
ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมพนักงานวิชาการ

 ( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ )
--------------------------------------------------------------

     ตามประกาศคณะครุศาสตร  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  ๑๑  อัตรา (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้  คณะครุศาสตร ไดดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว  ผลปรากฏวามี
ผูผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตามรายละเอียดแนบ                 
ทายประกาศนี้     

     ทั้งนี้  ใหผูที่สอบคัดเลือกได  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ในวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร อาคาร ๑๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๕  หากไมมารายงานตัวตาม
กําหนด  วัน  เวลา  ดังกลาว  จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕
                                                                              

                                          
              

                     (นางแขก  มูลเดช)
            คณบดีคณะครุศาสตร   ปฏิบัติราชการแทน
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม    ๒๕๕๕

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

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขัน-

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร   คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 55010201 นางสาวกุณฑลีรัฐ   พิมพิลา บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขัน-

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาพลศึกษา     คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010403 วาที่ ร.ต.พลากร   ชาญณรงค บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป   คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010501 นางสาวน้ําฝน   เบาทองคํา บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี     คณะครุศาสตร 

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 55010603 นายจารึก   ชื่นสมบัติ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ



ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูสมัครเขารับการสอบแขงขัน-

ตําแหนง อาจารย  กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะครุศาสตร 

-ไมมีผูผานการสอบแขงขัน-

หมายเหตุ
        รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๓   กันยายน  ๒๕๕๕                         
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  สํานักงานคณบดี  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 





ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ

 ( ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ )

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



     ตามประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  ๑๑  อัตรา (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้  คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่ามี

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตามรายละเอียดแนบ                 ท้ายประกาศนี้      


     ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕  หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด  วัน  เวลา  ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 


     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕


                                          


                     (นางแขก  มูลเดช)

            คณบดีคณะครุศาสตร์   ปฏิบัติราชการแทน

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		เรื่อง   บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย



		(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม    ๒๕๕๕  



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



		



		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน-





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010201

		นางสาวกุณฑลีรัฐ   พิมพิลา

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน-





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาพลศึกษา     คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010403

		ว่าที่ ร.ต.พลากร   ชาญณรงค์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010501

		นางสาวน้ำฝน   เบ้าทองคำ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี     คณะครุศาสตร์ 



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		1

		55010603

		นายจารึก   ชื่นสมบัติ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน-





		ตำแหน่ง อาจารย์  กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะครุศาสตร์ 



		-ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน-





หมายเหตุ

		        รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๓   กันยายน  ๒๕๕๕                         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 





