
ประกาศคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว 
( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ )

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

     ตามประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
นั้น 

บัดนี้  คณะครุศาสตร  ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ไดดําเนินการสอบคัดเลือก
เรียบรอยแลว ผลปรากฏวามีผูผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงอาจารยประจํา
พิเศษ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้     

     ทั้งนี้  ใหผูที่สอบคัดเลือกได  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว                   
ในวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร อาคาร ๑๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕  หากไมมารายงานตัว            
ตามกําหนด วัน  เวลา  ดังกลาว  จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ครั้งนี้ 

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๕๕
                                                                              

                                                                                                  
             (ดร.แขก    มูลเดช)

         คณบดีคณะครุศาสตร   ปฏิบัติราชการแทน
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



                                                                                                                                                     

รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่สอบคัดเลือกไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม     ๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

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

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๒๐๑ นางสาวอารียวรรณ  กันตา บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ-

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ  กลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ-
ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาพฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  
                                                                      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ-

ตําแหนง อาจารยประจําพิเศษ กลุมสาขาวิชาพฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  
                                                                      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ-

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๕๐๕๐๑ นายคมกฤษ   ประสมศรี บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  

๒ ๕๕๐๕๐๕๐๒ นายทรงพล  นอยบําเหน็จ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ  

หมายเหตุ
วันที่  ๒๐  สิงหาคม    ๒๕๕๕   
                                เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน   ณ  สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
อาคาร ๑๒ คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕





ประกาศคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ )

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


     ตามประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น 


บัดนี้  คณะครุศาสตร์  ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก

เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำพิเศษ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้      


     ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว                   ในวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕  หากไม่มารายงานตัว            ตามกำหนด วัน  เวลา  ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งนี้ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๕๕

                                                                                                                                                                                           

             (ดร.แขก    มูลเดช)





         คณบดีคณะครุศาสตร์   ปฏิบัติราชการแทน

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว



		ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม     ๒๕๕๕  (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)



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





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๒๐๑

		นางสาวอารีย์วรรณ  กันตา

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ-





		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ  กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ 





-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ-

		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาพฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  

                                                                      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์





-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ-

		ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ กลุ่มสาขาวิชาพฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต                                                  

                                                                      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ-





		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๕๐๕๐๑

		นายคมกฤษ   ประสมศรี

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  



		๒

		๕๕๐๕๐๕๐๒

		นายทรงพล  น้อยบำเหน็จ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ  





		หมายเหตุ

		

		



		วันที่  ๒๐  สิงหาคม    ๒๕๕๕   


                                เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน   ณ  สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

อาคาร ๑๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕





