
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าปฏิบัติงานเพ่ือจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 2 

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

  ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 
BCG) ระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน ๘๐ ต าบล ได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากข้อมูลในใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร และได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคล ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ ๒ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ โดยมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกดยืนยันผลการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการจ้างเหมาบริการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในระบบรับสมัครและคัดเลือก ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ก าหนด    
 ๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้ารับการปฐมนิเทศและรายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่  ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ (หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์          
และมหาวิทยาลัยฯจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีส ารองไว้มาแทน) และจัดท าข้อตกลงจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว  
แล ะ ให้ พิ ม พ์  (ป ริ น ท์ ) ข้ อ ต กลงจ้ า ง  จ ากห น้ า เว็ บ ไซต์  ส านั กบ ริ ก ารวิ ช าก ารและจั ด ห า ราย ได้ 
https://asl.kpru.ac.th/main/ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พร้อมหลักฐาน จ านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย  
  ๑) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๒ ชุด 
  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด  
  ๓) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน ๒ ชุด 
  ๔) ส าเนาแสดงใบส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ ชุด 
        ๕) หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมหมายเลขพร้อมเพย์ (ธ.กรุงไทย) เท่านั้น จ านวน ๒ ชุด 

 

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงท าความเข้าใจรายละเอียดตามข้อก าหนดข้างต้นให้ชัดเจนและ
ด าเนินการตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการตรวจสอบภายหลังว่าผู้ได้รับการ
คัดเลือก     มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ หรือด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ยกเลิก
ประกาศ     ผู้ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ขึ้นบัญชีส ารองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
               
 

https://asl.kpru.ac.th/main/


 
ประกาศ ณ วันที่ 28   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

28   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6sgiKXju4A4lZSbfHZN 
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รายช่ือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณและเขาปฏิบัติงานเพ่ือจางเหมา
บริการ ตามโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งท่ี 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

ลําดับ 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ประเภท ช่ือ – นามสกุล 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

1 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทรงธรรม ประชาชนท่ัวไป นางสาวอมรรัตน เรียงจารุสมบูรณ 
นางสาวอมรพรรณ เรียงจารุสมบูรณ 
นางสาววรรณนิพา วัดไพรสาร 

บัณฑิตจบใหม นางสาวภูริมาศ วัฒนศิร ิ
นางสาวศุภิสรา บุญเกิด 
นางสาววัชราภรณ คมขํา 
นางสาวมาวินีย สุพรรณ 

2 ตาก แมระมาด แมจะเรา ประชาชนท่ัวไป นายพงษศักดิ์  ผุสุ 
นางสาวรัชตารี  โชติพรม 
นางสาวนิโลบล  จันแกวปง 
นางสาวจิราวรรณ  ยะหัวฝาย 

บัณฑิตจบใหม นายวีรพล  หลําคํา 
นางสาวรุงอรุณ  ยาโน 
นายจีระศักดิ์  จันทรทง 
นายณัฐชานนท  องคการ 

 

หมายเหตุ  

1. พ้ืนท่ีในจังหวัดกําแพงเพชร ปฐมนิเทศ วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 

ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. พ้ืนท่ีในจังหวัดตาก (อ.แมระมาด) ปฐมนิเทศ วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองทับทิม 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

 

เอกสารแนบทาย 1 


