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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

--------------------------------- 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
ฉบับลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธี การคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สัมภาษณ)์  ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  ๖.๒  แห่งประกาศรับสมัครฯ  ฉบับดังกล่าว  ดังมีบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้  และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘)  
ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ)์  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๒   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรื่อง  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

********************************* 

 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๑.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ๑.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๑๑๐๑  นายสุรศักดิ์  บุญเทียน 

     ๑.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๑๓๐๑  นางสาวชาสินี   ส าราญอินทร์ 
            ๑๓๐๒  นางสาวประภัสสรา  ห่อทอง 

     ๑.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๑๔๐๑  นางสาวนันทนัช  ตนบุญ 
 

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

(อาคาร  ๑๔) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

๒.  คณะครุศาสตร์ 
     ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
จ านวน  ๒  อัตรา 
            ๒๑๐๒  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ 
            ๒๑๐๓  นายจักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม 
 
๓.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๓๑๐๔  นางสาวพัชรา  ม่วงการ 
 

 



- ๒ - 
 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
     ๔.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๔๑๐๒  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดวงแก้ว 
            ๔๑๐๓  ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์ 

     ๔.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๔๒๐๔  นางสาวนันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ 

     ๔.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๔๔๐๑  นายณัฏฐพัชร์  ลาภบ ารุงวงศ์ 
            ๔๔๐๒  นายสันติ  คู่กระสังข์ 

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

(อาคาร  ๑๔) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

๕.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
     ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  ๑  อัตรา 
            ๗๑๐๑  นางสาวพิกุล  อินไผ่ 

 


