
ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ)
(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

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

ตามประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่องรับสมัครสอบแขงขัน
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕) กลุมงาน พนักงานวิชาการ  ตําแหนง 
อาจารย   จํานวน  ๕  อัตรา  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ไดดําเนินการทดสอบภาคความรู 
ความสามารถทั่วไปและทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเรียบรอยแลว  จึงประกาศรายชื่อ             
ผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทาย 
ประกาศนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

              
                                                     (ดร.แขก    มูลเดช)

                            คณบดีคณะครุศาสตร  ปฏิบัติราชการแทน
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๓)

ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม    ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

--------------------------------------------
ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขัน-

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร     คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010201 นางสาวกุณฑลีรัฐ   พิมพิลา

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาพลศึกษา     คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010401 นายจิตติ   ชนะฤทธิชัย

2 55010402 นางสาวเจษฏาภรณ   สายถิ่น

3 55010403 วาที่ ร.ต.พลากร   ชาญณรงค

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป   คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010501 นางสาวน้ําฝน   เบาทองคํา



ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี    คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010601 นายโอภาส   ขํายวง

2 55010602 วาที่ ร.ต.วรชัย   ศรีสมุดคํา

3 55010603 นายจารึก   ชื่นสมบัติ

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขัน-

ตําแหนง อาจารย  กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010601 นางสาวกนกวลี  แสงวิจิตรประชา

หมายเหตุ

วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐   ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

ณ  หอง  ๑๒๒๕  อาคาร ๑๒  คณะครุศาสตร 

              





ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์)

(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)


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


ตามประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน


บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕) กลุ่มงาน พนักงานวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์   จำนวน  ๕  อัตรา  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ             ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ 




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 






                            
                         (ดร.แขก    มูลเดช)

                            คณบดีคณะครุศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๓)



		ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม    ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)



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



		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน-





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์     คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010201

		นางสาวกุณฑลีรัฐ   พิมพิลา

		 





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาพลศึกษา     คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010401

		นายจิตติ   ชนะฤทธิชัย

		 



		2

		55010402

		นางสาวเจษฏาภรณ์   สายถิ่น

		



		3

		55010403

		ว่าที่ ร.ต.พลากร   ชาญณรงค์

		





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010501

		นางสาวน้ำฝน   เบ้าทองคำ

		 





		ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี     คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010601

		นายโอภาส   ขำยวง

		 



		2

		55010602

		ว่าที่ ร.ต.วรชัย   ศรีสมุดคำ

		



		3

		55010603

		นายจารึก   ชื่นสมบัติ

		





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน-





		ตำแหน่ง อาจารย์  กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010601

		นางสาวกนกวลี  แสงวิจิตรประชา

		 



		หมายเหตุ

		

		



		วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐   ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 



		ณ  ห้อง  ๑๒๒๕  อาคาร ๑๒  คณะครุศาสตร์ 





