
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
                                         เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑)    กลุมงาน  พนักงานปฏิบัติการ

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

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  รับสมัคร
สอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)     กลุมงาน   พนักงาน
ปฏิบัติการ  (สายสนับสนุน)   จํานวน  ๔  อัตรา    ประกาศ   ณ   วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๕    นั้น

บัดนี้    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ     ไดดําเนินการ
ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเรียบรอยแลว
จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ดังบัญชีรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕

       
     (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                            คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่   ๖  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕)
--------------------------------------------------

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๑๐๒ นางสาวอรพรรณ  เกิดมงคล
๒ ๕๕๐๓๐๑๐๓ นางสาวรัดดา  มีทา
๓ ๕๕๐๓๐๑๑๒ นางสาวกัลยภาพรรณ  เกิดเดช
๔ ๕๕๐๓๐๑๑๓ นายมนตประชา  ชนะไชย
๕ ๕๕๐๓๐๑๒๘ นางสาวกาญจนา  ฉิมมา
๖ ๕๕๐๓๐๑๔๓ นางสาวเปมิกา  บัวทองจันทร

 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๒๐๑ นางสาวเกษฟา  กองสี
๒ ๕๕๐๓๐๒๐๓ นางสาวจิราพร  ศรีคง

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๓๐๑ นางสาวสุกัญญา  โคกทอง
๒ ๕๕๐๓๐๓๑๐ นางสาวพัชรี  บัวพันธุ
๓ ๕๕๐๓๐๓๑๘ นายวันชัย  นันเขียว

ตําแหนง  เจาหนาที่วิจัย    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๓๐๔๐๒ นางสาวพิมพชญา  กรอุตตมา
๒ ๕๕๐๓๐๔๐๘ นางสาวจุฑามาส  ชื่นใจ

หมายเหตุ
วันที่  ๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

ณ  หองประชุม ๑    ชั้น ๑   อาคาร ๓   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ





ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

                                         เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑)    กลุ่มงาน  พนักงานปฏิบัติการ

(ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕)

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


ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)     กลุ่มงาน   พนักงานปฏิบัติการ  (สายสนับสนุน)   จำนวน  ๔  อัตรา    ประกาศ   ณ   วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๕    นั้น


บัดนี้    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕





     (อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่   ๖  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕)

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


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๑๐๒

		นางสาวอรพรรณ  เกิดมงคล

		



		๒

		๕๕๐๓๐๑๐๓

		นางสาวรัดดา  มีทา

		



		๓

		๕๕๐๓๐๑๑๒

		นางสาวกัลยภาพรรณ  เกิดเดช

		



		๔

		๕๕๐๓๐๑๑๓

		นายมนต์ประชา  ชนะไชย

		



		๕

		๕๕๐๓๐๑๒๘

		นางสาวกาญจนา  ฉิมมา

		



		๖

		๕๕๐๓๐๑๔๓

		นางสาวเปมิกา  บัวทองจันทร์

		





ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๒๐๑

		นางสาวเกษฟ้า  กองสี

		



		๒

		๕๕๐๓๐๒๐๓

		นางสาวจิราพร  ศรีคง

		





ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๓๐๑

		นางสาวสุกัญญา  โคกทอง

		



		๒

		๕๕๐๓๐๓๑๐

		นางสาวพัชรี  บัวพันธุ์

		



		๓

		๕๕๐๓๐๓๑๘

		นายวันชัย  นันเขียว

		





ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๓๐๔๐๒

		นางสาวพิมพ์ชญา  กรอุตตมา

		



		๒

		๕๕๐๓๐๔๐๘

		นางสาวจุฑามาส  ชื่นใจ

		





หมายเหตุ

วันที่  ๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ณ  ห้องประชุม ๑    ชั้น ๑   อาคาร ๓   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

