
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  กลุม พนักงานปฏิบัติการ

(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)
---------------------------------

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  รับสมัคร
สอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)     กลุมงาน   พนักงาน
ปฏิบัติการ  (สายสนับสนุน)   จํานวน  ๔  อัตรา    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น

บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครสอบแขงขันฯ  และคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันเรียบรอยแลว   จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕

       
      (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                             คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

                         (ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕)  กลุมงาน  พนักงานปฏิบัติการ  (สายสนับสนุน)
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๑๐๑ นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา
๒ ๕๕๐๓๐๑๐๒ นางสาวอรพรรณ  เกิดมงคล
๓ ๕๕๐๓๐๑๐๓ นางสาวรัดดา  มีทา
๔ ๕๕๐๓๐๑๐๔ นางสาวทาริกา  หมั่นแกว
๕ ๕๕๐๓๐๑๐๕ นางสาวสุดารัตน  พรานชาง
๖ ๕๕๐๓๐๑๐๖ นายวัชรา  ออนตา
๗ ๕๕๐๓๐๑๐๗ นางมณี  ภาชนะทอง
๘ ๕๕๐๓๐๑๐๘ นางสาวเกศราวดี  เจริญสวาง
๙ ๕๕๐๓๐๑๐๙ นายสงกรานต  โสภา

๑๐ ๕๕๐๓๐๑๑๐ นางสาวนุชจรี  ศรีหาทน
๑๑ ๕๕๐๓๐๑๑๑ นางวัลลภา  บางเอี่ยม
๑๒ ๕๕๐๓๐๑๑๒ นางสาวกัลยภาพรรณ  เกิดเดช
๑๓ ๕๕๐๓๐๑๑๓ นายมนตประชา  ชนะไชย
๑๔ ๕๕๐๓๐๑๑๔ นายพลศักดิ์  ดีเมือง
๑๕ ๕๕๐๓๐๑๑๕ นางสาวอนุสรา  จันทะรัตน
๑๖ ๕๕๐๓๐๑๑๖ นายเดชณรงค  อุตตะพันย
๑๗ ๕๕๐๓๐๑๑๗ นายจีระศักดิ์  กงจีน
๑๘ ๕๕๐๓๐๑๑๘ นางสาวสิริรัตน  แสงเมล
๑๙ ๕๕๐๓๐๑๑๙ นางสาวสุทธาทิพย  บุญขันธ
๒๐ ๕๕๐๓๐๑๒๐ นางสาวอังคณา  เรือนมา
๒๑ ๕๕๐๓๐๑๒๑ นางสาววรรณภา  ศรีสุข
๒๒ ๕๕๐๓๐๑๒๒ นางสาววัชรินทร  แกวภิรมย
๒๓ ๕๕๐๓๐๑๒๓ นางสาวจินดาวรรณ  สมเพชร
๒๔ ๕๕๐๓๐๑๒๔ นางสาวโสมสวย  ก่ําคํา



- ๒ -

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๒๕ ๕๕๐๓๐๑๒๕ นายสุวรรณชัย  หมื่นราม
๒๖ ๕๕๐๓๐๑๒๖ นางอารีรัตน    คําหนาหนัก
๒๗ ๕๕๐๓๐๑๒๗ นางสาวศิริพร  วงจันทา
๒๘ ๕๕๐๓๐๑๒๘ นางสาวกาญจนา   ฉิมมา
๒๙ ๕๕๐๓๐๑๒๙ นางสาวมัชติกานต  มวงพรม
๓๐ ๕๕๐๓๐๑๓๐ นายบัญชา  คงทน
๓๑ ๕๕๐๓๐๑๓๑ นายศุภสัณห  นาสมจิตร
๓๒ ๕๕๐๓๐๑๓๒ นางสาวนารีนาท  บุญสิงห
๓๓ ๕๕๐๓๐๑๓๓ นางสาวจิราพร  ขจรกล่ํา
๓๔ ๕๕๐๓๐๑๓๔ นายสมิทธ  สุมาลยกันต
๓๕ ๕๕๐๓๐๑๓๕ นางสาววิภาพรรณ  สวางใจ
๓๖ ๕๕๐๓๐๑๓๖ นางสาววันวิสาข  จันทรพิลา
๓๗ ๕๕๐๓๐๑๓๗ นายพิเชฐ  ชาลีเปยม
๓๘ ๕๕๐๓๐๑๓๘ นางสาวนฤมล  รักษาบุญ
๓๙ ๕๕๐๓๐๑๓๙ นางสาวกนกวรรณ  พลกัณฑ
๔๐ ๕๕๐๓๐๑๔๐ นางสาวอนุชิดา  บุญออน
๔๑ ๕๕๐๓๐๑๔๑ นางลาวัลย  นาคแพง
๔๒ ๕๕๐๓๐๑๔๒ นางสาวสุภาพร  กิ่งแกว
๔๓ ๕๕๐๓๐๑๔๓ นางสาวเปมิกา  บัวทองจันทร
๔๔ ๕๕๐๓๐๑๔๔ นางสาวดวงใจ  คําทิพย

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๒๐๑ นางสาวเกษฟา  กองสี
๒ ๕๕๐๓๐๒๐๒ นายภูมิพชา  สัญญะวิชัย
๓ ๕๕๐๓๐๒๐๓ นางสาวจิราพร  ศรีคง
๔ ๕๕๐๓๐๒๐๔ นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง
๕ ๕๕๐๓๐๒๐๖ นางสาวมะลิวรรณ  ภูทอง
๖ ๕๕๐๓๐๒๐๗ นางสาวอรพรรณ  จํานงคบุญ



- ๓ -

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๓๐๑ นางสาวสุกัญญา  โคกทอง
๒ ๕๕๐๓๐๓๐๒ นางสาวกันทิมา  บุญสายัง
๓ ๕๕๐๓๐๓๐๓ นายกฤษดา  ชูละออง
๔ ๕๕๐๓๐๓๐๔ นางสาวเรณู  หมอนเมือง
๕ ๕๕๐๓๐๓๐๕ นางสาววิภาดา  รัตนะกรี
๖ ๕๕๐๓๐๓๐๖ นางสาวภัทรจิตรา  โกวิทนนท
๗ ๕๕๐๓๐๓๐๘ นางสาวกรกนก  สีน้ําเงิน
๘ ๕๕๐๓๐๓๐๙ นางสาวลักษณคณา  พงษสุวรรณ
๙ ๕๕๐๓๐๓๑๐ นางสาวพัชรี  บัวพันธุ

๑๐ ๕๕๐๓๐๓๑๒ นายสุวรรณศรี  หมวกชา
๑๑ ๕๕๐๓๐๓๑๓ นางสาวพัชรี  สีแกว
๑๒ ๕๕๐๓๐๓๑๔ นางสาวนาตยา  จงใจมั่น
๑๓ ๕๕๐๓๐๓๑๕ นายสดใส  แกวประสงค
๑๔ ๕๕๐๓๐๓๑๖ นางสาวศศิกวิณ  ประสิทธคร
๑๕ ๕๕๐๓๐๓๑๗ นางสาวปญจรีย  ออนผาด
๑๖ ๕๕๐๓๐๓๑๘ นายวันชัย  นันเขียว
๑๗ ๕๕๐๓๐๓๑๙ นางสาวอมรรัตน  ล่ํางาม
๑๘ ๕๕๐๓๐๓๒๐ นางสาวรัตนาภรณ  ศรีแสนสุข
๑๙ ๕๕๐๓๐๓๒๑ นายไพบูลย  กันยา
๒๐ ๕๕๐๓๐๓๒๒ นางสาวพิมพเพ็ญ  จันวินิจ
 



- ๔ -

ตําแหนง  เจาหนาที่วิจัย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๔๐๑ นางสาวฐิติมา  เกิดมงคล
๒ ๕๕๐๓๐๔๐๒ นางสาวพิมพชญา  กรอุตตมา
๓ ๕๕๐๓๐๔๐๓ นางสาวธันยชนก  คําลือ
๔ ๕๕๐๓๐๔๐๔ นายไกรทอง  โสมศรี
๕ ๕๕๐๓๐๔๐๕ นายดนุพล  พรหมสวัสดิ์
๖ ๕๕๐๓๐๔๐๖ นายโอภาส  ขํายวง
๗ ๕๕๐๓๐๔๐๗ นางสาวสุภาพร  คํามา
๘ ๕๕๐๓๐๔๐๘ นางสาวจุฑามาส  ชื่นใจ
๙ ๕๕๐๓๐๔๐๙ นายภัทรพล  พิมพา

๑๐ ๕๕๐๓๐๔๑๐ นางสาวอรทัย  ขุนราชเสนา
๑๑ ๕๕๐๓๐๔๑๑ นางสาววริศรา  เงาทุม  

หมายเหตุ  สอบวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สอบที่หองประชุม ๓  ชั้น  ๓  อาคาร ๓  
ตําแหนง  เจาหนาที่การเงินและบัญชี    สอบที่หองประชุม ๒  ชั้น ๑   อาคาร ๓
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา        สอบที่หองประชุม ๒  ชั้น ๑   อาคาร ๓
ตําแหนง  เจาหนาที่วิจัย สอบที่หองประชุม ๒  ชั้น ๑   อาคาร ๓

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สอบที่หองประชุม ๓  ชั้น  ๓  อาคาร ๓  
ตําแหนง  เจาหนาที่การเงินและบัญชี    สอบที่หองคอมพิวเตอร  ชั้น ๓  อาคาร ๓
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา สอบที่หองคอมพิวเตอร  ชั้น ๓  อาคาร ๓
ตําแหนง  เจาหนาที่วิจัย สอบที่หองคอมพิวเตอร  ชั้น ๓  อาคาร ๓





ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่ม พนักงานปฏิบัติการ

(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

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


ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)     กลุ่มงาน   พนักงานปฏิบัติการ  (สายสนับสนุน)   จำนวน  ๔  อัตรา    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น


บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครสอบแข่งขันฯ  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้



ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕



      (อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                             คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                         (ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕)  กลุ่มงาน  พนักงานปฏิบัติการ  (สายสนับสนุน)

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๑๐๑

		นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา

		



		๒

		๕๕๐๓๐๑๐๒

		นางสาวอรพรรณ  เกิดมงคล

		



		๓

		๕๕๐๓๐๑๐๓

		นางสาวรัดดา  มีทา

		



		๔

		๕๕๐๓๐๑๐๔

		นางสาวทาริกา  หมั่นแก้ว

		



		๕

		๕๕๐๓๐๑๐๕

		นางสาวสุดารัตน์  พรานช้าง

		



		๖

		๕๕๐๓๐๑๐๖

		นายวัชรา  อ่อนตา

		



		๗

		๕๕๐๓๐๑๐๗

		นางมณี  ภาชนะทอง

		



		๘

		๕๕๐๓๐๑๐๘

		นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง

		



		๙

		๕๕๐๓๐๑๐๙

		นายสงกรานต์  โสภา

		



		๑๐

		๕๕๐๓๐๑๑๐

		นางสาวนุชจรี  ศรีหาทน

		



		๑๑

		๕๕๐๓๐๑๑๑

		นางวัลลภา  บางเอี่ยม

		



		๑๒

		๕๕๐๓๐๑๑๒

		นางสาวกัลยภาพรรณ  เกิดเดช

		



		๑๓

		๕๕๐๓๐๑๑๓

		นายมนต์ประชา  ชนะไชย

		



		๑๔

		๕๕๐๓๐๑๑๔

		นายพลศักดิ์  ดีเมือง

		



		๑๕

		๕๕๐๓๐๑๑๕

		นางสาวอนุสรา  จันทะรัตน์

		



		๑๖

		๕๕๐๓๐๑๑๖

		นายเดชณรงค์  อุตตะพันย์

		



		๑๗

		๕๕๐๓๐๑๑๗

		นายจีระศักดิ์  กงจีน

		



		๑๘

		๕๕๐๓๐๑๑๘

		นางสาวสิริรัตน์  แสงเมล์

		



		๑๙

		๕๕๐๓๐๑๑๙

		นางสาวสุทธาทิพย์  บุญขันธ์

		



		๒๐

		๕๕๐๓๐๑๒๐

		นางสาวอังคณา  เรือนมา

		



		๒๑

		๕๕๐๓๐๑๒๑

		นางสาววรรณภา  ศรีสุข

		



		๒๒

		๕๕๐๓๐๑๒๒

		นางสาววัชรินทร์  แก้วภิรมย์

		



		๒๓

		๕๕๐๓๐๑๒๓

		นางสาวจินดาวรรณ  สมเพชร

		



		๒๔

		๕๕๐๓๐๑๒๔

		นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ

		





- ๒ -

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๒๕

		๕๕๐๓๐๑๒๕

		นายสุวรรณชัย  หมื่นราม

		



		๒๖

		๕๕๐๓๐๑๒๖

		นางอารีรัตน์    คำหนาหนัก

		



		๒๗

		๕๕๐๓๐๑๒๗

		นางสาวศิริพร  วงจันทา

		



		๒๘

		๕๕๐๓๐๑๒๘

		นางสาวกาญจนา   ฉิมมา

		



		๒๙

		๕๕๐๓๐๑๒๙

		นางสาวมัชติกานต์  ม่วงพรม

		



		๓๐

		๕๕๐๓๐๑๓๐

		นายบัญชา  คงทน

		



		๓๑

		๕๕๐๓๐๑๓๑

		นายศุภสัณห์  นาสมจิตร

		



		๓๒

		๕๕๐๓๐๑๓๒

		นางสาวนารีนาท  บุญสิงห์

		



		๓๓

		๕๕๐๓๐๑๓๓

		นางสาวจิราพร  ขจรกล่ำ

		



		๓๔

		๕๕๐๓๐๑๓๔

		นายสมิทธ์  สุมาลย์กันต์

		



		๓๕

		๕๕๐๓๐๑๓๕

		นางสาววิภาพรรณ  สว่างใจ

		



		๓๖

		๕๕๐๓๐๑๓๖

		นางสาววันวิสาข์  จันทร์พิลา

		



		๓๗

		๕๕๐๓๐๑๓๗

		นายพิเชฐ  ชาลีเปี่ยม

		



		๓๘

		๕๕๐๓๐๑๓๘

		นางสาวนฤมล  รักษาบุญ

		



		๓๙

		๕๕๐๓๐๑๓๙

		นางสาวกนกวรรณ  พลกัณฑ์

		



		๔๐

		๕๕๐๓๐๑๔๐

		นางสาวอนุชิดา  บุญอ่อน

		



		๔๑

		๕๕๐๓๐๑๔๑

		นางลาวัลย์  นาคแพง

		



		๔๒

		๕๕๐๓๐๑๔๒

		นางสาวสุภาพร  กิ่งแก้ว

		



		๔๓

		๕๕๐๓๐๑๔๓

		นางสาวเปมิกา  บัวทองจันทร์

		



		๔๔

		๕๕๐๓๐๑๔๔

		นางสาวดวงใจ  คำทิพย์

		





ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๒๐๑

		นางสาวเกษฟ้า  กองสี

		



		๒

		๕๕๐๓๐๒๐๒

		นายภูมิพชา  สัญญะวิชัย

		



		๓

		๕๕๐๓๐๒๐๓

		นางสาวจิราพร  ศรีคง

		



		๔

		๕๕๐๓๐๒๐๔

		นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง

		



		๕

		๕๕๐๓๐๒๐๖

		นางสาวมะลิวรรณ  ภูทอง

		



		๖

		๕๕๐๓๐๒๐๗

		นางสาวอรพรรณ  จำนงค์บุญ

		





- ๓ -

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๓๐๑

		นางสาวสุกัญญา  โคกทอง

		



		๒

		๕๕๐๓๐๓๐๒

		นางสาวกันทิมา  บุญสายัง

		



		๓

		๕๕๐๓๐๓๐๓

		นายกฤษดา  ชูละออง

		



		๔

		๕๕๐๓๐๓๐๔

		นางสาวเรณู  หมอนเมือง

		



		๕

		๕๕๐๓๐๓๐๕

		นางสาววิภาดา  รัตนะกรี

		



		๖

		๕๕๐๓๐๓๐๖

		นางสาวภัทรจิตรา  โกวิทนนท์

		



		๗ 

		๕๕๐๓๐๓๐๘

		นางสาวกรกนก  สีน้ำเงิน

		



		๘

		๕๕๐๓๐๓๐๙

		นางสาวลักษณ์คณา  พงษ์สุวรรณ์

		



		๙

		๕๕๐๓๐๓๑๐

		นางสาวพัชรี  บัวพันธุ์

		



		๑๐

		๕๕๐๓๐๓๑๒

		นายสุวรรณศรี  หมวกชา

		



		๑๑

		๕๕๐๓๐๓๑๓

		นางสาวพัชรี  สีแก้ว

		



		๑๒

		๕๕๐๓๐๓๑๔

		นางสาวนาตยา  จงใจมั่น

		



		๑๓

		๕๕๐๓๐๓๑๕

		นายสดใส  แก้วประสงค์

		



		๑๔

		๕๕๐๓๐๓๑๖

		นางสาวศศิกวิณ  ประสิทธ์คร

		



		๑๕

		๕๕๐๓๐๓๑๗

		นางสาวปัญจรีย์  อ่อนผาด

		



		๑๖

		๕๕๐๓๐๓๑๘

		นายวันชัย  นันเขียว

		



		๑๗

		๕๕๐๓๐๓๑๙

		นางสาวอมรรัตน์  ล่ำงาม

		



		๑๘

		๕๕๐๓๐๓๒๐

		นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีแสนสุข

		



		๑๙

		๕๕๐๓๐๓๒๑

		นายไพบูลย์  กันยา

		



		๒๐

		๕๕๐๓๐๓๒๒

		นางสาวพิมพ์เพ็ญ  จันวินิจ

		





- ๔ -

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๔๐๑

		นางสาวฐิติมา  เกิดมงคล

		



		๒

		๕๕๐๓๐๔๐๒

		นางสาวพิมพ์ชญา  กรอุตตมา

		



		๓

		๕๕๐๓๐๔๐๓

		นางสาวธันย์ชนก  คำลือ

		



		๔

		๕๕๐๓๐๔๐๔

		นายไกรทอง  โสมศรี

		



		๕

		๕๕๐๓๐๔๐๕

		นายดนุพล  พรหมสวัสดิ์

		



		๖

		๕๕๐๓๐๔๐๖

		นายโอภาส  ขำยวง

		



		๗ 

		๕๕๐๓๐๔๐๗

		นางสาวสุภาพร  คำมา

		



		๘

		๕๕๐๓๐๔๐๘

		นางสาวจุฑามาส  ชื่นใจ

		



		๙

		๕๕๐๓๐๔๐๙

		นายภัทรพล  พิมพา

		



		๑๐

		๕๕๐๓๐๔๑๐

		นางสาวอรทัย  ขุนราชเสนา

		



		๑๑

		๕๕๐๓๐๔๑๑

		นางสาววริศรา  เง่าทุ่ม  

		





หมายเหตุ  สอบวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  


เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สอบที่ห้องประชุม ๓  ชั้น  ๓  อาคาร ๓  


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    
สอบที่ห้องประชุม ๒  ชั้น ๑   อาคาร ๓


ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
       

สอบที่ห้องประชุม ๒  ชั้น ๑   อาคาร ๓


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย


สอบที่ห้องประชุม ๒  ชั้น ๑   อาคาร ๓


เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สอบที่ห้องประชุม ๓  ชั้น  ๓  อาคาร ๓  


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    
สอบที่ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น ๓  อาคาร ๓


ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา


สอบที่ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น ๓  อาคาร ๓


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย


สอบที่ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น ๓  อาคาร ๓

