
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
------------------------------------------ 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65  นั้น  บัดนี้  การด าเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว     
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
เข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
               

ประกาศ ณ วันที่ 16   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 
ต าแหน่ง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจ ำกองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร    
 

1. นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ 
2. นำงสำวอัมภิชำ  อรุณศรีโสภณ 
3. นำงสำวสุภำภรณ์  จ ำปำนิล 
4. นำงสำวนริศรำ  แสงสว่ำง 
5. นำยกันตภัฎ  หำญก ำจัดภัย 
6. นำงสำวกุลสตรี  เวชกร 
7. นำงสำววิรฎำพร  แห่วขัด 
8. นำงสำวจิรำพร  อินทรจันทร ์
9. นำยสุวิจักขณ์  กระจำยกลำง 
10. นำงสำววชัรำภรณ์  พันธโ์นรำช 
11. นำงสำวสิรวิรรณ  ดิษบุรี 
12. นำยพิสิษฐ์  บรรณสำร 
13. นำงสำวอนัญญำ  พลแก้ว 
14. นำยธีรพล  คงโพธิ ์
15. นำยธนเดช  ภมรโชตวำทิน 
16. นำงสำวลูกเกตุ  ยอดฉัตร์ 
17. นำงสำวพรนิภำ  วรำโภค 
18. นำงสำวสุนันทำ  หล่องคุ้ม 
19. นำยจิตตพัฒน์  ไชยวิสุทธิกุล 
20. นำยนัครินทร์  ศรัทธำนนท์ 
21. นำงสำวณัฏฐ์สินี  กุลธนนัโชค 
22. นำงสำวธนชัชำ  สมภักด ี
23. นำงสำวนฤพรกมล  ภู่สงค์ 
24. นำยเมธี  แยบยล 
25. นำยพัฒนกริช  จันตำวงค์ 
26. นำยพชรพล  สอนมี 

วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
1.  สอบข้อเขียน 

 ตั้งแต่เวลำ  09.00 - 12.00  น.   
ณ  ห้องประชุมสุพรรณิกำร์  ชั้น  3  ตึก (SAC)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
โดยมีขอบเขตเนื้อหำในกำรสอบ  ดังนี้ 
1.1  กำรเขียนโครงกำร 
1.2  กำรออกแบบและจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
1.3  งำนวินัยนักศึกษำ 
2.  สอบสัมภาษณ์   

 ตั้งแต่เวลำ  13.00  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  1  ตึก (SAC)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
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27. นำงสำวรววิรรณ  เรื่อศรีจันทร์ 
28. นำงสำวปวีณำ  พลเก่ง 
29. นำยชยพล  วงศ์เปี้ยจันทร์ 
30. นำงสำวศิริโฉม  ศรีจันทร์โฉม 
31. นำงสำวณิชำ  ฐิตชิญำสุภำกร 
32. นำงสำววรรณิษำ  ใจหงิม 
33. นำยศรณรงค์  เอี่ยมตำ 
34. นำงสำวณัฐวรรณ  เทียมศรี 
35. นำงณัฐพร  สนิทมำก 
36. นำงสำวสุชรีำ  ชุ่มรัศมี 
37. นำงสำวสำวิตรี  ศิลำเงิน 
38. นำงสำวสำยธำร  อินทพงษ์ 
39. นำงสำวณัฐชยำ  มหำสุวรรณ 
40. นำงสำววรรณิภำ  สุวรรณดี 
41. นำงสำวสุพัตรำ  แก้วเศษ 
42. นำงสำววลัยลักษณ์  ช่ำงกำร 
43. ว่ำที่ ร.ต. เจษฎำวุฒิ  อทุธำ 
44. นำยศุภกิตติ์  มีสัตย์ 
45. นำงสำวเบญจวรรณ  ค ำบุดดำ 
46. นำงสำวพัณณิตำ  หมีขุน 
47. นำงสำวรุ่งทิพย์  แก้ววรรณศิลป์ 
48. นำงสำวกมลรัตน์  เขตรกรรม 
49. นำยเสำวภำค  จันทร์เอี่ยม 
50. นำงสำวศิริวดี  วงค์เรียน 
51. นำยสรำยุทธ  แย้มโกเมนทร์ 
52. นำงสำวสุชำวลี  แย้มหมื่นอำจ 
53. นำงสำวนนทนัตถ์  อภิญญำนนท์ 
54. นำงสำวรดำมณี  มั่นคง 
55. นำยณัฐวร  เอมะสิทธิ์ 
56. นำงสำวณัฏฐนันท์  จันทร์รอด 
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57. นำงสำวปวีณ์นุช  ธนำพรวัฒนะ 
58. นำงสำวอริศรำ  นวลแตง 
59. นำงสำวอนัญญำ  ตะริทำ 
60. นำยกฤษฎำ  อินทะเสน 
61. นำยอริชัยกุล  ขุนสุริยะ 
62. นำงสำวเพ็ญพิสุทธิ์  ใจคง 
63. นำงสำวรุ่งนภำ  อำรีทม 
64. นำงสำวสุพัตรำ  โค้วมณี 
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