.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563
……………………..…………………..
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 นั้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ (๑) และ(๒) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนัก งาน
ราชการ และแบบสั ญญาจ้ างของพนั กงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…………………………………………………………..
วัน/เวลา/สถานที่
สอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
630001 นางสาวสิริยากร ต้นลาภเจริญ
๑. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 630002 นางสาวศศิธร หม่อนกันทา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 ธันวาคม
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 630003 นางสาวเพชรลัดดา โพธิ์สิงห์
2563 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 630004 นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมมี
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและ
630005 นางสาวนิสรา สิงห์ทอง
อานวยการ (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราช
630012 นางสาวอรพรรณ พระยาลอ
ภัฏกาแพงเพชร โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการ
630013 นางสาวธันยาภรณ์ สินศรานนท์ สอบ ดังนี้
630014 นางสาวพร้อมศิริ กฤษวงค์
1. ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่า
630015 นางสาวภนิดา กิจวรรณ
ด้ายงานสารบรรณ พ.ศ.2526
630017 นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา
2. ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่า
630019 นางสาวสมมาตร พิลึก
ด้ายงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
630020 นางสาววรรณภา บุญมาก
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
630021 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วหร่าย
ด้ายงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
630022 นายสุพจน์ กาเนิดมี
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
630023 นางสาวธัญญลักษณ์ ไพฑูรย์
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
630026 นายไพรวัลย์ ส่งเสริม
ส่วนราชการ พ.ศ.2553
630029 นายอภิวัฒน์ เสนะ
5. สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง
630032 นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
บูรณาการกับการทางาน (CWIE)
630036 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐนนท์ ศิริชัย
6. ม าต รฐาน แ ล ะ ก ารป ระกั น
630042 นางสาวปาจรีย์ เงินรุ่ง
คุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษาปี 2552
630044 นางสุวรรณา แสนปัญญา
7. สิท ธิประโยชน์ ท างภาษี ที่ สถาน
630045 นางสาวอังต์วราภัชฑ์ ขานาค
ประกอบการจะได้รับในการฝึกสหกิจศึกษา
630046 นางสาวมลธยา นันทวัฒน์
8. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
630050 นายปราการ สุวรรรณเจริญ
การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์
630051 นายพิทพิชัย หรรษอุดม
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าต การ
630052 นายวีรพัฒน์ กุลสารภูษิต
ออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิก
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ - สกุล

-3ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ - สกุล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ต่อ)

630053 นางสาวบุญฉัตร แก้วสว่าง
630054 นางสาวอริสา ขาวเงิน
630057 นางสาวจินตหรา จันทรบุตร
630064 นางสาวสุธาทิพย์ แหงบุญ
630072 นางสาวสุนิสา อินจันทร์
630074 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทวงษ์
630075 นางสาวณิชาภัทร ลิ้มสุข
630080 นางสาววราภรณ์ กลิ่นบัว
630082 นางสาวจริยา ชัยวิริยะสกุล
630083 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ทับเอี่ยม
630084 นางสาวรัญชิดา แซ่เติ๋น
630090 นางสาวสุดารัตน์ เกษมญาติ
630092 นางสาววิยะดา จิตชัยเจริญกุล
630093 นางสาวพิจิตรา ตะเพียนทอง
630094 นางสาวอลิสา ชัยบัง
630096 นางสาวนันท์ภสร พุทธสาร
630098 นางสาวเสาวรัตน์ อุดมโชติรัตน์
630099 นางสาววไลพร ปานคา
630101 ว่าที่ร้อยตรีชุติเดช ทันจันทร์
630102 นางสาวกมลวรรณ ศรีเดช
630103 นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม
630107 นางสาวผุสราคา รุ่งสว่าง
630112 นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ
630113 นางสาวอรนิภา โพธิ์คา
630115 นางสาวบงกชรัตน์ ภักดี
630116 นางสาวอโนชา อินพหล
630118 นางสาววิวรรณ ธัญญะวัน
630120 นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณชื่น
630125 นายกฤษณ คงสมทรง

วัน/เวลา/สถานที่
สอบ
ถอนใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ด าเนิ น การทดสอบ
มาตรฐานฝี มื อ แรงงาน และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2563
9. ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้
เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออก
หนั งสื อ รั บ รองว่ า เป็ นผู้ ผ่ า นการท ดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2563
10. การเขียนโครงการ
๒. สอบความรู้ความสามารถ หรือทักษะที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในวันที่ 2
ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐
ถึงเวลา ๑6.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
1. โปรแกรม Microsoft Word
2016
2. โปรแกรม Microsoft Excel
2016
3. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
๓. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม
2563 ตั้งแต่เวลา ๑0.0๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

-4ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ - สกุล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
630126 นางสาวณัฐวรรณ เทียมศรี
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 630131 นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 630132 นายอานาจ เรือนเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ต่อ)

วัน/เวลา/สถานที่
สอบ

