
ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ)
(ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

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

ตามประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่องรับสมัครสอบแขงขัน
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕) กลุมงาน พนักงานปฏิบัติการ 
จํานวน  ๔  อัตรา  ประกาศ  ณ วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

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

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

              
                                                     (ดร.แขก    มูลเดช)

                            คณบดีคณะครุศาสตร  ปฏิบัติราชการแทน
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานปฏิบัติการ)

ลงวันที่  ๙  กันยายน   ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

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

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักวิชาการเงินและบัญชี ) คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๑ นางสาววาสนา   เรืองฤทธิ์

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๒ นางสาวลําไพร   พุทธา

๓ ๕๕๐๑๐๑๐๓ นางสาวกิตติยา   ขุนแพง

๔ ๕๕๐๑๐๑๐๔ นางสาวพุทธินันท   อินทรพรหม

๕ ๕๕๐๑๐๑๐๕ นางสาวสาวิตรี   วังคีรี

6 ๕๕๐๑๐๑๐๗ นางสาววาสนา   สุระพล

7 ๕๕๐๑๐๑๐๘ นางสาวธมนวรรณ   ทองพัด

8 ๕๕๐๑๐๑๐๙ นางสาวจิตตมาส   คงเพ็ง

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  คณะครุศาสตร 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๒๐๑ นางสาวมณีวรรณ  ติการนา



ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (บรรณารักษศาสตร)  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๓๐๑ นางโชติกา  โสดา

๒ ๕๕๐๑๐๓๐๑ นางสาวกาญจนา   นาคเพชร

๓ ๕๕๐๑๐๓๐๑ นางสาวกัญญาพัชร   เสาทอง

๔ ๕๕๐๑๐๓๐๑ นางสาววรรณฤดี   กัญญาประสิทธิ์

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (บุคลากร)  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๔๐๑ นางสาวยุพดี   ดีจะมาลา

๒ ๕๕๐๑๐๔๐๒ นายสมิทธ   สุมาลยกันต

๓ ๕๕๐๑๐๔๐๓ นางสาวสินีนารถ   ภิญโญยิ่ง

๔ ๕๕๐๑๐๔๐๔ นางสาวกันติศา   วัชโรทยาน

๕ ๕๕๐๑๐๔๐๕ นางสาวรมินทรา  ศรีมงคล

6 ๕๕๐๑๐๔๐๗ นางสาวศิริพร   ใจแสง

7 ๕๕๐๑๐๔๐๘ นางสาวกมลทิพย สังเกตุดี

8 ๕๕๐๑๐๔๑๐ นางสาวปญจรีย  ธาดาพรหม

9 ๕๕๐๑๐๔๑๑ นางสาวเบญจมาศ   แสงสีดา

10 ๕๕๐๑๐๔๑๒ นางสาวเกศราวดี  เจริญสวาง

11 ๕๕๐๑๐๔๑๓ นางสาวลักษณคณา  พงษสุวรรณ

12 ๕๕๐๑๐๔๑๔ นางสาวเรณู   หมอนเมือง

13 ๕๕๐๑๐๔๑๗ นางอุษาสิริ  ปลากัดทอง

14 ๕๕๐๑๐๔๑๘ นายชัยวัฒน   หอมจันทร



ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (บุคลากร)  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

15 ๕๕๐๑๐๔๑๙ นางสาวภัทรวดี   แถมศิริ

16 ๕๕๐๑๐๔๒๐ นางอนัญญา   พรรณรัตนชัย

17 ๕๕๐๑๐๔๒๑ นางสาวนฤมล   รักษาบุญ

18 ๕๕๐๑๐๔๒๒ นางจันทนา   ประเสริฐสิน

19 ๕๕๐๑๐๔๒๓ นางสาวอรุณวรรณ   พิมพสาร

20 ๕๕๐๑๐๔๒๔ นางสาวอรทัย  ขุนราชเสนา

21 ๕๕๐๑๐๔๒๕ นายธนายศ   งามบานเผือ

22 ๕๕๐๑๐๔๒๖ นางกาญจนา  เอกไทย

หมายเหตุ

วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐   ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

ณ  หองประชุมน้ําหนาว  ๑๒๒๕  อาคาร ๑๒  คณะครุศาสตร 

              





ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์)

(ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)


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


ตามประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน


บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕) กลุ่มงาน พนักงานปฏิบัติการ 

จำนวน  ๔  อัตรา  ประกาศ  ณ วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

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




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 






                            
                         (ดร.แขก    มูลเดช)

                            คณบดีคณะครุศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานปฏิบัติการ)



		ลงวันที่  ๙  กันยายน   ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)



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





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักวิชาการเงินและบัญชี ) คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๑

		นางสาววาสนา   เรืองฤทธิ์

		



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๒

		นางสาวลำไพร   พุทธา

		



		๓

		๕๕๐๑๐๑๐๓

		นางสาวกิตติยา   ขุนแพง

		



		๔

		๕๕๐๑๐๑๐๔

		นางสาวพุทธินันท์   อินทร์พรหม

		



		๕

		๕๕๐๑๐๑๐๕

		นางสาวสาวิตรี   วังคีรี

		



		6

		๕๕๐๑๐๑๐๗

		นางสาววาสนา   สุระพล

		



		7

		๕๕๐๑๐๑๐๘

		นางสาวธมนวรรณ   ทองพัด

		



		8

		๕๕๐๑๐๑๐๙

		นางสาวจิตตมาส   คงเพ็ง

		





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  คณะครุศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๒๐๑

		นางสาวมณีวรรณ  ติการนา

		 





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (บรรณารักษ์ศาสตร์)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๓๐๑

		นางโชติกา  โสดา

		 



		๒

		๕๕๐๑๐๓๐๑

		นางสาวกาญจนา   นาคเพชร

		



		๓

		๕๕๐๑๐๓๐๑

		นางสาวกัญญาพัชร   เสาทอง

		



		๔

		๕๕๐๑๐๓๐๑

		นางสาววรรณฤดี   กัญญาประสิทธิ์

		





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (บุคลากร)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๔๐๑

		นางสาวยุพดี   ดีจะมาลา

		 



		๒

		๕๕๐๑๐๔๐๒

		นายสมิทธ์   สุมาลย์กันต์

		



		๓

		๕๕๐๑๐๔๐๓

		นางสาวสินีนารถ   ภิญโญยิ่ง

		



		๔

		๕๕๐๑๐๔๐๔

		นางสาวกันติศา   วัชโรทยาน

		



		๕

		๕๕๐๑๐๔๐๕

		นางสาวรมินทรา  ศรีมงคล

		



		6

		๕๕๐๑๐๔๐๗

		นางสาวศิริพร   ใจแสง

		



		7

		๕๕๐๑๐๔๐๘

		นางสาวกมลทิพย์ สังเกตุดี

		



		8

		๕๕๐๑๐๔๑๐

		นางสาวปัญจรีย์  ธาดาพรหม

		



		9

		๕๕๐๑๐๔๑๑

		นางสาวเบญจมาศ   แสงสีดา

		



		10

		๕๕๐๑๐๔๑๒

		นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง

		



		11

		๕๕๐๑๐๔๑๓

		นางสาวลักษณ์คณา  พงษ์สุวรรณ์

		



		12

		๕๕๐๑๐๔๑๔

		นางสาวเรณู   หมอนเมือง

		



		13

		๕๕๐๑๐๔๑๗

		นางอุษาสิริ  ปลากัดทอง

		



		14

		๕๕๐๑๐๔๑๘

		นายชัยวัฒน์   หอมจันทร์

		





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (บุคลากร)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		15

		๕๕๐๑๐๔๑๙

		นางสาวภัทรวดี   แถมศิริ

		



		16

		๕๕๐๑๐๔๒๐

		นางอนัญญา   พรรณรัตนชัย

		



		17

		๕๕๐๑๐๔๒๑

		นางสาวนฤมล   รักษาบุญ

		



		18

		๕๕๐๑๐๔๒๒

		นางจันทนา   ประเสริฐสิน

		



		19

		๕๕๐๑๐๔๒๓

		นางสาวอรุณวรรณ   พิมพ์สาร

		



		20

		๕๕๐๑๐๔๒๔

		นางสาวอรทัย  ขุนราชเสนา

		



		21

		๕๕๐๑๐๔๒๕

		นายธนายศ   งามบ้านเผือ

		



		22

		๕๕๐๑๐๔๒๖

		นางกาญจนา  เอกไทย

		





		หมายเหตุ

		

		



		วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐   ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 



		ณ  ห้องประชุมน้ำหนาว  ๑๒๒๕  อาคาร ๑๒  คณะครุศาสตร์ 





