
 
 
 
 
      
      
               ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

               เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
             และเลื่อนก าหนดรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

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

 ตา ม ป ร ะก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ชั ย ภู มิ  ที่  2 3 3 / 2 5 6 3  ป ร ะก า ศ  ณ  วั น ที่                            
28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
บุคลากร สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี นั้นาสะกดกา    

 อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 290/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด - 19 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล               
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ              
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้ 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                
หรือโรคโควิด - 19 จึงขอเลื่อนก าหนดการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากเดิมวันที่                         
9 เมษายน 2563 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรติดตามก าหนดการ
เลือกสรร ในวันที่ 13 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยจะก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ              
การเลือกสรรให้ทราบอีกครั้ง 

   ประกาศ ณ วันที่  30   มีนาคม พ.ศ. 2563 

        

 
                 
           (อาจารย์อาวุธ ปะเมโท) 
            ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ที่  362/2563 
 
*หมายเหต ุ หากมีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสรร สามารถช่วยให้ผ่านการเลือกสรรได้                               

อย่าหลงเชื่อ ซ่ึงอาจเป็นมิจฉาชีพ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
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        บัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ที่  362 /2563  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563  

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
และเลื่อนก าหนดรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

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

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
  

  
  

1 001 นางสาวสุนัดดา อภัยนอก  
2 002 นายวรวุฒ ิเทพภูเขียว  
3 003 นางสาวฐิติรดา ทับถม  
4 004 นายธวัชชัย เรืองเดช  
5 005 นายปิติพงศ์ ธงชัย  
6 006 นางสาวสุคนธา แสงหงษ์  
7 007 นางสาวสุวจ ีจันดาเขียว  
8 008 นางสาววรัญญา ขาวนวล  
9 009 นางสาวปิยะมาศ ปัจฉาพิมพ์  
10 010 นางสาวสิริพร จันทร์อินทร์  
11 011 นางสาวลักษณ์ ช่วยประคอง  
12 012 นายศรายุทธ วิจิตรธนสาร  
13 013 นางสาวพรประภา อาจนาเสียว  
14 014 นางสาวจันทิรา สองศรี  
15 015 นางสาวนริศรา ณรงค์วิโรจน์  
16 016 นางสาวอาดีละห์ เซ็ง  
17 017 นางสาวกฤษณา พัฒเพ็ง  
18 018 นายนันทพล เสริมนอก  
19 019 นางสาวเบญจพร พูนแก้ว  
20 020 นางสาวณัฐนิชา ตั้งศรีทอง  
21 021 นางสาวจิราพร สูงชัยภูมิ  
22 022 นางสาวจตุพร แต่งเมือง  
23 023 นางสาวหยดเทียน ธานี  
24 024 นางสาวนุชจร ีเหล่านนสี  
25 025 นางสาวพัชรินทร์ บ ารุงญาติ  
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
  

  
  

26 026 นางจตุพร จางวางสิทธิ์  
27 027 นางสาวจิรัชยา เลาวัณย์ศิริ  
28 028 นางสาววัชร ีจันทร์ที  
29 029 นางสาวกฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย  
30 030 นายธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข  
31 031 นายอุดมชัย คงเกษม  
32 032 นางสาวนวลละออง งาคชสาร  
33 033 นายพฤทธิ์ เด่นโกวิท  
34 034 นางสาวเทียมจันทร์ มาฆะเซ็นต์  
35 035 นายกิตติศักดิ์ สาล ี  
36 036 นางสาวกนกกาญจ์ ค านอก  
37 037 นางสาวฐิติพร เศวตวงค์  
38 038 นางสาวอาทิตยา ชูสกุล  
39 039 นางสาวจิตรานนท์ วรรณพงศ์  
40 040 นางสาวตรีญาภร จุลเถียร  
41 041 นายกิตติพงษ์ นาสูงเนิน  
42 042 นางสาวศิริรัตน์ ขุนประเสริฐ  
43 043 นางสาววิภาวรรณ ส าราญชาติ  
44 044 นางดวงฤทัย อุตมะพันธุ์  
45 045 นายชนรรทน์ สิวิชาเชิดช ู  
46 046 นางสาวชุติมา โม่งปราณีต  
47 047 นายจีระศักดิ์ กิ่งสีเสียด  
48 048 นางสาวเพ็ญศิริ เรือนบุตร  
49 049 นางสาวสดใส มุดเขวา  
50 050 นางสาวกฤษณี เขียวสะอาด  
51 051 นางสาวนริศรา ดีสว่าง  
52 052 นางสาวเกตุสุดา โคตรหา  
53 053 นางสาวชนัญญา โลวพิทักษ์  
54 054 นางสาวสุดารัตน์ สุขบัว  
55 055 นายกษิดิศวร์ หาญอาสา  
56 056 นายวีระวุฒิ จันทร์มนตรี  
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
  

  
  

57 057 นางสาวศศิกานต์ จ้อจอหอ  
58 058 นางสาวธนาพร รอดเวียง  
59 059 นางสาวนันท์นภัส ภิรมย์ไกรภักดิ์ ให้ยื่นส าเนาใบระเบยีนแสดงผล

การเรยีนเพิ่มเติม ในวันท่ี 
 8 เมษายน 2563 

60 060 นายกรภัทร์ คงนาวัง  
61 061 นางสาวนริศรา ครองเคหา  
62 062 นางสาวศิริธร บุญหนา  
63 063 นางสาวณัฏฐ์ปรัตถกร ฝาชัยภูมิ  
64 064 นางสาววนิดา จ่าทัน ให้ยื่นส าเนาใบปริญญาบัตรหรือ

ใบรับรองคุณวุฒิเพิ่มเติม  
ในวันท่ี 8 เมษายน 2563 

65 065 นางสาวนันท์นภัส  อิงชัยภูมิ  
66 066 นางณตพร โพธิ์นอก  
67 067 นายณัฐพงษ์ เชื้อชีลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 


