
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  
(ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)

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

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕) ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  
จํานวน  ๙  อัตรา  ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น

บัดนี้  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ไดดําเนินการสอบ
คัดเลือกเรียบรอยแลว  ผลปรากฏวามีผูผานการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง  อาจารยประจําพิเศษ   ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ทั้งนี้   ใหผูที่สอบคัดเลือกได   รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว
ในวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.   ณ สํานักงานคณบดี   คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  หากไมมา
รายงานตัวตามกําหนดวัน เวลาดังกลาว     จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวครั้งนี้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

       
     (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                            คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                                                             ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  บัญชีรายชื่อบุคคลที่สอบคัดเลือกไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

(ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)
ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร    (สาขาวิชาบรรณารักษ)
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก -

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร    (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๕๐๒๐๑ นางสาวสวรรญา  นาคสีดี บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

สาขาวิชาภาษาไทย
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก -

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก -

กลุมวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขานาฏศิลป)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๕๐๕๐๓ นางกณิจฐิมญศ  ลิมปนารมณ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๕๐๕๐๕๐๑ วาที่ ร.ต.ไกรวุฒิ  พุมเรียบ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

กลุมวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขาดนตรี)
ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
๑ ๕๕๐๕๐๖๐๑ นางสาวกิจติยา  ปูหลวงพรม บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

หมายเหตุ
วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  สํานักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ





ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

(ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)

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


ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ  จำนวน  ๙  อัตรา  ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  นั้น


บัดนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำพิเศษ   ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ทั้งนี้   ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้   รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ในวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.   ณ สำนักงานคณบดี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  หากไม่มา

รายงานตัวตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าว     จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕




     (อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                                                            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                             ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  บัญชีรายชื่อบุคคลที่สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)

ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕

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


สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    (สาขาวิชาบรรณารักษ์)

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก -

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๕๐๒๐๑

		นางสาวสวรรญา  นาคสีดี

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ





สาขาวิชาภาษาไทย

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก -

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก -

กลุ่มวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขานาฏศิลป์)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๕๐๕๐๓

		นางกณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ



		๒

		๕๕๐๕๐๕๐๑

		ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ





กลุ่มวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  (สาขาดนตรี)

		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - นามสกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๕๐๖๐๑

		นางสาวกิจติยา  ปู่หลวงพรม

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ





หมายเหตุ

วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

