
ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งเปนอาจารยประจําพิเศษ
 (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)

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

ตาม ประกาศคณะครุศาสตร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง ประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนอาจารยประจําพิเศษ  (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)  ประกาศ  ณ วันที่    
๑๑  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครและคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับ
การคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกฯ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                   
              

                                                     (นางแขก    มูลเดช)
                            คณบดีคณะครุศาสตร  ปฏิบัติราชการแทน
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนอาจารยประจําพิเศษ

 (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)

ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

--------------------------------------------
ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาวมยุรี   สีสอนการ

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นางสาวสุพรรณิภา  สายทองเยิ้น

๓ ๕๕๐๑๐๑๐๓ นางสาวชนกนันท   ตรีวงษ

๔ ๕๕๐๑๐๑๐๔ นายพิษณุ  พิจารณ

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางลําธาร   แกวบาง

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ-

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาพฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  
                                                                      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาววรพร   นุมนวล

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นายสุทิน   เจียมประโคน



ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ   กลุมสาขาวิชาสุขภาพ  กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต                                          
                                                                 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาวพูลสมบัติ    เยาวพงษ

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาวภัณฑลา   ดอกจันรี

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาชีพครู   คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นายปรมะ   แกวพวง

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นายโอภาส    ขํายวง

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  กลุมหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางพรหมภัสสร   กอนวิเชียร

หมายเหตุ
วันที่  ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๕  
                                เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
                                เวลา  ๑๓.๐๐ น. ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
ณ  หองประชุมน้ําหนาว  อาคาร ๑๒  คณะครุศาสตร 







ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำพิเศษ

 (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)


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


ตาม ประกาศคณะครุศาสตร์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำพิเศษ  (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)  ประกาศ  ณ วันที่    ๑๑  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้





ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 






                   


                            
                         (นางแขก    มูลเดช)

                            คณบดีคณะครุศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำพิเศษ



		 (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)



		ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕



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



		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาวมยุรี   สีสอนการ

		 



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นางสาวสุพรรณิภา  สายทองเยิ้น

		 



		๓

		๕๕๐๑๐๑๐๓

		นางสาวชนกนันท์   ตรีวงษ์

		



		๔

		๕๕๐๑๐๑๐๔

		นายพิษณุ  พิจารณ์

		





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางลำธาร   แก้วบาง

		 





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ-





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาพฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  

                                                                      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาววรพร   นุ่มนวล

		 



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นายสุทิน   เจียมประโคน

		





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ   กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพ  กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต                                          

                                                                 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาวพูลสมบัติ    เยาวพงษ์

		 





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาวภัณฑลา   ดอกจันรี

		 





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาชีพครู   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นายปรมะ   แก้วพวง

		 



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นายโอภาส    ขำยวง

		





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ   กลุ่มหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางพรหมภัสสร   กอนวิเชียร

		 





		หมายเหตุ

		

		



		วันที่  ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๕   


                                เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  



		และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                เวลา  ๑๓.๐๐ น. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  


ณ  ห้องประชุมน้ำหนาว  อาคาร ๑๒  คณะครุศาสตร์ 



		





