
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๓๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒         
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด 
ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๓ อัตรา ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๓๕๒/๒๕๖๒              
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
จ านวน ๓ ราย ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ผู้ผ่านการเลือกสรร  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒.  การยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
      บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และใน
อายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของ
ผู้นั้นด้วย คือ 
               (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
               (๒) ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
               (๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติงานตามก าหนดวันเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ก าหนด  

๓.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว 
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๓ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการและเข้าปฏิบัติงานภายในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หากพ้นก าหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

๔.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
      มหาวิทยาลัยจะมีค าสั่งจ้างผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

                           /(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง... 



- ๒ - 
 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 

 ของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศการสรรหา

หรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น 
 ทั้งนี้ การแสดงหลักฐานเอกสารตามข้อ ๘ จะต้องน ามาแสดงต่อหน่วยงานบริหารงานบุคคลภายใน
ก าหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกสรรนี้ หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง มีดังนี้ 
(๑) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งรับรอง 

ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน 
      (๒) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
      (๓) ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

                  (๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน  ๒  รูป 
 (๕) อากรแสตมป์  ๑๐  บาท  จ านวน  ๒  ดวง  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา) 
                                          อธิการบดี 
 

 
 

ที่  ๓๖๒/๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่  ๓๖๒/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี (๓ อัตรา) 
 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ-สกุล วุฒิ/สาขา หมายเหตุ 

๑ ๓๑ นางสาวกีตาร์พันธ ์ จันทร์สร้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต/รัฐประศาสนศาสตร ์ ล าดับที่ ๑ 
๒ ๔๑ นางสาวญาธนาตย์ รัตนะนาวา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต/การปกครองท้องถิ่น ล าดับที่ ๒ 

๓ ๖๒ นางสาวเพญ็นภา ย่ิงประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต/ชวีวิทยา ล าดับที่ ๓ 
๔ ๑๙ นางสาวสุดาพร สมภาพสิงห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมไฟฟ้า ส ารองล าดับที่ ๑ 

๕ ๘๖ นางสาวสุธีรา เชื้อสุข เทคโนโลยีบัณฑิต/เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารองล าดับที่ ๒ 

๖ ๓๙ นางสาวพัชรา ดีเพ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ส ารองล าดับที่ ๓ 

๗ ๑๐ นางสาวปรียรัตน ์ สัมปันณา บัญชีบัณฑิต/การบญัช ี ส ารองล าดับที่ ๔ 

๘ ๒๖ นางสาวขนิษฐา เล็กมั่นคง บริหารธุรกิจบัณฑิต/การบัญช ี ส ารองล าดับที่ ๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


