
 

 

 

 

  

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  

ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาค ก ภาค ข.๑ และภาค ข.๒) 
---------------------------------------------- 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรนะ ดังต่อไปนี้  
  ๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาค ก ภาค ข.๑ และ              
ภาค ข.๒) จำนวน ๒ อัตรา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
      ๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
 ๑.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (ภาค ข.๑) และทดสอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข.๒) ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
 ๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้  
 ๒.๑ แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับการเป็นพนักงานราชการ 
         ๒.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และ           
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ หรือเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    ๒.๓ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวัน เวลา และสถานที่ ตามข้อ ๑ 
 ๒.๔ การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการทดสอบความรู ้ความสามารถทั ่วไป     
(ภาค ก.) และทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.๑ และ ข.๒) ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๒.๔.๑ ห้ามนำเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบ 
 ๒.๔.๒ เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน เมื่อผ่านเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
 ๒.๔.๓ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหนา้ที่
ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด  
 ๒.๔.๔ ผู้สมัครจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ 
 ๒.๔.๕ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัว
ให้ชัดเจน  
  
 
 
 
  



๒ 
 

 ๒.๔.๖ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สมัครอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 ๒.๔.๗ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั ้นแล้ว ต้องได้ร ับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
 ๒.๔.๘ ไม่นำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
 ๒.๔.๙ เมื่อหมดเวลาในการสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที และออกจากห้องสอบตามที่
คณะกรรมการอนุญาต 
 ๒.๔.๑๐ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 ๒.๔.๑๑ ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบอาจสั่งให้ยุติการประเมินสมรรถนะได้ 
 ผู้สมัครที่ไม่เข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ถือว่า               
สละสิทธิ์ 
 ๓. ผู้สมัครที่ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ www.pcru.ac.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                             
 

 
            

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ลิ้มสุข)                                                           
 อธิการบดี 

http://www.pcru.ac.th/


พนักงานราชการท่ัวไป  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
ต าแหน่ง ๐๑ : นักจัดการงานท่ัวไป
สังกัด งานการเจ้าหน้าท่ี กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  จ านวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ
๑ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๐๑ นางสาวเพ็ญนภา    แก้วบาง
๒ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๐๒ นายนันทพันธ์    แก้วดี
๓ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๐๓ นางสาวนันทวรรณ    บุญเรือน
๔ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๐๔ นางสาวสุดาวัลย์    วิเศษสิงห์
๕ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๐๖ นางสาวปนัดดา    วงศ์โสม
๖ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๐๗ นางสาวศิริพร    ใจแสง
๗ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๑ นางสาวจีรีรัตน์    แก้วเบ่ียง
๘ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๓ นางสาวปรียาภรณ์    พูลทอง
๙ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๔ นางสาวอรทัย    ขุนราชเสนา

๑๐ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๕ นายวุฒิ    จันทร์ตอน
๑๑ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๗ นางสาวดวงกมล    วังคีรี
๑๒ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๘ นางสาวมณีญา    นาเลิง
๑๓ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๑๙ นางสุภาวดี    แจ้งจันทร์
๑๔ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๒๒ นางสาวศิริวรรณ    สุขประเสริฐ
๑๕ ๖๔๐๓๐๑๒๒๕๐๐๒๓ นางสาวปรพรรณ    พวงพุฒิ

 - ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ (ภาค ข.๑) 
   และทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข.๒) ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ช่ือ - สกุล

หมายเหตุ
    เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑

    ในวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสีทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี

๓
รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี 
ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑

ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
..........................................................



พนักงานราชการท่ัวไป  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
ต าแหน่ง ๐๒ : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด งานคลัง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  จ านวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ
๑ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๑ นางสาวธีร์ชานัน    ผาบัว
๒ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๒ นางสาวจุฑามาศ    พรรัตน์
๓ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๓ นางสาวณัฐนรินทร์    จันทร์ป๊อก
๔ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๔ นางสาวธนิกา    เดียวตระกูล
๕ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๕ นางสาววัชรี    นาพิมพ์
๖ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๘ นางสาวรัชดาพร    เพ็ญศรี
๗ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๐๙ นางสาวนฤมล    ชูรัตน์
๘ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๑๐ นางสาวกานต์มณี    อ านวยเจริญรัตน์
๙ ๖๔๐๓๐๑๐๐๒๐๐๑๑ นางสาวรัตติยา    จักบุญ

 - ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ (ภาค ข.๑) 
   และทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข.๒) ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

๔

ช่ือ - สกุล

หมายเหตุ
    เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ คร้ังท่ี ๑

    ในวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารส านักงานอธิการบดี




