
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน 

ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด และ ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

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

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง
รายวัน ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒๔ อัตรา และต าแหน่ง พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน ๒๒ อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ดังนี้  
 
  ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด 

๑.  นางสาวสวุรีย ์ ประเสริฐสังข์ 
   ๒.  นางวัลยา  ม่วงอินทร์ 
   ๓.  นางสาวพรวิมล พูลเพิ่ม 
   ๔.  นางสาวสวุรรณณา สุทธิประภา 
   ๕.  นางสาวนิศาชล สุทธิประภา 
   ๖.  นางสาวนิตยา กออ าไพร 
   ๗.  นางทองจันทร์ สาระดี 
   ๘.  นางสาวสภุัฎธา สุทธิประภา 
   ๙.  นางสาวนันทนา บัวลี 
   ๑๐. นางพวงทอง  พรรณวงค์ 
   ๑๑. นางสาวพิมพักตร์  ปากวิเศษ 
   ๑๒. นางสาวปราณี ประเสริฐสังข์ 
   ๑๓. นางสาวรุ่งทิพย์ พละมา 
   ๑๔. นางสาวยุพา  เสนาเหลา 
   ๑๕. นางเครือวัลย์ ศิริสุวรรณ 
   ๑๖. นางสาวอรวรรณ พูลเพิ่ม 
   ๑๗. นางสาวสมจิตร พลเทพ 
   ๑๘. นางรัชน ี  เขียวน้ าชุม 
   ๑๙. นางสาวหนูเกียน ศรีชมพู 
   ๒๐. นางรุ่ง  ค าโคตรสูนย์ 
   ๒๑. นางกัลยา  ประเสริฐสังข์ 
   ๒๒. นางสาวอรทัย อุค า 
   ๒๓. นางสาวรัดดาภรณ ์ จันทะประเทศ 
   ๒๔. นางเพ็ญจันทร์ จันทร์ประเทศ 
   ๒๕. นางราตรี  ทิพย์กรณ์ 
 
 
 

(ร่าง) 

/๒๖. นางณิชาภา… 



 
 
 

-๒- 
 
 
   ๒๖. นางณิชาภา  วิชาพล 
   ๒๗. นางสาวมุกดา นิราราช 
   ๒๘. นางวิไล  สุทธิประภา 
   ๒๙. นางสาวนุสรา สุทธิประภา 
   ๓๐. นางสาวสมควร พูลเพิ่ม 
   ๓๑. นางสาวสุพรรษา ทองใส 
   ๓๒. นางนันทนา  ประเสริฐสังข์ 
  
 
  ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
   ๑.  นายวิเศษ  รูปงาม 
   ๒.  นายไพจิตร  เทพพิทักษ์ 
   ๓.  นายมานิตย์  ทิพย์กรณ์ 
   ๔.  นายสราวุฒ ิ  ติงมหาอินทร์ 
   ๕.  นายอนันต์  ยิ่งโสภา 
   ๖.  นายพรชัย  ค่ายค า 
   ๗.  นายวานิช  อินเทพา 
   ๘.  นายอุรัตน์  ประเสริฐสังข์ 
   ๙.  นายสมจิตร  ชินค า 
   ๑๐. นายอุรักษ์  พรรณวงค์ 
   ๑๑. นายธราเทพ  เสนานิคม 
   ๑๒. นายเดชา  ฤทธิยงค์ 
   ๑๓. นายชวนชม  ประเสริฐสังข์ 
   ๑๔. นายอนุชิต  นาไชย 
   ๑๕. นายนิวัตร  อุดรวงษ์ 
   ๑๖. นายสายันต ์ ประดิษฐบุญ 
   ๑๗. นายนวดล  อุดรวงษ์ 
   ๑๘. นายเริงชัย  เทียมสมัย 
   ๑๙. นายสมควร  บุญแสน 
   ๒๐. นายคุณวุฒิ  ภูตาเลิศ 
   ๒๑. นายมนัส  รัตนวรรณ 
   ๒๒. นางสาววนิดา สุพันธะ 
   ๒๓. นางสาวธิดาพร ประเสริฐสังข์ 
 
 
 

/ทั้งนี้ .... 
 
 
 



 
 

       
 
 

-๓- 
 
 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  มาสอบใน วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันที่/เวลา ต าแหน่ง สถานที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

พนักงานท าความสะอาด ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ 
นายแพทย์สมพร โพธินาม ๔ ชั้น ๙ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

พนักงานรักษาความปลอดภัย ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ 
นายแพทย์สมพร โพธินาม ๔ ชั้น ๙ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

 
 

ถ้าไม่มาสอบตามวันเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
   

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงค์ค าจันทร์) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน 

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 


