
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ

สังกัด  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๗  อัตรา
----------------------------------------------

   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เปนพนักงานราชการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น  บัดนี้  การเลือกสรร
ไดดําเนินการแลวเสร็จ  จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการ  ดังรายชื่อตอไปนี้

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
     สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
     

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๑๐๑ นายชาติวัชร  สังขตอง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒. ๒๔๐๒๐๑๐๖ นายกิตติพันธ  พลพันธ สํารองอันดับ ๑

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
     สังกัด  งานการเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๒๐๑ นางสาวสุพรรณี  ทองระชา บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒. ๒๔๐๒๐๒๐๘ นางสาวรัชดาภรณ  ทาทอน สํารองอันดับ ๑
๓. ๒๔๐๒๐๒๐๗ นางสาวสุทิศา  แกวกก สํารองอันดับ ๒
๔. ๒๔๐๒๐๒๐๓ นางสาวเรณู  หมอนเมือง สํารองอันดับ ๓
๕. ๒๔๐๒๐๒๐๒ นางสาวชุฎิมาพร  วงศวิเศษ สํารองอันดับ ๔



- ๒ -   

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๓๐๓ นางสาวนันทพร  ชาญเชี่ยว บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒. ๒๔๐๒๐๓๑๔ นางกุลทินี  ปานแดง สํารองอันดับ ๑
๓. ๒๔๐๒๐๓๐๔ นายชัยวัฒน  หอมจันทร สํารองอันดับ ๒
๔. ๒๔๐๒๐๓๑๒ นางสาวสโรชา  ลากะสงค สํารองอันดับ ๓

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
     สังกัด  งานคลัง  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๔๐๒ นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒. ๒๔๐๒๐๔๐๓ นางสาวชลลพรรษ  กองเตย สํารองอันดับ ๑
๓. ๒๔๐๒๐๔๐๖ นางบุหงา  สุรินทร สํารองอันดับ ๒
๔. ๒๔๐๒๐๔๐๑ นางสาวลําไพร  พุทธา สํารองอันดับ ๓
๕. ๒๔๐๒๐๔๐๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  คงชวย สํารองอันดับ ๔
๖. ๒๔๐๒๐๔๐๗ นางสาวสุพิชญนันทร  เลิกนอก สํารองอันดับ ๕

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
     สังกัด  งานพัสดุ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๕๐๒ นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒. ๒๔๐๒๐๕๐๗ นางสาวณิชาภัทร  ลิ้มสุข สํารองอันดับ ๑
๓. ๒๔๐๒๐๕๐๓ นายณัฐพงษ  อุตตโม สํารองอันดับ ๒



- ๓ -

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการชางศิลป
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๖๐๒ นายกรกฎ  ดีการ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๗๐๑ นายชัยวัช  เจริญพรอม บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒. ๒๔๐๒๐๗๐๒ นายเกษม  เพชรตาด สํารองอันดับ ๑

ทั้งนี้   ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศขางตน    มารายงานตัวเพื่อ
รับการจัดจางเปนพนักงานราชการและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ งานการเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

                                                                                 

                                                                                 
                                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  เชื่อมวราศาสตร)

            รองอธิการบดี   รักษาราชการแทน
                           อธิการบดี    





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


สังกัด  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๗  อัตรา

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


 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น  บัดนี้  การเลือกสรร

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ดังรายชื่อต่อไปนี้

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

     สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๑๐๑

		นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒.

		๒๔๐๒๐๑๐๖

		นายกิตติพันธ์  พลพันธ์

		สำรองอันดับ ๑





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     สังกัด  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๒๐๑

		นางสาวสุพรรณี  ทองระชา

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒.

		๒๔๐๒๐๒๐๘

		นางสาวรัชดาภรณ์  ทาทอน

		สำรองอันดับ ๑



		๓.

		๒๔๐๒๐๒๐๗

		นางสาวสุทิศา  แก้วกก

		สำรองอันดับ ๒



		๔.

		๒๔๐๒๐๒๐๓

		นางสาวเรณู  หมอนเมือง

		สำรองอันดับ ๓



		๕.

		๒๔๐๒๐๒๐๒

		นางสาวชุฎิมาพร  วงศ์วิเศษ

		สำรองอันดับ ๔





- ๒ -   

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๓๐๓

		นางสาวนันทพร  ชาญเชี่ยว

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒.

		๒๔๐๒๐๓๑๔

		นางกุลทินี  ปานแดง

		สำรองอันดับ ๑



		๓.

		๒๔๐๒๐๓๐๔

		นายชัยวัฒน์  หอมจันทร์

		สำรองอันดับ ๒



		๔.

		๒๔๐๒๐๓๑๒

		นางสาวสโรชา  ลากะสงค์

		สำรองอันดับ ๓





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

     สังกัด  งานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๔๐๒

		นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒.

		๒๔๐๒๐๔๐๓

		นางสาวชลลพรรษ  กองเตย

		สำรองอันดับ ๑



		๓.

		๒๔๐๒๐๔๐๖

		นางบุหงา  สุรินทร์

		สำรองอันดับ ๒



		๔.

		๒๔๐๒๐๔๐๑

		นางสาวลำไพร  พุทธา

		สำรองอันดับ ๓



		๕.

		๒๔๐๒๐๔๐๔

		นางสาวหนึ่งฤทัย  คงช่วย

		สำรองอันดับ ๔



		๖.

		๒๔๐๒๐๔๐๗

		นางสาวสุพิชญนันทร์  เลิกนอก

		สำรองอันดับ ๕





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

     สังกัด  งานพัสดุ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๕๐๒

		นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒.

		๒๔๐๒๐๕๐๗

		นางสาวณิชาภัทร  ลิ้มสุข

		สำรองอันดับ ๑



		๓.

		๒๔๐๒๐๕๐๓

		นายณัฐพงษ์  อุตตโม

		สำรองอันดับ ๒





- ๓ -


     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๖๐๒

		นายกรกฎ  ดีการ์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๗๐๑

		นายชัยวัช  เจริญพร้อม

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒.

		๒๔๐๒๐๗๐๒

		นายเกษม  เพชรตาด

		สำรองอันดับ ๑





ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศข้างต้น    มารายงานตัวเพื่อ

รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  




ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

                                                                                 

                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  เชื่อมวราศาสตร์)

            รองอธิการบดี   รักษาราชการแทน

                           อธิการบดี    

