
ประกาศคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว 
( ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ )

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

     ตามประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
นั้น 

บัดนี้  คณะครุศาสตร  ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ไดดําเนินการสอบคัดเลือก
เรียบรอยแลว ผลปรากฏวามีผูผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงอาจารยประจํา
พิเศษ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้    

     ทั้งนี้  ใหผูที่สอบคัดเลือกได  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว                   
ในวันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร อาคาร ๑๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  หากไมมารายงานตัวตาม
กําหนด วัน  เวลา  ดังกลาว  จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  ครั้งนี้ 

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๕
                                                                              

                                        
              
                                                                                                                                      

     (ผูชวยศาสตราจารยดํารัสวิทย  ปทุมมาศ)
         รองคณบดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร   

                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่สอบคัดเลือกไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน     ๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)

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

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาวมยุรี   สีสอนการ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นางสาวสุพรรณิภา  สายทองเยิ้น บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  

๓ ๕๕๐๑๐๑๐๓ นางสาวชนกนันท   ตรีวงษ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

๔ ๕๕๐๑๐๑๐๔ นายพิษณุ  พิจารณ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางลําธาร   แกวบาง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ-

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาพฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  
                                                                      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาววรพร   นุมนวล บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นายสุทิน   เจียมประโคน บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  



ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ   กลุมสาขาวิชาสุขภาพ  กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต                                        
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

-ไมมีผูผานการคัดเลือก-

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาวภัณฑลา   ดอกจันรี บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาชีพครู   คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นายปรมะ   แกวพวง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นายโอภาส    ขํายวง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ   

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  กลุมหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูผานการคัดเลือก-

หมายเหตุ
วันที่  ๑๘   มิถุนายน  ๒๕๕๕   
                                เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
อาคาร ๑๒ คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 





ประกาศคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

( ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ )

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


     ตามประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 


บัดนี้  คณะครุศาสตร์  ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก

เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำพิเศษ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้      


     ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว                   ในวันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด วัน  เวลา  ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งนี้ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๕

                                        


     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรัสวิทย์  ปทุมมาศ)





         รองคณบดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์   

                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว



		ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน     ๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)



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





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาวมยุรี   สีสอนการ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นางสาวสุพรรณิภา  สายทองเยิ้น

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  



		๓

		๕๕๐๑๐๑๐๓

		นางสาวชนกนันท์   ตรีวงษ์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 



		๔

		๕๕๐๑๐๑๐๔

		นายพิษณุ  พิจารณ์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางลำธาร   แก้วบาง

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ-





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาพฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  

                                                                      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาววรพร   นุ่มนวล

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นายสุทิน   เจียมประโคน

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ   กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพ  กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต                                        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาวภัณฑลา   ดอกจันรี

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาชีพครู   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นายปรมะ   แก้วพวง

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ   



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นายโอภาส    ขำยวง

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ   





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ   กลุ่มหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-





		หมายเหตุ

		

		



		วันที่  ๑๘   มิถุนายน  ๒๕๕๕   


                                เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

อาคาร ๑๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 





