
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

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

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว   (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)     ประกาศ    ณ   วันที่   ๓๐ 
เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น

บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครและคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือกเรียบรอยแลว   จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกฯ  ดังบัญชีรายละเอียดแนบ
ทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕

       
      (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                             คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว
(ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕)  ตําแหนง  อาจารยประจําพิเศษ
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร    (สาขาวิชาบรรณารักษ)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๑๐๑ นางสาววรรณจิรา  เชาวนีนาท

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร    (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๒๐๑ นางสาวเพ็ญภรณ  เหลี่ยวเจริญวัฒน

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๓๐๑ นางสาวรัตนาพร  อินทรเพ็ญ
๒ ๕๕๐๔๐๓๐๒ นางสาวยศวดี  นิรารมย
๓ ๕๕๐๔๐๓๐๓ นางสาวตรียากานต  พรมคํา

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง    เครื่องตี  (ฆองวงและระนาด)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๔๐๑ นายพิชชาณัฐ  ตูจินดา

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง    เครื่องตี  (เครื่องหนังและการปฏิบัติรวมวง)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๕๐๑ นางสาวสุธาสินี  สุขเกษม

สาขาวิชาภาษาไทย
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก -

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก -



- ๒ -

สาขาวิชานิติศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๘๐๑ นางสาวศศิวิมล  วงษนาค
๒ ๕๕๐๔๐๘๐๒ นางสาวจุฑารัตน  ศันสนียพงษ
๓ ๕๕๐๔๐๘๐๓ นางสาวกฤตยา  ปตุจาตุรนต
๔ ๕๕๐๔๐๘๐๔ นายสมปอง  ทองมาดี

สาขาวิชารัฐศาสตร  (สาขารัฐศาสตร และสาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๐๙๐๑ นางสาวจรรยาพัตร  สุวรรณศักดิ์
๒ ๕๕๐๔๐๙๐๒ นางสาวจุไรรัตน  บุญที่สุด
๓ ๕๕๐๔๐๙๐๓ วาที่ ร.ต.พิบูลยศักดิ์ ราชจันทร

สาขาวิชารัฐศาสตร  (สาขารัฐศาสตร สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ หรือการตางประเทศ/การทูต/ 
                                  ภูมิภาคศึกษา)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๑๐๐๑ นางสาวทักษพร  นอยแกว
๒ ๕๕๐๔๑๐๐๒ นางสาวรติพร  ศรีสมทรัพย

สาขาวิชารัฐศาสตร  (สาขารัฐประศาสนศาสตร)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๑๑๐๑ นางสาวอภิญญา  บํารุงจิตต
๒ ๕๕๐๔๑๑๐๒ นายณัฐวุฒิ  สุทธิประภา

สาขาวิชารัฐศาสตร  (สาขาวิชานิติศาสตร)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๑๒๐๑ นายณัฏฐ  เชาวดานุ



- ๓ -

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๑๓๐๑ นายจุฬา  เจริญวงศ
๒ ๕๕๐๔๑๓๐๒ นายสดุดี  คํามี
๓ ๕๕๐๔๑๓๐๓ นางศรีเสด็จ  กองแกน
๔ ๕๕๐๔๑๓๐๔ นางสาวจุฑารัตน  พรพฤฒิพันธุ
๕ ๕๕๐๔๑๓๐๖ นางสาวสุภาวดี  พรหมบุตร
๖ ๕๕๐๔๑๓๐๗ นางสาวเนตรนภา  คําตัน

กลุมวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขานาฏศิลป)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๑๔๐๑ นางสาวจุฬารัตน  เกิดเพ็ง  

กลุมวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขาศิลปะ)
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก -

กลุมวิชาภาษาจีน
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๔๑๖๐๑ นายตรีศูล  เกษร  
๒ ๕๕๐๔๑๖๐๒ นางสาวชไมพร  กินเย็น

หมายเหตุ
วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก    สอบคัดเลือกวันที่   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐  น.    ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป   ที่หองประชุม ๒  ชั้น ๑  อาคาร ๓  
                                            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ที่หองประชุม ๒  ชั้น ๑  

   อาคาร ๓  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เวลา  ๑๓.๐๐  น.    ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ที่ หองประชุม ๒  
                                            ชั้น ๑  อาคาร ๓  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร





ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

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


ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)     ประกาศ    ณ   วันที่   ๓๐ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น


บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ดังบัญชีรายละเอียดแนบ

ท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕




      (อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                             คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕)  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    (สาขาวิชาบรรณารักษ์)


		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๑๐๑

		นางสาววรรณจิรา  เชาวนีนาท

		





สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๒๐๑

		นางสาวเพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน์

		





สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๓๐๑

		นางสาวรัตนาพร  อินทร์เพ็ญ

		



		๒

		๕๕๐๔๐๓๐๒

		นางสาวยศวดี  นิรารมย์

		



		๓

		๕๕๐๔๐๓๐๓

		นางสาวตรียากานต์  พรมคำ

		





สาขาวิชาดนตรีและการแสดง    เครื่องตี  (ฆ้องวงและระนาด)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๔๐๑

		นายพิชชาณัฐ  ตู้จินดา

		





สาขาวิชาดนตรีและการแสดง    เครื่องตี  (เครื่องหนังและการปฏิบัติรวมวง)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๕๐๑

		นางสาวสุธาสินี  สุขเกษม

		





สาขาวิชาภาษาไทย

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก -

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก -

- ๒ -

สาขาวิชานิติศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๘๐๑

		นางสาวศศิวิมล  วงษ์นาค

		



		๒

		๕๕๐๔๐๘๐๒

		นางสาวจุฑารัตน์  ศันสนียพงษ์

		



		๓

		๕๕๐๔๐๘๐๓

		นางสาวกฤตยา  ปิตุจาตุรนต์

		



		๔

		๕๕๐๔๐๘๐๔

		นายสมปอง  ทองมาดี

		





สาขาวิชารัฐศาสตร์  (สาขารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการเมืองการปกครอง)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๐๙๐๑

		นางสาวจรรยาพัตร์  สุวรรณศักดิ์

		



		๒

		๕๕๐๔๐๙๐๒

		นางสาวจุไรรัตน์  บุญที่สุด

		



		๓

		๕๕๐๔๐๙๐๓

		ว่าที่ ร.ต.พิบูลย์ศักดิ์ ราชจันทร์

		





สาขาวิชารัฐศาสตร์  (สาขารัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการต่างประเทศ/การทูต/ 

                                  ภูมิภาคศึกษา)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๑๐๐๑

		นางสาวทักษพร  น้อยแก้ว

		



		๒

		๕๕๐๔๑๐๐๒

		นางสาวรติพร  ศรีสมทรัพย์

		





สาขาวิชารัฐศาสตร์  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๑๑๐๑

		นางสาวอภิญญา  บำรุงจิตต์

		



		๒

		๕๕๐๔๑๑๐๒

		นายณัฐวุฒิ  สุทธิประภา

		





สาขาวิชารัฐศาสตร์  (สาขาวิชานิติศาสตร์)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๑๒๐๑

		นายณัฏฐ์  เชาวดานุ

		





- ๓ -

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๑๓๐๑

		นายจุฬา  เจริญวงศ์

		



		๒

		๕๕๐๔๑๓๐๒

		นายสดุดี  คำมี

		



		๓

		๕๕๐๔๑๓๐๓

		นางศรีเสด็จ  กองแกน

		



		๔

		๕๕๐๔๑๓๐๔

		นางสาวจุฑารัตน์  พรพฤฒิพันธุ์

		



		๕

		๕๕๐๔๑๓๐๖

		นางสาวสุภาวดี  พรหมบุตร

		



		๖

		๕๕๐๔๑๓๐๗

		นางสาวเนตรนภา  คำตัน

		





กลุ่มวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขานาฏศิลป์)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๑๔๐๑

		นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง  

		





กลุ่มวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขาศิลปะ)

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก -

กลุ่มวิชาภาษาจีน

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๔๑๖๐๑

		นายตรีศูล  เกษร  

		



		๒

		๕๕๐๔๑๖๐๒

		นางสาวชไมพร  กินเย็น

		





หมายเหตุ

วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก    สอบคัดเลือกวันที่   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐  น.    ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ที่ห้องประชุม ๒  ชั้น ๑  อาคาร ๓  

                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ที่ห้องประชุม ๒  ชั้น ๑  

   อาคาร ๓  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา  ๑๓.๐๐  น.

   ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ที่ ห้องประชุม ๒  

                                            ชั้น ๑  อาคาร ๓  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

