
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ครั้งที่ ๑ 
------------------------------------------ 

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 บัดนี้ ได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากข้อมูลในใบสมัครและ
หลักฐานประกอบการสมัคร และได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เฉพาะพ้ืนที่ต าบลที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่ต้องการรับ) ไปแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ ๒ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ โดยมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกดยืนยันผลการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการจ้างเหมาบริการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในระบบรับสมัครและคัดเลือก ตามทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ก าหนด    

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้ารับการปฐมนิเทศและรายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ (หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยฯ 
จะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีส ารองไว้มาแทน) และจัดท าข้อตกลงจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว โดยให้พิมพ์ (ปรินท์) 
ข้อตกลงจ้าง จากหน้าเว็บไซต์ ส านักบริการวิชาการ และจัดหารายได้ https://asl.kpru.ac.th/main/ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร พร้อมแนบหลักฐาน 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) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมหมายเลขพร้อมเพย์ (ธ.กรุงไทย) เท่านั้น 

จ านวน ๒ ชุด 

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอรวมถึงท าความเข้าใจรายละเอียดตามข้อก าหนดข้างต้นให้ชัดเจนและด าเนินการ
ตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดความผดิพลาดอันเกิดจากการตรวจสอบภายหลังว่าผู้ไดร้ับการ คัดเลือก 
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ยกเลิก ประกาศ     
ผู้ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ขึ้นบัญชีส ารองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ 

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


 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
               

ประกาศ ณ วันที่ 27   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

27   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6MwiKZHc2zedQ6M7QZN 
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รายช่ือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมา
บริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5  

ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล บัณฑิตจบใหม่ นางสาวกัญญารัตน์ อุนาพันธ์ 
นางสาวพิมพิมล  เขียวกมล 

2 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่ บัณฑิตจบใหม่ นางสาวไอลดา  ปั้นเหน่ง 
3 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ประชาชนทั่วไป นายนพฤทธิ์ แช่มเมือง  

นางสาวจรรยา สืบสายเจ็ก  
นางสาวชนิดาภา พลที  

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนภาลัย เชื้อรอด  
นางสาวสุพิชา  รอดแก้ว  
นางสาวณัฐรดา แป้นโพธิ์  
นางสาวกาญจนา ทองอ่อน  

4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ประชาชนทั่วไป นางสาวมัสยา บุญเย็น 
นางสาวปิยะนุช บุญเย็น 
นางจันทิมา ขุนแก้ว 
นายเอกลักษณ์ จันทร์หาญ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวกมลฉัตร คชฤทธิ์ 
นางสาวรัตติกาล ศรีแก้ว 
นายทรงกรด สุขเจริญดี 
นายบุญญาฤทธิ์ ใจเย็น 

5 กําแพงเพชร คลองขลุง คลองสมบูรณ์ ประชาชนทั่วไป นายธนกร แดงงาม 
นางสาวบุษยา จันทรศรี 
นางสาวน้ําทิพย์ มั่นกิจ 
นายวราเทพ เข็มทิศ 

บัณฑิตจบใหม่ นายกีรติภัทร มีฐานะ 
นายปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ 
นายวรศักดิ์ บุญช่วย 
นายจิรายุ จั่นประภา 

6 กําแพงเพชร คลองขลุง ท่ามะเขือ ประชาชนทั่วไป นายอาทร ผลทอง 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุวิมล เริงเขตการณ์ 

นางสาวลภัสรดา เนตพัด 
นายสุขวิช โพธิ์ศรีลอย 
นางสาวสุมินตรา เรื่อศรี  จันทร์ 

เอกสารแนบท้าย 1 
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ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

7 กําแพงเพชร คลองขลุง แม่ลาด ประชาชนทั่วไป นางสาวอรชร เจตกสิกร 
นางสาววาเลนไทน์ ดอนไพรบุญ 
นายธนพล แก้วไธสง 
นายพิษณุ ลาระคร 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนาตยา เพ็ญทันญกร 
นางสาวคัทรียา กิตติยะ 
นายวุฒิชัย ปั้นเกี้ยว 
นางสาวสุวิมล พรหมชาติ 

8 กําแพงเพชร คลองขลุง วังแขม ประชาชนทั่วไป นางสาวจุไรรัตน์ สุ่มแสง 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุชัญญา  มีชัย 

นายเสาวภาค  จันทร์เอี่ยม 
นางสาวจุฬาลักษณ์  กลิ่นหอม 

9 กําแพงเพชร คลองขลุง วังไทร ประชาชนทั่วไป นายณพรรษ สาวะหะ 
นางสุนี ภูมิรัมย์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาววิลาวัณย์  กะเสตวิทย์ 
นายนนทะวัฒน์  นาควังไทร 
นายมงคล  หมื่นศร 
นายราชันย์ ศรีสนั่นวงษ ์

10 กําแพงเพชร คลองขลุง วังบัว ประชาชนทั่วไป ว่าที่ร้อยตรี สุวัฒน์ชัย  จุลมุส ิ
นางสาวนุชฎาพร  ขุนณรงค์ 
นางสาวจันทร์ธิดา  เย็นวัฒนา 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวจิราพร  อินทร์จันทร์ 
นางสาวอริษา  อินสว่าง 
นายณัฐพล  ติยางกูรวิวัฒน์ 
นางสาวณัฐสุดา  ขันสิงหา 

11 กําแพงเพชร คลองขลุง วังยาง ประชาชนทั่วไป นางสาวมานิตา  วรรณสมพร 
นางสาวสุธารัตน์  แก้วมีศรี 

บัณฑิตจบใหม่ นายนาวิน  ขันทะกสิกรรม 
นางสาวนิศารัตน์  วัฒนา 
นายพิชญะ  อินตาโสภี 
นายภควัต  บัวพันธ์ 
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ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

12 กําแพงเพชร คลองขลุง หัวถนน ประชาชนทั่วไป นางปวีณา เกตุเกล้า 
นางสาวภาวิณี เข็มทิศ 
นางสาวอนุสรา หมอนอิง 
นางสาววนิดา ทองงาม 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวพุทธพร ยอดฉัตร 
นางสาวภัทรมน ดอกแหน 
นางสาวอัญชลี มาลาดาษ 
นายคณิตติน ศิลาเงิน 

13 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวนิตยา สหุนัน 
นางสาวพัณณิตา ประทุมชัย 
นางสาววัชรมน สุขสาตร์  

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวศศิธร พงษ์ก่อสร้าง 
นายวีรวัฒน์ สวนสร 
นายอัษฏา คล่องใจ 
นางสาวนาตยา บุญเชื่อง 

14 กําแพงเพชร ไทรงาม พานทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวสุกัญญา นามวงษา 
นางสาวพรทิพย์ กลิ่นเทียม 
นางสาวจุฑามาศ ค าหลง 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวศรีสุดา ฉัตรสุดารัตน์ 
นางสาวศิริภรณ์ มีระสิง 
นายสันติ แก้วมณี 
นางสาววาสินี ชุมพร 

15 กําแพงเพชร บึงสามัคคี ระหาน ประชาชนทั่วไป นางสาวธนพร วรชินา 
นางสาวณิชาพร ชุมพล 
นายทรงพล เคารพสงฆ์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวรุ่งนภา โพธิ์ฝ้าย 
นางสาวศิริตา คงเจริญ 
ว่าทีร่้อยตรีหญิง รัตน์ธิตา เชิดชูพันธ์ 
นางสาวรุ่งฤทัย เบ็ญจา 

16 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว ประชาชนทั่วไป นางอุบลรัตน์ เรืองประเทศ 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนภัสวรรณ ใจแสน 

นางสาวอรณัฐ โฉมเจริญ 
นายปิยะพงษ์ หอมกระโทก 
นางสาวกรรณิการ์ มณีเขียว 
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ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

17 กําแพงเพชร พรานกระต่าย เขาคีริส ประชาชนทั่วไป นางสาวทิพวรรณ เกตุวงษ์ 
นางสาวสุมาลี  บดีรัฐ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวอารญา  สุวรรณโอสถ 
นางสาวอารีรัตน์  ศรัทธานนท์ 
นางสาวพรรณนิภา  มังกร 
ว่าทีร่้อยตรีหญิง ณัฐสุภา ดําทรัพย์ 

18 กําแพงเพชร พรานกระต่าย คลองพิไกร ประชาชนทั่วไป นางสาวพัชรา พานทอง 
นางสาวชลธิชา แตกฉาน 
นางสาวกนกพร สรรคบุรานุรักษ์ 
นางสาวสุขสันต์ พานทอง 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาววิภาดา สาทิพย์จันทร์ 
นายวิวัตน์ ธูปขุนทด 
นางสาวทิพากร ศรีสอน 
นางสาวพรสวรรค์ อุทร 

19 กําแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ํากระต่ายทอง บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนิจจิรา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ 
นางสาวพนิดา จัตุรัส 
นายเพชรวิสุทธิ์ ยาตระกาศ 
นายฉัตรชัย อินกราด 

20 กําแพงเพชร พรานกระต่าย วังตะแบก ประชาชนทั่วไป นายกิตติศักดิ์  เกษมี 
นางสาวราตรี  กนกสิงห์ 
นายอิทธิพล  อู่ทอง 
นางสาวกนกกาญจน์  ข่ายทอง 

บัณฑิตจบใหม่ นายสาธิต นุ่มเกลี้ยง 
นางสาวภัทราพร ภู่จีน 
นางสาวอิสราภรณ์ วรพัชร์ชณัณท์ 
นายสุรเชษฐ์ โยชนะ 

21 กําแพงเพชร พรานกระต่าย หนองหัววัว ประชาชนทั่วไป นางสุเมธ            เนื้อไม้ 
นางสาวชลธิชา     ทิพย์สุนธ์ 
นางสาวกาญจนา   โพธิบัลลังค์ 
นางสาวธนกร       หนูหอม 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวพรชนก      ทองศรีเมือง 
นางสาวกัญญาวีร์    ขอนดอก 
นางสาวกชกร         เที่ยงลิ้ม 
นางสาวชรินรัตน์     อุดมสุข 
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22 กําแพงเพชร พรานกระต่าย ห้วยยั้ง ประชาชนทั่วไป นางสาวธิดารัตน์ โพธิบัลลังค์ 
นางสาวณัฐริกา พลอาจ 
นางสาววรารัตน์ ใจกันทา 
นายวรกุล ตาลเมือง 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนิราวรรณ สายแวว 
นางสาวณัฐนิช พลแก้ว 
นางสาวสุนิสา ถ้วนคํา 
นาวสาวสุชานรี วังอาจ 

23 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร คลองแม่ลาย ประชาชนทั่วไป นางสาวน้ําอ้อย ดวงมาลย์ 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุนิสา พูลสวัสดิ์ 

นางสาวสุพัตรา แก้วเศษ 
นางสาวศศิพร ชินสี 
นางสาวกานต์ชนก วัฒนวิการ 

24 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ไตรตรึงษ์ ประชาชนทั่วไป นางสาววรรณวิษา  บัณดิษ 
นางสาวกรรณิการ์  ตาทิพย์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวเนตรทิพย์  บุญเพ็ง 
นายกิจจาณัฏฐ์  โชติภาคาม 
นางสาวชญานิน  เมฆแก้ว 
นางสาวกรรณิกาณ์  จีนอินทร์ 

25 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ท่าขุนราม ประชาชนทั่วไป นายกฤษดา จินต์กสิกรรม 
นางสังวาลย์ คงเนียม 
นางสาวอลิสา บัวผัน 
นายพายับ ข่ายสุวรรณ์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนาถยา กรมไธสง 
นางสาวนัฐธิดา ซาซิโย 
นางสาวปณพร รินสาร 
นางสาววันวิสา ทองอิงค์ 

26 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทพนคร ประชาชนทั่วไป นางสาววิภาวรรณ  หมื่นไกร 
นางสาวนิพัทธ์  แซ่จิว 
นายเวชพิสิฐ  ยิ้มละมัย 
นางสาวประพิมพ์พร  แย้มเอ่ียมเจริญ 

บัณฑิตจบใหม่ นายอิสยาห์  บุดสีทา 
นายหัสนัย  มีมุข 
นายภาคิน  ภัทรไกร 
นางสาวเนตรนภิส  สมัครธัญญกิจ 
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27 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นาบ่อคํา ประชาชนทั่วไป นายยศนันทน์ เเว้นเเคว้น 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวมาติกา นันตา 

นางสาวพลอยไพลิน เสนทาวงค์ 
นายรัฏฐพิชญ์ นาคบรรณ 
นายพัฒนกริช จันตาวงค์ 

28 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประชาชนทั่วไป นางสาวนิภาพรรณ สายสะอาด 
นางสาวผกามาศ บานใจ 
นางสาวพรพุทธรักษา ทาริยะวงษ์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวกัญญาณัฐ คันศร 
นางสาวอนัญญา พลแก้ว 
นางสาวปาณิสรา แสงคําพันธุ์ 

29 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ลานดอกไม้ ประชาชนทั่วไป นางสาวทิพย์มาศ  มีทิพย์ 
นางสาวนิตสิญา  ทัสนา 
นางสาวพนิสา  ทิฮ่อน 
นางสาวเพชรจินดา  งามวงศ์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวชไมพร  พิมเลขา 
นางสาวอาทิตยา  พิมศักดิ์ 
นางสาวอุสา  เหลี่ยมวงค์ 

30 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร สระแก้ว ประชาชนทั่วไป นางสาวศศิวรรณ  พลายละหาร 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวอิงณภัสร์  สถิตโอภาสเสถียร 

นางสาวอพิยดา ต๊ะศรี 
นางสาวทัชชา  กะมุดชาติ 
นางสาวกุลสตรี  เวชกร 

31 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร หนองปลิง บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุทธิดา ศรีเมือง 
นางสาวสุทามาศ กุศลวงษ์ 

32 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อ่างทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวธันชนก จันกัน 
นางสาววิจิตรา หินแก้ว 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวปนัดดา โพธิ์เมือง 
นางสาวรุ่งนภา อารีทม 
นางสาววัชรากร อุ่นทอง 
นางสาวนัทวรรณ นุตพงษ์ 

33 กําแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ ประชาชนทั่วไป นางสาวจุฑามาศ ระมั่งทอง 
นางสาวลลิตา กลิ่นดี 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวธัญพร เจนจบ 
นางสาวปิยธิดา คําเเหงพล 
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34 กําแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง ประชาชนทั่วไป นางสาวมณีรัตน์ จําปา 
นางสาวโชติกา อินเลี้ยง 
นายณรงค์ฤทธิ์ สีพ่วง 
นางสาวรัตนาภรณ์ ขอนทอง 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวภาวินี นุ่มเกลี้ยง 
นางสาวเจนจิรา สังคง 
นางสาวนุชนาฎ ขอนทอง 

35 กําแพงเพชร คลองขลุง ท่าพุทรา ประชาชนทั่วไป นายลมัย วิรุณภักดิ์ 
นางนงเยาว์ แรงเขตการณ์ 
นางสาวสุกัญญา จันทะเกตุ 
นางอรวรรณ บุญมา 
นางสาวพรรณชนก สวรรค์หลง 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนัตติกาล ปานสุด 
นางสาวสุพัตรา ทับทวี 
นางสาวกนกวรรณ สวรรค์หลง 
นางสาวอาภากร ยังประเสริฐ 
นางสาวสิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ 

36 กําแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม บัณฑิตจบใหม่ นางสาวน้ําทิพย์ ดิษสอน 
นางสาวชนิกานต์ ทรงประดิษฐ 
นางสาวสิตานัน พิณนา 
นางสาวพิริยา สุวรรณราชัย 
นางสาวพรชนก เพ็งแสงทอง 

37 กําแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย บัณฑิตจบใหม่ นางสาวมณีการ  โยธายุทธ์ 
นางสาวศศินา  รังผึ้ง 
นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว 
นายปฏิภาณ  เกษนาค 
นางสาวเพชรา  จันทร์ลอย 

38 กําแพงเพชร ไทรงาม หนองไม้กอง บัณฑิตจบใหม่ นางสาวปาริชาต โนนไธสงค์ 
นางสาวธัญรดา ครุธเครือ 
นางสาวรดามณี มั่นคง  
นางสาวนัฐรินทร์ พันธ์ศรี 
 
 
 
 



~ 8 ~ 
 

 

ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

39 กําแพงเพชร พรานกระต่าย ท่าไม้ ประชาชนทั่วไป นางสาวณัฐกานต์ สังคง 
นางสาวอรวรรณ สระแก้ว 
นางสาวรุ่งอรุณ กลีบแย้ม 
นางสาวนารีรัตน์ คุ้มเณร 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนิสากร ถมยา 
นางสาวจันทร์จิรา ศรศิลป์ 
นางสาวสุดารัตน์ มณีเขียว 

40 ตาก บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ บัณฑิตจบใหม่ นางสาวน้ําทิพย์ ปะละตุ่น 
41 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ ประชาชนทั่วไป นายภูริช องอาจ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนภาพร แซ่มี 
นายอนุชิต เกื้อกูล 
นายทศพร ประทับใจ 
นางสาวจิตสุภา แซ่จ้าง 

42 ตาก พบพระ ช่องแคบ ประชาชนทั่วไป นางสาวสมฤทัย  ดวงจันทร์ 
นางธัญญ์นันท์ดา  อมรรังสรรค์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวพรสินี  แซ่ท้าว 
นางสาวธัญญลักษณ์  แท้สูงเนิน 
นายถาร์พร  แซ่ยั้ง 
นางสาวพิรุฬร์  ลักษณ์สุพา 

43 ตาก พบพระ พบพระ ประชาชนทั่วไป นางสาวอัณณ์ธาดา โชคธนานันท์กิตติ 
นางสาววิมล อภิรักษ์บรรพต 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนณัชชา ปันกุย 
นางสาวโชติกา อุดมศรีมงคล 
นางสาวศิริญญา ตาวงค์เสน 
นางสาวจิราพร ปันแก้ว 

44 ตาก เมืองตาก วังประจบ ประชาชนทั่วไป นางสาวชญาภา เหล่าเขตกิต 
นางสาวนภาพร อ่อนจันทร์ 
นางสาวศศิวิมล คินขุนทด 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวธนัชพร สุริวงศ์ 
นางสาวนภัสวรรณ เจ็กพ่วง 
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งอําไพ 
นายชยพล วงศ์เปี้ยจันทร์ 
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45 ตาก เมืองตาก หนองบัวใต้ ประชาชนทั่วไป นางสาวรัชนีกร แป้นแก้ว 
นายภูมิภัทร  สมงาม 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวเสาวลักษณ์ จินดา 
นายอภิศักดิ์ กันผึ้ง 
นางสาวปนัดดา พรมทอง 
นางสาวสุดารัตน์ ผิงมา 

46 ตาก แม่ระมาด ขะเนจื้อ ประชาชนทั่วไป นางสาวกรกมล  อาชาลิขิต 
นางสาวสุจิน  รุ่งเรืองวนาศรม 
นายภูริวัจน์  ยอดคํา 

บัณฑิตจบใหม่ นายภทรเวช  ธนหิรัญกิจกุล 
นางสาวลัดดาวัลย์  คีรีราษฎร์ตระกูล 
นางสาวสุนิสา  ฉายเงาชลธาร 

47 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด ประชาชนทั่วไป นางสาวปราญวรัญชน์ แก้วทอง 
นางสาวสุปรียา ประดิษฐ์ 
นางสาวอรปรียา ประดิษฐ์ 

บัณฑิตจบใหม่ นายพงษ์กร เต็บเตียง 
นางสาวประภาสิริ คําลําปาง 

48 ตาก แม่สอด แม่กาษา ประชาชนทั่วไป นางสาวภัสสร เถื่อนแก้ว 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุกัญญา แก้วตา 

นายศราวุธ ต้าวสี 
49 ตาก แม่สอด แม่ตาว ประชาชนทั่วไป นายจรรยาพงษ์ แสนคําลือ 

นายอนุวัฒน์ ตาเสนา 
บัณฑิตจบใหม่ นายจิรายุส หาญพรม 

นางสาวดุษชฎา คําวาง 
นางสาวกัญญาภัค คําอ่อน 
นางสาวพัชรีภรณ์ ยะขอด 

50 ตาก วังเจ้า เชียงทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวธัญชนก โพธิ์พันธ์ไมล์ 
นางสาวฝนฤดี ลาวงศ์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนิสา กัญญา 
นางสาวกมลชนก เทียนอินทร์ 
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51 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ประชาชนทั่วไป นางสาวตะวัน  ย่างเจริญกุล 
นางสาวจรรยา  ชื่นชวน 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาววาสินี  จันทุรัตน์ 
นายภาคภูมิ  คุ้มวงษ์ 
นางสาวเกษสิริ  สุขโทน 
นางสาวพลอยไพลิน  ช้างเนียม 

52 ตาก สามเงา วังหมัน ประชาชนทั่วไป ว่าทีร่อ้ยตรีหญิง อารดา หลวงไชยา 
นางชื่นกมล วงษ์โม้ 
นางสาวพัชราภรณ์ สอดศรี 
นางสาวจิรภัทร จิ๋วทา 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวปภาวดี บัวเก๊า 
นางสาวพรชนก คลังวิเชียร 
นางสาวชนนิกานต์ สอนบุญเกิด 
นางสาวจันทร์นภา เกษหอม 

53 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง ประชาชนทั่วไป นางสาวนภัสกร มุ้ยแก้ว 
นางสาวทัศนีย์ จิตรจง 
นางสาวศิริขวัญ เหมืองจา 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวจารุพร อุตะมะ 
นางสาวเหมดี คําเวียง 
นายณัฐพล ทับละคร 

54 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง ประชาชนทั่วไป นางสาวพนิดา รักใจ 
นายคลวิทย์ สวัสดิ์โรจน ์
นางสาวณิชากร รอดวรรณโน 
นายกฤตพล ไชยช่อฟ้า 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาววรพรรณ นาระจิตต์ 
นายธชา จันทร์หอมหวล 
นางสาวกชพรรณ โนนทิง 
นางสาวบงผกร ใจแก้ว 

55 ตาก อุ้มผาง หนองหลวง ประชาชนทั่วไป นางสาวจิดาภา สมจิตร 
นายสุรศักดิ์ จําปี 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวชญาภรณ์ สมจิตร 
นางสาวณัฐริกา ขันเงิน 
นายวัชรินทร์ เนียมมะโน 
นางสาวชนานันท์ แสนหลวง 
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หมายเหตุ  

1. พ้ืนที่ในจังหวัดกําแพงเพชร ปฐมนิเทศ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. พ้ืนที่ในจังหวัดตาก (เฉพาะ อ.เมืองตาก อ.วังเจ้า อ.บ้านตาก และ อ.สามเงา) ปฐมนิเทศ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

3. พ้ืนที่ในจังหวัดตาก (เฉพาะ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด และ อ.อุ้มผาง) ปฐมนิเทศ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร แม่สอด 

 

 




