ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๒
………………………………
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ได้ ประกาศรั บสมั ครบุ ค คลเพื่ อ คั ดเลื อ กเข้ าศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ ได้พ้นกาหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.
๔๙๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิ บัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคาสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งบุลลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปีการศึก ษา ๒๕๖๐ ภาคปกติ หลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต ครั้งที่ ๒
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน)
ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ที่ ๔๘๑/๒๕๖๐

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. วัน เวลา สถานที่สอบ
๑.๑ สอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
สาขาวิชา

วิชา/เนื้อหาที่สอบ

เวลา

ห้องสอบ

๑. คอมพิวเตอร์ศึกษา - วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อาคารอาคารบรรณราชนครินทร์
- ลาดับที่ ๑ – ๒๒ ห้องสอบ ๔๒๐๖

๒. ภาษาอังกฤษ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อาคารอาคารบรรณราชนครินทร์
- ลาดับที่ ๑ – ๑๓ ห้องสอบ ๔๒๐๗

- วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

๑.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
สาขาวิชา
๑. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๒. ภาษาอังกฤษ

ห้องสอบ
ห้อง ๔๒๐๖ อาคารบรรณราชนครินทร์
ห้อง ๔๒๐๗ อาคารบรรณราชนครินทร์

๒. สิ่งที่เตรียมมาในวันสอบ
๒.๑ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้
๒.๒ ดินสอไม่ต่ากว่า 2B /ยางลบ/ปากกาหมึกสีดาหรือน้าเงิน
๒.๓ แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)

เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

รายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทัว่ ไป ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลาดับ

รหัสผู้เข้าสอบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๖๐๑๐๑๙๗๔
๖๐๑๐๒๗๙๔
๖๐๑๐๒๘๔๔
๖๐๑๐๒๘๖๑
๖๐๑๐๒๘๖๔
๖๐๑๐๒๘๙๐
๖๐๑๐๒๘๙๔
๖๐๑๐๒๙๑๔
๖๐๑๐๒๙๓๗
๖๐๑๐๓๐๑๐
๖๐๑๐๓๐๕๗
๖๐๑๐๓๑๓๑
๖๐๑๐๓๑๓๕
๖๐๑๐๓๑๔๗

ชื่อ - สกุล
นางสาวญาณิน เพ็งบ้านไร่
นางสาวสุพิณญา จอดนอก
นางสาวลลิตา ประสานศักดิ์
นางสาวธิดารัตน์ คาภูแสน
นางสาววณิชชา ลาดจันทร์
นางสาวรังสิยา ศรีชนาพันธ์
นางสาวเกษวลี เครือเนตร
นายฏิอุโฆษา บุบผาพรหมราช
นางสาวศศิธร ตลับเพชร
นางสาวชมพูนุช ธรรมนิยม
นางสาวกานดาวดี ตุงชีพ
นางสาวพัชราพร บริจันทร์
นางสาวจิราภรณ์ ดารา
นางสาวศุทธหทัย ไกรยราช

หมายเหตุ

รายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทัว่ ไป ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลาดับ

รหัสผู้เข้าสอบ

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๖๐๑๐๒๗๘๑
๖๐๑๐๒๘๒๐
๖๐๑๐๒๘๕๕
๖๐๑๐๒๘๖๐
๖๐๑๐๒๘๖๘
๖๐๑๐๒๘๗๐
๖๐๑๐๒๘๘๑
๖๐๑๐๒๘๘๕
๖๐๑๐๒๘๙๑
๖๐๑๐๒๘๙๒
๖๐๑๐๒๙๐๖
๖๐๑๐๒๙๑๒
๖๐๑๐๒๙๗๒
๖๐๑๐๒๙๘๑
๖๐๑๐๒๙๘๕
๖๐๑๐๓๐๑๘
๖๐๑๐๓๐๒๙
๖๐๑๐๓๐๘๕
๖๐๑๐๓๑๐๘
๖๐๑๐๓๑๔๘
๖๐๑๐๓๑๔๙
๖๐๑๐๓๑๕๐
๖๐๑๐๐๙๖๔

นางสาวณฐิกา รวมขุนทด
นางสาวดวงใจ ชัยประสิทธิ์
นายอิสระ พิลาตัน
นางสาวกัญญาณัฐ เพียภูเขียว
นางสาวรันธยา สิงห์คา
นางสาวพนัชกร ชีวเวช
นางสาวปิยาพร แผงตัน
นายคุณากร กองม่วง
นางสาวศิรินภรณ์ พยัคฆพล
นางสาวเกวลิน ภูมิโคกรักษ์
นางสาวฌญาพร มานอก
นายเรืองศักดิ์ กองทรัพย์
นางสาวสุกานดา รุจาคม
นางสาวสุธาสินี สากุล
นางสาวอริสรา พิมสอน
นายอรรถพล แต้มเขียนนอก
นางสาวกาญจนวรรณ โตนา
นางสาวสิริลักษณ์ รัตนีย์ศรีบัณฑิต
นายเอกรัฐ เติมพันธุ์
นางสาวประภาศรี ปะมะโน
นางสาวสุวรรณา กางสูงเนิน
นายอภิวิชญ์ ภานุมาตย์
นายวัชรพงษ์ ทุมโพธิก์ ลาง

หมายเหตุ

