
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)
----------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕) ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
นั้น    

บัดนี้   หมดเขตรับสมัครเขารับการคัดเลือกฯ  และคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ เรียบรอยแลว    จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
                                  

                                    

                   (นายสุวัฒน  บุศยเมือง)
                   รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

      อธิการบดี



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๑๐๑ นางอุตสา สวางแจง

๒ ๕๕๐๓๐๑๐๒ นางสาวลําไพร  พุทธา

๓ ๕๕๐๓๐๑๐๓ นางสาวสุพิชญนันทร  เลิกนอก

๔ ๕๕๐๓๐๑๐๔ นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม

๕ ๕๕๐๓๐๑๐๕ นางสาวจุไรรัตน  ไมเลี้ยง

๖ ๕๕๐๓๐๑๐๖ นางมุกดา  กอกัน

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๒๐๑ นางสาวทิวา   ไพรเขต

๒ ๕๕๐๓๐๒๐๒ นางสาววริสรา   บวกทอง

๓ ๕๕๐๓๐๒๐๓ นางสาวนวลทิพย   คําเหลื่อม

๔ ๕๕๐๓๐๒๐๔ นางสาวสําเภาทอง   จันทร

๕ ๕๕๐๓๐๒๐๕ นายปรเมศวร   ธูปหอม

๖ ๕๕๐๓๐๒๐๖ นางสาวยุพา  แกวบาง

๗ ๕๕๐๓๐๒๐๗ นายไตรภพ   สุนทรปาน

๘ ๕๕๐๓๐๒๐๘ นางสาวแวว   สังขเงิน

๙ ๕๕๐๓๐๒๐๙ นางกุลทินี   ปานแดง

๑๐ ๕๕๐๓๐๒๑๐ นางสาวอรทัย   ขุนราชเสนา

๑๑ ๕๕๐๓๐๒๑๑ นายภูชิต   ศรีทานวล

๑๒ ๕๕๐๓๐๒๑๒ นายสวัสดิ์  มาพวก

๑๓ ๕๕๐๓๐๒๑๓ นางสาวอารยา  ดวงจันทรดี

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๓๐๑ นางสาวศศิกวิณ   ประสิทธิ์คร

๒ ๕๕๐๓๐๓๐๒ นายชาตรี  บุญจันทร

๓ ๕๕๐๓๐๓๐๓ นางสาวปริชาติ   หนาแนน

๔ ๕๕๐๓๐๓๐๔ นางสาวสรัญญาพร  จันทรปลอง

๕ ๕๕๐๓๐๓๐๕ นางสาววริศรา   เงาทุม

๖ ๕๕๐๓๐๓๐๖ นางสาวจินตหรา   คําสิบ

ตําแหนง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัด  งานประชุมและพิธีการฯ  สํานักงานอธิการบดี

 - ๒ -

ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี   งานคลัง    สํานักงานอธิการบดี

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

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงวันที่   ๔   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กองแผน    สํานักงานอธิการบดี



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๗ ๕๕๐๓๐๓๐๗ นายกฤษดา  ชูละออง

๘ ๕๕๐๓๐๓๐๘ นายจุมพฎ  เอี่ยมปอ

๙ ๕๕๐๓๐๓๐๙ นางสาวเกศราวดี   เจริญสวาง

๑๐ ๕๕๐๓๐๓๑๐ นางสาวชนิดา   มิตรภูษาภรณ

๑๑ ๕๕๐๓๐๓๑๑ นายนฤนาท   ศรีเมืองบุญ

๑๒ ๕๕๐๓๐๓๑๒ นางสาวรัดดา   มีทา

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๔๐๑ นายบรรจง  สุรินทร

๒ ๕๕๐๓๐๔๐๒ นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก

๓ ๕๕๐๓๐๔๐๓ นายนพดล   กรุโพธิ์

๔ ๕๕๐๓๐๔๐๔ นางสาวรักชนก  บรรเทา

๕ ๕๕๐๓๐๔๐๕ นายสมบูรณ   คําวัง

๖ ๕๕๐๓๐๔๐๖ นายปติพงษ  นาสอนใจ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๕๐๑ นายภัทรพล  พิมพา

๒ ๕๕๐๓๐๕๐๒ นายสุวรรณศรี  หมวกชา

๓ ๕๕๐๓๐๕๐๓ นายเอกลักษณ   เชื้อทอง

๔ ๕๕๐๓๐๕๐๔ นางสาวสุปราณี  กิจพินิจ

๕ ๕๕๐๓๐๕๐๕ นางสาวจิตมาส  คงเพ็ง

๖ ๕๕๐๓๐๕๐๖ นางสาวทิพยวรรณ  วัดเย็น

๗ ๕๕๐๓๐๕๐๗ นางชีวัน  ศรเพชร

๘ ๕๕๐๓๐๕๐๘ นายกิตติพันธ  พลพันธ

๙ ๕๕๐๓๐๕๐๙ นายชาติวัช  สังขตอง

๑๐ ๕๕๐๓๐๕๑๑ นางสาวชลธิชา   บุญเรือน

๑๑ ๕๕๐๓๐๕๑๒ นางสาวลักษณคณา  พงษสุวรรณ

๑๒ ๕๕๐๓๐๕๑๓ นยณัฐวุฒิ   โพธิ์ศรีแกว

๑๓ ๕๕๐๓๐๕๑๔ นางสาวฐิติมา  ธูปหอม

หมายเหตุ 

วันที่  ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ณ  หองประชุมสีทอง

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา   สํานักงานอธิการบดี

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  งานประกันคุณภาพ   กองแผน   สํานักงานอธิการบดี

ชั้น ๑    ตึกสํานักงานอธิการบดี

ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กองแผน    สํานักงานอธิการบดี





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

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




ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕) ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

นั้น    




บัดนี้   หมดเขตรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว    จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้




ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                    






                      (นายสุวัฒน์  บุศย์เมือง)



                   รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน




      อธิการบดี




