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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  1/๒๕63 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที ่
1/๒๕63  ฉบับลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕6๓  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ในวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๓  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้  

  เอกสารหมายเลข  ๑  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
          บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏก าแพงเพชร 
  เอกสารหมายเลข  ๒  วัน  เวลา  และสถานที่สอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถ 
           เฉพาะต าแหน่ง 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๑   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕6๓ 
 
 

(รองศาสตราจารย์  ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  1 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงวันที่  1๑  สิงหาคม  พ.ศ.  256๓ 

……………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน  1  อัตรา 

6๓๐๐๐๖  นางสาวชุติกานต์  เอี่ยวเล็ก  

๒.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
จ านวน  1  อัตรา 

6๓๐๐๒๒  นายเอกวินิต  พรหมรักษา  

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
2.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนิติกร 
ประจ ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
จ านวน  1  อัตรา 

6๓๐๐๐๓  นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง 
6๓๐๐๐๙  นายชุติเดช  สงวนวัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  2 

วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.  ประเภทวิชาการ 
     1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

วันที่  ๑๘  สิงหาคม  256๓ 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้อง  46410  
คณะครศุาสตร์ 

     2.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

วันที่  ๑๘  สิงหาคม  256๓ 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 13.30  น.  ณ  ห้อง  KM  
Room  ชั้น  ๓  คณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งนิติกร 
ประจ ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 

วันที่  ๑๘  สิงหาคม  256๓ 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 - 16.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเล็ก  ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 


