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หน้ำ ๑

หน้ำ ๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมพิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ " กล้วยไข่เกมส์ "
เมื่ อวั นที่ ๒๓ ธั นวาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.สมเกี ยรติ สายธนู อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓๑ " กล้วยไข่เกมส์ " ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีนักกีฬา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ๑๕ ประเภท
ชนิดกีฬา ชิงเหรียญทองกว่า ๙๙ เหรียญทอง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมงานเลี้ยง
ต้อนรับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์” ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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หน้ำ ๒๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดงำน “ศิลปินแห่งชำติสัญจร สืบศำสตร์ สำนศิลป์ จังหวัดลำปำง”

๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางร่วมกับหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวั ฒ นธรรม ตลอดจนเครื อ ข่ า ยวั ฒ นธรรม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ งภาครั ฐ
และภาคเอกชนในจังหวัดลาปาง กาหนดจัดงาน "ศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบศาสตร์
สานศิลป์ จังหวัดลาปาง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กล่าวต้อนรับ ศิลปินแห่งชาติ ในงานศิลปิน
แห่งชาติสัญจร "สืบศาสตร์ สานศิลป์ จังหวัดลาปาง" ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน
ผู้สนใจในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง กล่าวเปิดงาน และดร.กมล ทัศนาญชลี ผู้แทน
ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ส าหรั บ การจั ด งานในครั้ ง นี้ ได้ มี ศิ ล ปิ น ๒๙ ท่ า นจากสาขาทั ศ นศิ ล ป์ สาขาวรรณศิ ล ป์ สาขาศิ ล ปะการแสดง และสาขา
สถาปั ต ยกรรม ได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และประชาชนทั่ ว ไปที่ มี พ รสวรรค์
และความชอบด้านงานศิลปะทุกแขนงผ่านฐานศิลปะจานวน ๑๔ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
ฐำนครูศิลปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ
ฐำนศิลปะ ๗ การสร้างงานศิลปะการแสดง
ฐำนศิลปะ ๑ เทคนิคจิตรกรรม
ฐำนศิลปะ ๘ สถาปัตยกรรมศิลป์
ฐำนศิลปะ ๒ เทคนิคสร้างภาพสื่อผสม
ฐำนศิลปะ ๙ การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์
ฐำนศิลปะ ๓ เทคนิคภาพพิมพ์
ฐำนศิลปะ ๑๐ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การฟ้อน)
ฐำนศิลปะ ๔ เทคนิคประติมากรรม
ฐำนศิลปะ ๑๑ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (ขับซอ)
ฐำนศิลปะ ๕ เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
ฐำนศิลปะ ๑๒ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การขับร้องเพลงลูกทุ่ง)
ฐำนศิลปะ ๖ การสร้างงานวรรณศิลป์
ฐำนศิลปะ ๑๓ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
ฐำนศิลปะ ๑๔ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (ขลุ่ย)

ภายหลังจากการเรี ยนรู้ทางด้า นศิ ลปะจากศิล ปินแห่งชาติ ได้ รับ การสอน ชี้แนะจากศิ ลปิน แห่ งชาติแล้ ว ผู้เ ข้าร่ วมกิจกรรม
ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และมีการคัดเลือกผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละฐานการเรียนรู้ มอบรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชยจากศิลปินแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมเรียนรู้เป็นอย่างมาก
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๒

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กล่ า วปิ ด งาน "ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ สั ญ จร สื บ ศาสตร์ สานศิ ล ป์ จั งหวั ด ล าปาง"
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมทั้งรับมอบผลงานศิลปะจากศิลปิน แห่งชาติเป็นที่ระลึก
และได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางรับภาพวาดจากศิลปินแห่งชาติเป็นที่ระลึกในครั้งนี้

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำงคว้ำ รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
กำรประกวดวงดนตรีพื้นบ้ำนร่วมสมัย

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ในงานศิลปินแห่งชาติสัญจร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ โดยได้รับเกรียติจากศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ประจาปี ๒๕๔๒,
ครูประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๒, และครูธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีไทยสากล) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้ารอบทั้งหมด ๔ ทีมการแข่งขันประกอบด้วย วง Pochinki จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วงรดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, วงเพลงพื้นบ้านธนบุรี ศรีนพมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวงลอดช่อง จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ระหว่างการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้นาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน นามาเทียบคีย์โน๊ตในดนตรีสากล นาเสนอในรูปแบบ
เพลงภาษาพื้นเมืองประยุกต์ในชื่อเพลงว่า สีวง และเพลงฮักเมีย ได้อย่างลงตัว
การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านดนตรีแก่เยาวชนไทยเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
ได้มองเห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้าน นามาประยุกต์เข้ากับบทเพลงที่ถนัดและชื่นชอบได้อย่างไพเราะ น่าฟัง ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีให้คงอยู่ต่อไป
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หน้ำ ๔๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดทำพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับสำนักงำนขนส่งจังหวัดลำปำง ๒

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
ในพิ ธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมื อระหว่างสานักงานขนส่ งจั งหวั ดลาปาง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
การลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน หัวหน้า
กลุ่มงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรจากสานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง ร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดอบรมสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งการลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง ทั้งในด้านความรู้ภาคทฤษฎี สาหรับผู้ขอและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และการออกหนังสือรับรอง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกอำชีพ
ผศ.ดร.กิตติ ศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิ การบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีเปิ ด
โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ในการนี้ นายบรรจง สมศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
เตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึ กษาที่ จะส าเร็ จการศึ กษา ให้ มี ความพร้ อมทั้ งความรู้ และ
ศักยภาพในการปรับตัวเข้าสู่โลกอาชีพ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เกียรติศักดิ์
รักษาสัตย์ ได้บรรยายในหัวข้อ"เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้งาน"

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
เพื่อกำรสนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศ
ผศ.นพนันท์ สุ ขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาเคือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และพัฒนา
โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านเครื อข่ ายความเร็วสู งด้วยสื่อใยแก้ วน าแสงส าหรั บการศึ กษาวิ จั ย
ของประเทศ
การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะได้ประสานความร่วมมือเชื่อมโยงเครื่อข่าย
ไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ จานวนกว่า ๑๐,๗๐๐ แห่ง โดยการบริหารจัดการ
เครือข่ายดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายกระจาย
(Distribution) ของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้ดูแลเครือข่าย
และพื้นที่สาหรับวางระบบอุปกรณ์สาหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังสมาชิกในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของระบบสื่อสาร
เพือการศึกษาและวิจัยของประเทศ เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลาดับต่อไป

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๕ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑

หน้ำ ๕๑

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดกำรสัมมนำ ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์แนวใหม่ ยุค ๔.๐” ๒
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์แนวใหม่
ยุค ๔.๐” ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกพล ดิลกวัฒนกุล
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และคุณแวนดา สหวงษ์ หรือคุณโบว์
แวนดา เจ้าของแบรนด์ชื่อดัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางานด้านโลจิสติกส์
มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการสัมมนากว่า ๓๐๐ คน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ปิดโครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น กำรแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมไทย
สำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย สาหรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
การจัดกิจกรรมดังกล่าวกาหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น,
กิจกรรม Workshop ฐานกิจกรรมหัตถกรรมพื้นบ้าน, กิจกรรม Workshop ฟ้อนราพื้นบ้าน, กิจกรรม Workshop ทาอาหารไทย, การทัศนศึกษาหอปูมละ
กอน, ทัศนศึกษาวัดดอยพระฌาน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง, ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง, ทัศนศึกษาศูนย์
อนุรักษ์ช้างไทย และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลาปาง ณ ถนนคนเดิน กาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

ในการนี้ ได้ มี พิ ธี มอบประกาศณี ยบั ตรผ่ านการอบรมระยะสั้ น และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ภาษาและวั ฒนธรรมไทยให้ กั บนั กศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย และ Buddy นักศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พร้อมทั้งร่วมรับประธานอาหารเย็นแบบ
ขันโตก เลี้ยงส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความอบอุ่นก่อนเดินทางกลับเมื่อเช้าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๕ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑

หน้ำ ๖๑

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ๒
ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ล าปาง พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู งาน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฟิสิกส์
ฌอณ บัวกนก ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบนวัตกรรม
และสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีจัดการสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา”
ณ ห้องประชุมกาซะลอง คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จัดโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์จิตอำสำพัฒนำ
โครงกำรในพระรำชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนไลอ้อนมหำจักร ๙ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิ ด เผยว่ า คณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบาเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
พัฒนาโครงการในพระราชดาริ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรืองานด้านอื่น ๆ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนไลอ้อน
มหาจักร ๙ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๑
ในการนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ รั บ
การสนันสนุนการจัดกิจกรรมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ บริจาคเงิน สิ่งของต่ างๆ
เช่ นตู้ เหล็ กบานเลื่ อ นส าหรั บเก็บ หนั งสือ สารนุ ก รม หนั งสื อพระราชทาน เบาะรองนั่ ง ชั้น วางรองเท้ า เสื่ อ น้ามัน ท าให้ การด าเนิ นการ
เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ข่ำวฝำกประชำสัมพันธ์
สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาปาง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจาปีของผู้ประกันตน โดยกาหนดให้
ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคาร้องตามแบบ สปส. ๙-๐๒ ได้ที่สานักงานประกันสังคม
จังหวัดลาปาง หรือทารายการผ่าน www.sso.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ในการนี้ ผู้ ประกั นตนสั งกั ดมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง ไม่ สะดวกที่ จะยื่ นค าขอ ณ ส านั กงานประกั นสั งคม
จังหวัดลาปาง และมีความประสงค์ที่จะยื่นทารายการข้างต้น ขอให้เตรียมเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่าละ ๑ ฉบับ
ยื่นค าขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ที่ งานการเจ้ าหน้ าที่ และสวัสดิ การ ขั้ น ๒ อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รั ญ ตั้ งแต่ บั ดนี้ ถึ งวั นที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ในวันและเวลาราชการ

