
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

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

  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
ฉบับลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
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  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙)  
ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)  ในวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๑   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

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

ประเภทวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๑.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ๑.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศภูศาสตร์ 
จ ำนวน  ๒  อัตรำ 

            110001  นำงสำวพัตรำ  ค ำสีหำ 
            110002  นำงสำวพิรฎำ ทองประเสริฐ 
            110005  นำงสำวสุรีรัตน์  ระบอบ 
 

ทุกต าแหน่งจะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ  10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
(อำคำร  ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

     ๑.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  จ ำนวน  ๒  อัตรำ 

            112005  นำยพุฒิฤกษ์  โพธิ์หล้ำ 
 
     ๑.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาดนตรี  จ ำนวน  ๒  อัตรำ 

            113003  นำงสำวมทิุตำ  นำคเมือง 
 
     ๑.๔  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย   
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            114003  นำงสำวจตรุพร  พรมเสนวงศ์ 
            114004  นำงสำวจิรำพร  ภูวรตันำววิิธ 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ประเภทวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๑.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
     ๑.๕  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            110001  นำยประสิทธิ ์ สิทธิดำ 
            116002  นำงสำวชุตมิำ  สงัวรนิทะ 
 

ทุกต าแหน่งจะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ  10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
(อำคำร  ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

๒.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๒.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            ไม่มีผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก 
 
     ๒.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา   
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            222001  นำงสำวก ำไร  วรนชุ 
            222002  นำงสำวสุวิชญำ  บวัชำติ 
            222005  นำงสำววศนิ ี ไทพำณิชย์ 
            222013  นำงสำวภำวิณี  อินนำค 
            222015  นำงสำวอภิญญำ  วงศ์เปี้ย 
     ๒.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            223001  นำงสำวจินดำพร  อ่อนเกตุ 
            223006  นำยปรำโมทย ์ สิทธิจกัร 
 
     ๒.๔  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            224001  นำยภูมินทร์  ตนัอุตม์ 
 



- ๓ - 
 

ประเภทวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๒.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
     ๒.๕  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            225002  นำยเอนก  หำลี 
 

ทุกต าแหน่งจะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ  10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
(อำคำร  ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      ๒.๖  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            226002  นำงสำววันวิสำ  รกัพ่วง 
 
๓.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ๓.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   
โลจิสติกส์  จ ำนวน  ๓  อัตรำ 

            331001  นำยธัชชัย  ช่อพฤกษำ 
            331003  นำยธงเทพ  ชูสงฆ์ 
            331004  นำยบณัฑิต  ศรีสวสัดิ์ 
 
     ๓.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            332002  นำยอัษฎำงค์  บุญศรี 
            332008  นำงสำวชิดชนก  กุลพร 
 
     ๓.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            ไม่มีผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก 
   

 
 



- ๔ - 
 

ประเภทวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๔.  คณะครุศาสตร์ 
     ๔.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาบริหารการศึกษา  
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            441001  นำยประจบ  ขวัญมัน่ 
 

ทุกต าแหน่งจะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ  10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
(อำคำร  ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      ๔.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            443003  นำยเมธี  มธุรส 
 
     ๔.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 
จ ำนวน  ๒  อัตรำ 

            444004  นำงสำวนันทิวนั  อินหำดกรวด 
 
๕.  ม.ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
     ๕.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
จ ำนวน  ๒  อัตรำ 

            551001  นำยธนชัพร  หำได ้  
 
     ๕.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาการบัญชี  
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            552003  นำงขนษิฐำ  ชมชำติ 
 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

ประเภทวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๖.  คณะวิทยาการจัดการ 
     ๖.๑  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            661001  นำงสำววีรวรรณ  แจ้งโม้ 
 

ทุกต าแหน่งจะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ  10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
(อำคำร  ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        ๖.๒  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาการเงินและ 

การธนาคาร  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            ไม่มีผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก 
 
      ๖.๓  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่  จ ำนวน  ๓  อัตรำ 

            663001  นำงสำวประภัสสร  กลีบประทุม 
            663004  นำงสำวกนษิฐำ  ศรีภริมย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อ - สกุล 
วัน  เวลา  สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
๗.  ส านักงานอธิการบดี 
     ๗.๑  ต าแหน่งนิติกร  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            772001  นำงสำวภูริตำ  เขตวทิย์ 
 

ทุกต าแหน่งจะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลำ  10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๔ 
อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
(อำคำร  ๑๔) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร      ๗.๒  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานอาคารสถานที่ 

จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
            773005  นำยชัยรัตน ์ ศรีวงค์รำช 
 
     ๗.๓  ต าแหน่งสถาปนิก  งานอาคารสถานที่  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            774001  นำงสำวรตกิำนต ์ เรือ่ศรีจันทร์ 
 
     ๗.๔  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประจ าส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            800002  นำยธีรพงษ์  ยิม้พวัน 
 
     ๗.๕  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

            900001  นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง 
 

 

 

 

 
 


