
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  ผลการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)   กลุมงาน  พนักงานวิชาการ  

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

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง รับสมัคร
สอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)    กลุมงาน   พนักงาน
วิชาการ    จํานวน  ๒  อัตรา     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  นั้น 

บัดนี้   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    ไดดําเนินการ
สอบแขงขันเรียบรอยแลว  ผลปรากฏวามีผูผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ทั้งนี้    ใหผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    
ในวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ สํานักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖   หากไมมา
รายงานตัวตามกําหนดวันเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ครั้งนี้ 

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                           (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)
    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

                                             ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖) กลุมงาน พนักงานวิชาการ  ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
----------------------------------------------

ตําแหนง  อาจารย   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๖๐๒๐๑๐๓ จาสิบเอก จุฬา  เจริญวงค บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๖๐๒๐๑๐๒ นางสาวจุฑารัตน  พรพฤฒิพันธุ สํารองอันดับที่ ๑
๓ ๕๖๐๒๐๑๐๑ นายสดุดี  คํามี สํารองอันดับที่ ๒

๔ ๕๖๐๒๐๑๐๕ นางสาวสมพิศ  สายบุญชื่น สํารองอันดับที่ ๓

ตําแหนง   อาจารย    สาขาวิชานิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๖๐๒๐๒๐๒ นางสาวมนัสนันท  ปนพิทักษ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๖๐๒๐๒๐๑ นางสาวกฤตยา  ปตุจาตุรนต สํารองอันดับที่ ๑

หมายเหตุ
รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ สํานักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ     





ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)   กลุ่มงาน  พนักงานวิชาการ  

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



ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัคร

สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)    กลุ่มงาน   พนักงานวิชาการ    จำนวน  ๒  อัตรา     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  นั้น 


บัดนี้   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    ได้ดำเนินการ

สอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ทั้งนี้    ให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    ในวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖   หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖






                                           (อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                             ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖) กลุ่มงาน พนักงานวิชาการ  ลงวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

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

ตำแหน่ง  อาจารย์   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


		ที่

		เลขประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๖๐๒๐๑๐๓

		จ่าสิบเอก จุฬา  เจริญวงค์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒

		๕๖๐๒๐๑๐๒

		นางสาวจุฑารัตน์  พรพฤฒิพันธุ์

		สำรองอันดับที่ ๑



		๓

		๕๖๐๒๐๑๐๑

		นายสดุดี  คำมี

		สำรองอันดับที่ ๒



		๔

		๕๖๐๒๐๑๐๕

		นางสาวสมพิศ  สายบุญชื่น

		สำรองอันดับที่ ๓





ตำแหน่ง   อาจารย์    สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

		ที่

		เลขประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๖๐๒๐๒๐๒

		นางสาวมนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒

		๕๖๐๒๐๒๐๑

		นางสาวกฤตยา  ปิตุจาตุรนต์

		สำรองอันดับที่ ๑





หมายเหตุ

รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์     

