ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
.......................................
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง ได้ ป ระกาศดำเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คล
เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๗ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการสรรหา
และเลื อ กสรรบุ ค คลเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วั น ที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
บั ดนี้ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ลำปาง ได้ดำเนิน การสรรหาและเลื อกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
บั ญชีรายชื่อดังกล่ าวให้ เป็ นอันยกเลิ กหรือสิ้ นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับ สมัคร ถึ งแม้ว่าผู้นั้ นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตำแหน่ง/สังกัด
รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ
สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำรอง นางสาววิชุดา อินต๊ะปิงค์
นิติกร/งานนิติการ กองกลาง
นายภูมินันท์ รุ่งแสง
สำนักงานอธิการบดี
สำรองอันดับที่ ๑ นางสาวนิรชา ธรรมสิทธิ์
สำรองอันดับที่ ๒ นายไพสิฐ ใจเร็ว
สำรองอันดับที่ ๓ นางสาวอโรชา พรหมพรัง
นักวิชาการพัสดุ/
คณะมนุษยศาสตร์และ
นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
สังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สำรองอันดับที่ 1 นายรติกรณ์ เปี้ยอุตร
สังคมศาสตร์
สำรองอันดับที่ 2 นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
สำรองอันดับที่ 3 นายธวัชชัย ปันโท๊ะ
สำรองอันดับที่ 4 นางนภัสพร พรหมเพ็ชร
สำรองอันดับที่ 5 นายปณิธาน ทาปลูก
สำรองอันดับที่ 6 นางสาวฉัตรรวี สัตย์ต่อชาติ
สำรองอันดับที่ 7 นางมนทกานต์ ปานทับทิม
สำรองอันดับที่ 8 นางสาวกชพรรณ วรรณงาม
สำรองอันดับที่ 9 นางสาวอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
สำรองอันดับที่ 10 นางสาวเพ็ญรัศมี พงษ์สวัสดิ์
สำรองอันดับที่ 11 นางอัญชลี วงศ์เขื่อนแก้ว
สำรองอันดับที่ 12 นางสาวดวงมณี ศรีคำวัง
สำรองอันดับที่ 13 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา วงศ์ชื่น
สำรองอันดับที่ 14 นางสาวอัมรินทร์ แสนเมืองอินทร์
สำรองอันดับที่ 15 นางสาวฐิติพรรณ กาวี
นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
สำรองอันดับที่ 1 นางสาวอำพรรณ ฝอยทอง
คณะวิทยาการจัดการ
สำรองอันดับที่ 2 นางทัศนีย์ วัฒโล
นักวิชาการศึกษา/คณะเทคโนโลยี
นายณัฐภูมิ แก้วทองมา
อุตสาหกรรม
สำรองอันดับที่ 1 นางสาวปิยรัตน์ เจริญสุข
สำรองอันดับที่ 2 นายกฤตณัท จันทะวงศ์
สำรองอันดับที่ 3 นางสาวสุพรรณี วันมหาใจ
นักตรวจสอบภายใน/
นางสาวจันทร์ฉาย กันทิวงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำรองอันดับที่ 1 นางสาวจุฑามาศ อินทะสืบ
สำรองอันดับที่ 2 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสนปรน

หมายเหตุ

๓
๑. ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๓ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์
๒. ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ ดังนี้
(๑) สำเนาหลักฐานปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างละ ๓ ฉบับ
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๔ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๔ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๔ ฉบับ
(๕) สำเนาทะเบียนสมรส และหรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) จำนวน ๔ ฉบับ
(๖) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
สำเนาเอกสารตามข้อ ๑ - ๕ ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

