
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมิน

สมรรถนะ ครั้งที่  ๒  สังกัด สํานักงานอธิการบดี
----------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ครั้งที่๒/๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณได
ดําเนินการ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   ไปแลวนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ
เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ (๖) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการแหงประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกลาว  ดังมีรายชื่อตอไปนี้

    กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
    สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
     

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๑๐๑ นายชาติวัชร  สังขตอง
๒. ๒๔๐๒๐๑๐๖ นายกิตติพันธ  พลพันธ
๓. ๒๔๐๒๐๑๐๗ นางสาวพิมลประวีย  ขวัญเพชร

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
     สังกัด  งานการเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๒๐๑ นางสาวสุพรรณี  ทองระชา
๒. ๒๔๐๒๐๒๐๒ นางสาวชุฎิมาพร  วงศวิเศษ
๓. ๒๔๐๒๐๒๐๓ นางสาวเรณู  หมอนเมือง
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ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๔. ๒๔๐๒๐๒๐๔ นายธนายศ  งามบานผือ
๕. ๒๔๐๒๐๒๐๗ นางสาวสุทิศา  แกวกก

๖. ๒๔๐๒๐๒๐๘ นางสาวรัชดาภรณ  ทาทอน

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๓๐๑ นางสาวประกายเพชร  กุนาคํา
๒. ๒๔๐๒๐๓๐๓ นางสาวนันทพร  ชาญเชี่ยว

๓. ๒๔๐๒๐๓๐๔ นายชัยวัฒน  หอมจันทร
๔. ๒๔๐๒๐๓๐๖ นางสาวพัชรี  เหลี่ยมเพ็ง
๕. ๒๔๐๒๐๓๐๘ นางสาวสุภารัตน  หอยสังข
๖. ๒๔๐๒๐๓๑๒ นางสาวสโรชา  ลากะสงค
๗. ๒๔๐๒๐๓๑๔ นางกุลทินี  ปานแดง
๘. ๒๔๐๒๐๓๑๕ นางสาวเพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
     สังกัด  งานคลัง  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๔๐๑ นางสาวลําไพร  พุทธา
๒. ๒๔๐๒๐๔๐๒ นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม
๓. ๒๔๐๒๐๔๐๓ นางสาวชลลพรรษ  กองเตย

๔. ๒๔๐๒๐๔๐๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  คงชวย
๕. ๒๔๐๒๐๔๐๖ นางบุหงา  สุรินทร
๖. ๒๔๐๒๐๔๐๗ นางสาวสุพิชญนันทร  เลิกนอก
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     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
     สังกัด  งานพัสดุ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ

๑. ๒๔๐๒๐๕๐๒ นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ
๒. ๒๔๐๒๐๕๐๓ นายณัฐพงษ  อุตตโม
๓. ๒๔๐๒๐๕๐๗ นางสาวณิชาภัทร  ลิ้มสุข

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการชางศิลป
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑. ๒๔๐๒๐๖๐๒ นายกรกฎ  ดีการ

     กลุมงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

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

ทั้งนี้  ขอใหผูมีรายชื่อขางตนเขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒  ดังนี้ 
          ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ทฤษฎี)   ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕     ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  หองประชุมสีทอง  อาคารฉลองสิริราชสมบัต ิ ครบ  ๖๐  ป   และทดสอบ  ภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตั้งแตเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ  หองประชุมน้ําผึ้ง    อาคาร
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป ผูใดไมมาเขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒  ภายในวัน  เวลาและสถานที่  
ที่กําหนดดังกลาว   จะถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                                                                                           

        (นายสุวัฒน  บุศยเมือง)
                ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

                                                                    พนักงานราชการประเภททั่วไป





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สมรรถนะ ครั้งที่  ๒  สังกัด สำนักงานอธิการบดี

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


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่๒/๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ

เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (๖) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการแห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

    กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

    สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๑๐๑

		นายชาติวัชร์  สังข์ต้อง

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๑๐๖

		นายกิตติพันธ์  พลพันธ์

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๑๐๗

		นางสาวพิมลประวีย์  ขวัญเพชร

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     สังกัด  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๒๐๑

		นางสาวสุพรรณี  ทองระชา

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๒๐๒

		นางสาวชุฎิมาพร  วงศ์วิเศษ

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๒๐๓

		นางสาวเรณู  หมอนเมือง
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		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๔.

		๒๔๐๒๐๒๐๔

		นายธนายศ  งามบ้านผือ

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๒๐๗

		นางสาวสุทิศา  แก้วกก

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๒๐๘

		นางสาวรัชดาภรณ์  ทาทอน

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๓๐๑

		นางสาวประกายเพชร  กุนาคำ

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๓๐๓

		นางสาวนันทพร  ชาญเชี่ยว

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๓๐๔

		นายชัยวัฒน์  หอมจันทร์

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๓๐๖

		นางสาวพัชรี  เหลี่ยมเพ็ง

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๓๐๘

		นางสาวสุภารัตน์  หอยสังข์

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๓๑๒

		นางสาวสโรชา  ลากะสงค์

		



		๗.

		๒๔๐๒๐๓๑๔

		นางกุลทินี  ปานแดง

		



		๘.

		๒๔๐๒๐๓๑๕

		นางสาวเพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

     สังกัด  งานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๔๐๑

		นางสาวลำไพร  พุทธา

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๔๐๒

		นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๔๐๓

		นางสาวชลลพรรษ  กองเตย

		



		๔.

		๒๔๐๒๐๔๐๔

		นางสาวหนึ่งฤทัย  คงช่วย

		



		๕.

		๒๔๐๒๐๔๐๖

		นางบุหงา  สุรินทร์

		



		๖.

		๒๔๐๒๐๔๐๗

		นางสาวสุพิชญนันทร์  เลิกนอก
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     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

     สังกัด  งานพัสดุ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๕๐๒

		นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๕๐๓

		นายณัฐพงษ์  อุตตโม

		



		๓.

		๒๔๐๒๐๕๐๗

		นางสาวณิชาภัทร  ลิ้มสุข

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๖๐๒

		นายกรกฎ  ดีการ์

		





     กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ภารกิจสนับสนุน   ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ – สกุล

		หมายเหตุ



		๑.

		๒๔๐๒๐๗๐๑

		นายชัยวัช  เจริญพร้อม

		



		๒.

		๒๔๐๒๐๗๐๒

		นายเกษม  เพชรตาด

		





ทั้งนี้   ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒   ดังนี้ 


          ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ทฤษฎี)   ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕     ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ห้องประชุมสีทอง  อาคารฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ  ๖๐  ปี   และทดสอบ  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมน้ำผึ้ง    อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒  ภายในวัน  เวลาและสถานที่  ที่กำหนดดังกล่าว   จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้




ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                                                                                           







        (นายสุวัฒน์  บุศย์เมือง)





                ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

                                                                    พนักงานราชการประเภททั่วไป

