
 

 

  

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ     

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ (ทดสอบภาษาอังกฤษ)  
---------------------------------------------- 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง       
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้ งที่  ๔/๒๕๖๑  ระดับต าแหน่ง  อาจารย์  จ านวน ๕  อัตรา                
ลงวันที่   ๒   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นั้น 
 
 

  บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายวิชาการ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ในวันอังคารที่   ๓๑  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  อนึ่งให้ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศนี้  ปฏิบัติตนในการเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  
๒. เข้ารับการคัดเลือกตามล าดับรายชื่อที่คณะกรรมการก าหนด 

  ๓. แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคคลที่จะท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
  ๔. ปฏิบัติตนให้พร้อมในระหว่างเวลาเข้ารับการคัดเลือก 
 

  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือก หรือมีการกระท า       
การทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก  
และคณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งงดการคัดเลือกทันที ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลา           
ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

                   อนึ่ง  ให้ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการรับรองผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษหรือมีหลักฐาน       
การรับรองภาษาอังกฤษแต่มีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ จะต้องทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ   ในวันอังคารที่   ๓๑  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้อง LC2  
(๒๔๔๐๒)   ชั้น ๒   อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                             
 
 

 .  
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)                                                           
                                                                               อธิการบดี 
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