
ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมพนักงานปฏิบัติการ

 ( ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ )
--------------------------------------------------------------

     ตามประกาศคณะครุศาสตร  เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  กลุมพนักงานปฏิบัติการ  จํานวน ๔ อัตรา (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่ 
๓  กันยายน  ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้  คณะครุศาสตร ไดดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว  ผลปรากฏวามี
ผูผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้ งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารยตามรายละเอียด                        
แนบทายประกาศนี ้    

     ทั้งนี้  ใหผูที่สอบคัดเลือกได  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร อาคาร ๑๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  หากไมมารายงานตัวตาม
กําหนด  วัน  เวลา  ดังกลาว  จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   ตุลาคม  ๒๕๕๕

                                                                              
                (ดร.แขก  มูลเดช)

คณบดีคณะครุศาสตร   ปฏิบัติราชการแทน
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



รายละเอียดแนบทายประกาศคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุมพนักงานปฏิบัติการ

(ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕)  ลงวันที ่   ตุลาคม ๒๕๕๕  

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

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักวิชาการเงินและบัญชี ) คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๑๐๙ นางสาวจิตตมาส   คงเพ็ง บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

๒ ๕๕๐๑๐๑๐๗ นางสาววาสนา   สุระพล สํารองอันดับที่ ๑

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  คณะครุศาสตร 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๒๐๑ นางสาวมณีวรรณ  ติการนา บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (บรรณารักษศาสตร)  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๓๐๑ นางสาววรรณฤดี   กัญญาประสิทธิ์ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  (บุคลากร)  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑ ๕๕๐๑๐๔๑๙ นางสาวภัทรวดี   แถมศิริ บรรจุแตงตั้งครั้งแรกตามประกาศ

๒ ๕๕๐๑๐๔๑๓ นางสาวลักษณคณา  พงษสุวรรณ สํารองอันดับที่ ๑

๓ ๕๕๐๑๐๔๑๐ นางสาวปญจรีย  ธาดาพรหม สํารองอันดับที่ ๒

หมายเหตุ
        รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕                         
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  สํานักงานคณบดี  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 





ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ

 ( ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ )

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



     ตามประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ  จำนวน ๔ อัตรา (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)  ประกาศ ณ วันที่ 

๓  กันยายน  ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้  คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่ามี

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ตามรายละเอียด                        แนบท้ายประกาศนี้      


     ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด  วัน  เวลา  ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 


     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   ตุลาคม  ๒๕๕๕



                (ดร.แขก  มูลเดช)

คณบดีคณะครุศาสตร์   ปฏิบัติราชการแทน

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


		รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		เรื่อง  บัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ



		(ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕)  ลงวันที่    ตุลาคม ๒๕๕๕  



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





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักวิชาการเงินและบัญชี ) คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๑๐๙

		นางสาวจิตตมาส   คงเพ็ง

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 



		๒

		๕๕๐๑๐๑๐๗

		นางสาววาสนา   สุระพล

		สำรองอันดับที่ ๑





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  คณะครุศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๒๐๑

		นางสาวมณีวรรณ  ติการนา

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (บรรณารักษ์ศาสตร์)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๓๐๑

		นางสาววรรณฤดี   กัญญาประสิทธิ์

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 





		ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการ  (บุคลากร)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



		ที่

		เลขที่ประจำตัวสอบ

		ชื่อ - สกุล

		หมายเหตุ



		๑

		๕๕๐๑๐๔๑๙

		นางสาวภัทรวดี   แถมศิริ

		บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ 



		๒

		๕๕๐๑๐๔๑๓

		นางสาวลักษณ์คณา  พงษ์สุวรรณ์

		สำรองอันดับที่ ๑



		๓

		๕๕๐๑๐๔๑๐

		นางสาวปัญจรีย์  ธาดาพรหม

		สำรองอันดับที่ ๒





หมายเหตุ

		        รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕                         เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 





