
   

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
......................................................    

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๓ อัตรา ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  และรายละเอียด
การสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                                                          
  
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
        
                                      
 
 
 
 
 
 
 

  



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
---------------------------------- 

 ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
     ๑.๑ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ 

เลขที่สอบ ชื่อ – สุกล หมายเหตุ 
๐๐๑ น.ส.นพรัตน์ โสระสิงห ์  
๐๐๒ น.ส.เกศฤทัย ศรีสุทร  
๐๐๓ น.ส.เกศรินทร์  โพโน  
๐๐๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง รัชนก  จันทร์สว่าง  
๐๐๕ นางสุพาภรณ์ วงษ์ลา  
๐๐๖ น.ส.อรปรียา กุมมา  
๐๐๗ น.ส.กรวรรณ ศรีแก้ว  
๐๐๘ น.ส.รุ่งทิพย์ สิงห์แดง  
๐๐๙ น.ส.จิตรา กุลวงษ ์  
๐๑๑ น.ส.เนตรนรินทร์ คุณมี  
๐๑๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง ลภัสรดา แก้วบุตรดี  
๐๑๓ น.ส.ชนน ีกุณพันธ์  
๐๑๕ น.ส.อัจฉรพรรณี เฉียดพรมราช  
๐๑๖ น.ส.สีดา พลสวัสดิ์  
๐๑๗ น.ส.อุทุมพร น้อยเสนา  
๐๑๘ น.ส.ลลิตา ศรีกระทุม  
๐๑๙ นายวรพล  ทรัพพัฒนมงคล  
๐๒๐ น.ส.ลลิตา วงษ์อุปรี  
๐๒๑ น.ส.พินธุอร ทิพยวัฒน์  
๐๒๒ น.ส.ธณัชชานันท์ บัวสา  
๐๒๓ น.ส.ศศิธร บุญปัน  
๐๒๔ น.ส.ปวริศา สุพรม  
๐๒๕ นางธนาภรณ์ บุสทิพย์  
๐๒๖ น.ส.กิ่งกมล นาหิรัญ  
๐๒๗ น.ส.ปวีอร เพียค า  
๐๒๘ น.ส.ณัฐกานต์ จงกลรัตน์  



 ๑.๒ ต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เลขที่สอบ ชื่อ – สุกล หมายเหตุ 
๐๐๑ นายยอดขวัญ สุวรรณสิงห์  
๐๐๒ นายชลประธาน คณะศิริวงค์  
๐๐๓ นายครรชิต จันทร์อ่อน  
๐๐๔ ว่าที่ ร.ต. พิพัฒน์ ศรีภูมิ  
๐๐๕ นายวรัญญู นาอุดม  
๐๐๖ นายสุรศักดิ์ มีทาสา  
๐๐๗ นายธนวัฒน์ จรัญรักษ์  
๐๐๘ นายณรงค์ศักดิ์ ทิพากรกุลวงศ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. รายละเอียดการสอบ  วันพุธที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ที ่ วิชา เวลา สถานที ่
 

๑ 
ก. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบัน แนวคิด และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการ  
(ใช้เวลาสอบ ๔๕ นาที) 

 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. 

 
ณ ห้องเรียน ๑๘๔๐๖ 

อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ๕ 

๒ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการตาม 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนด เวลา
ท างานและวันหยุดราชการ  
- สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
(ใช้เวลาสอบ ๔๕ นาที) 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๕ น. ณ ห้องเรียน ๑๘๔๐๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ๕ 

๓ ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ   
(ใช้เวลาสอบ ๔๕ นาที) 

๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๕ น. ณ ห้องเรียน ๑๘๔๐๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ๕ 

 
๔ 

ข. ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

(ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง) 

 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๓  

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ 
๕ สอบปฏิบัติ 

- ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ
ความรู้ความสามารถในการใช้งาน Internet 
(ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง) 

๑๔.๑๐ – ๑๕.๑๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๓ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ 

 
................................................................. 


