
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  ผลการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

     กลุมงาน  พนักงานวิชาการ 
(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)    กลุมงาน   พนักงานวิชาการ   ตําแหนง   อาจารย   
จํานวน   ๓๒   อัตรา    ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔    และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ   เรื่อง  เปลี่ยนแปลงการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
 (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)    กลุมงาน  พนักงานวิชาการ   ตําแหนง  อาจารย    ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  
 พ.ศ.  ๒๕๕๔  แลวนั้น 

บัดนี้    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ไดดําเนินการสอบแขงขันเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา
มีผูผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้     

ทั้งนี้  ใหผูที่สอบแขงขันไดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ งานการเจาหนาที่และนิติการ 
(ชั้น M)  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ     และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๔    หากไมมารายงานตัวตามกําหนดวันเวลาดังกลาว   จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๐   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

                                                                (ผูรองศาสตราจารย ดร.รังสรรค  เพ็งพัด)
       รักษาราชการแทนอธิการบดี



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๐๒๐๑ นางสาวณัฐกานต  พึ่งกุศล บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๕๐๓๐๔ นางสาวนุชจรี บุญเกต บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

๒ ๕๔๐๕๐๓๐๕ นายฉัตรชัย  เสมาทอง สํารองอันดับที่ ๑

๓ ๕๔๐๕๐๓๐๓ นายชัชากร คัชมาตย สํารองอันดับที่ ๒

๔ ๕๔๐๕๐๓๐๖ นายไพฑูรย  ลานขามปอม สํารองอันดับที่ ๓

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๐๗๐๒ นายอรุณ  สนใจ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๐๘๐๒ นายวิฑูรย  วีรศิลป บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๐๙๐๑ นายสนธยา  ชมภู บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๐๐๑ นายอภิไท  สอนทอง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

สาขานิติศาสตร   คณะมนุษยศาสตรฯ
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ -

- ไมมีผูผานการสอบแขงขัน-

- ไมมีผูผานการสอบแขงขัน-
สาขารัฐศาสตร   คณะมนุษยศาสตรฯ

- ไมมีผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันฯ -

สาขาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตรฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา    คณะครุศาสตรฯ

สาขาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตรฯ

สาขาการบริหารการปกครองทองถิ่น   คณะมนุษยศาสตรฯ

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะมนุษยศาสตรฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม)  คณะมนุษยศาสตรฯ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร)  คณะมนุษยศาสตรฯ

- ๒ - 

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงวันที่   ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)

สาขาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร
-------------------------------------------------------



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๓๐๑ นางสาวจตุพร  จันทรเพชร บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๔๐๖๑๓๐๔ นางพิมพประภา  กองจันทึก สํารองอันดับที่ ๑
๓ ๕๔๐๖๑๓๐๓ นายธนกาญจน  ดาโรจน สํารองอันดับที่ ๒
๔ ๕๔๐๖๑๓๐๒ นายศุภศิว สุวรรณเกษร สํารองอันดับที่ ๓

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๔๐๑ นางสาวปยวัน  เพชรหมี บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๔๐๖๑๔๐๖ นางสาวสุทธิสินี  ถิระธรรมสรณ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๓ ๕๔๐๖๑๔๐๔ นางสาวสุวิมล  พันธโต สํารองอันดับที่ ๑
๔ ๕๔๐๖๑๔๑๔ นางฤตินันท  หมายมั่น สํารองอันดับที่ ๒
๕ ๕๔๐๖๑๔๐๒ นางสาวปวิตรา โคบํารุง สํารองอันดับที่ ๓
๖ ๕๔๐๖๑๔๐๘ นายอรรคเดช  รอดทนทาน สํารองอันดับที่ ๔

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๕๐๑ นางสาวนันทกานต  ศรีปลั่ง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๖๐๑ นายบวรลักษณ  เงินมา บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๓ ๕๔๐๖๑๖๐๓ นางสาวดวงกมล โฆชพันธ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๗๐๑ นายเอนกพงษ  ธรรมมาธิวัฒน บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๘๐๑ นายกฤษฎิ์พนธ  พรรณรัตนชัย บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๔๐๖๑๘๐๒ นายโกศล  พิทักษสัตยาพรต บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

สาขานาฏศิลป  คณะมนุษยศาสตรฯ
- ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ -

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   คณะวิทยาการจัดการ

 - ไมมีผูผานการสอบแขงขัน-
สาขาเศรษฐศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการบัญชี   คณะวิทยาการจัดการ

-  ๓ - 

สาขาเทคโนโลยีกอสราง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๑๙๐๑ นายเสริมศักดิ์   ทิพยวงศ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๒๐๐๑ วาที่รอยตรีศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๒๒๐๑ นายชูเกียรติ  โพนแกว บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๔๐๖๒๒๐๓ นายสมประสงค  สิทธิสมบัติ สํารองอันดับที่ ๑

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๒๓๐๑ นางสาวพิณทิพย  แกวแกมทอง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๔๐๖๒๓๐๓ นางสาวฤทัยรัตน  นอยคนดี บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๓ ๕๔๐๖๒๓๐๒ นางสาวมัณทนา   ถนอมสิงหะ สํารองอันดับที่ ๑
๔ ๕๔๐๖๒๓๐๕ นางสาวนิตยา  จิตบรรเทิง สํารองอันดับที่ ๒
๕ ๕๔๐๖๒๓๐๔ นางสาวสุขุมาภณ   ชมปรีดา สํารองอันดับที่ ๓

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๒๔๐๓ นางสาวขนิษฐา  ศรีนวล บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒ ๕๔๐๖๒๔๐๙ นางสาวสิริมาศ  อุษสาธิต สํารองอันดับที่ ๑
๓ ๕๔๐๖๒๔๐๗ นางสาวณัฐฌา  เหลากุลดิลก สํารองอันดับที่ ๒

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
๑ ๕๔๐๖๒๕๐๑ นายกมล  อยูสุข บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

หมายเหตุ
รายงานตัววันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ณ  งานการเจาหนาที่ฯ  (ชั้นM)   

สาขาสถิติ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาสาธารณสุขชุมชน   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีการผลิต   คณะเทคโนโลยีการเกษตร


