
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าปฏิบัติงานเพ่ือจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 3 

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

  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 30 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 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการตรวจสอบภายหลังว่าผู้ได้รับ                 
การคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ หรือด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ยกเลิก
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ขึ้นบัญชีส ารองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
               
 

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


 
ประกาศ ณ วันที่ 30   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

30   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6svidZE8YMHJgcug+Lx 
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รายช่ือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 3 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล บัณฑิตจบใหม่ นางสาวอัมภิชา อรุณศรีโสภณ 
นายสาธิต  ศรีโพธิ์ 

2 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่ ประชาชนทั่วไป นางสาวสุนิสา  กุมภาพันธ์ 
นายคงเพชร  เย็นจอหอ 
นางสาวพัชรินทร์  นวลละออ 
นางสาวสุนันทา  ก าเหนิดเกิด 

บัณฑิตจบใหม่ นายพีรพล  เพชรสัมฤทธิ์ 
นางสาวคฑาพร  อินทสร 
นายสุริโย  ค าเครื่อง 

3 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ประชาชนทั่วไป นางสาวอภิวรา ค าเมือง 
4 ก าแพงเพชร คลองขลุง ท่ามะเขือ ประชาชนทั่วไป นางสาวนฤมล คงสมทรง 

นายศิวกร อ่อนเกตุ 
นางสาวชฎาณัฐธนพร ถังทอง 

5 ก าแพงเพชร คลองขลุง วังแขม บัณฑิตจบใหม่ นางสาวพัทธนันท์  วีรนภา 
6 ก าแพงเพชร คลองขลุง วังไทร ประชาชนทั่วไป นางสาวสวนันท์ ชะงาศรี 

นางสาวชฎาพร สุ่มประดิษฐ์ 
7 ก าแพงเพชร คลองขลุง วังยาง ประชาชนทั่วไป นางสาววิไลวรรณ  หิรัญสูตร ์

นายณัฐพล  พุ่มมาลี 
8 ก าแพงเพชร ไทรงาม พานทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวอัยย์ญาดา เอ่ียมกลั่น 
9 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว ประชาชนทั่วไป นางสุนี ภูมิรัมย์  

นางสมคิด สายเครือเปี้ย 
นางสาวทองเพียร วงษ์ทขันธ์ 

10 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เขาคีริส ประชาชนทั่วไป นางนุชนาถ  เป้ก้า 
11 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย คุยบ้านโอง ประชาชนทั่วไป นางสาวสุรีวัลย์ มุกดา 

นางสาวนพรัตน์ ไพโรจน์ 
นางสาวจิรารัตน์ มาน้อย 
นางสาวเวธนี บดีรัฐ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนาตยา บุญคง 
นายภาณุพงศ์ แสงสุภา 
นายสันติภาพ เรืองฉิม 
นางสาวจุฑามาศ มาน้อย 
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ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

12 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ ากระต่ายทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวกัลยาณี กัลพฤกษ์ 
นายกฤษฎา ค าบรรลือ 
นายนัทนันต์ รักษ์สิงห์ 
นางสาวพัชรพร หนูหอม 

13 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร คลองแม่ลาย ประชาชนทั่วไป นายสัญชัย โพธิ์ศรี 
นางสาวตะวัน เอ่ียมพงศ์ 

14 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ไตรตรึงษ์ ประชาชนทั่วไป นางสาวลูกตาล เพชรผึ้ง 
นางสาวประกายแก้ว จรสุข 

15 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทรงธรรม ประชาชนทั่วไป นางสาวกมลรัตน์ ทองค า 
16 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร นาบ่อค า ประชาชนทั่วไป นายธวัฒน์ชัย บุญสรรค ์

นางสาวสุภาพันธ์ ภูมิประสาท 
17 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล บัณฑิตจบใหม่ นางสาวภรณ์พรหม เจริญสิงห์ 
18 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร สระแก้ว ประชาชนทั่วไป ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภาวิณี พุ่มไม้ 

นางสาวกวินทิพย์ กลัดภิบาล 
นางสาวศรันย์รัชต์  พรมสูตร 

19 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร หนองปลิง ประชาชนทั่วไป นางสาวจินดารัตน์ ปัททุม 
นางสาววาสนา เงินทอง 
นางสาวชลธิชา ผูกพันธ์ 
นายเอนกพงษ์ ส้มแก้ว 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวกัญญารัตน์ ป้อมภา 
นางสาวธนัชชา สมภักด ี

20 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อ่างทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวสุปวีณ์ ทิมอ่อง 
21 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ ประชาชนทั่วไป นางสาววรรณวิสา  จันทร์เล็ก 

นางสาวรวิน ดีจ้อย 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวธนิดา รัตนอัครแสง 

นางสาวอินทิรา ยอดโยม 
22 ก าแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุวนันท์ มาเตียง 
23 ก าแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุธาสินี หงษ์จีน 

นายอรรถพล กุลสุ 
นางสาวดวงพร โมกหลวง 
นางสาวสุพิชญา ไกรแก้ว 
นางสาวนิลพัฒตา ข ามา 
 
 



~ 3 ~ 
 

 

ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

24 ก าแพงเพชร คลองลาน คลองน้ าไหล ประชาชนทั่วไป นางสาวยุพิน ปัญญาสา 
นางสาวสุภิญญา จินดาพงษ์ 
นางสาวอรเนตร ไชยะหัส 
นายณฐกร สิงห์โตทอง 
นางสาวกนกวรรณ ธรรมนันท์ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุดารัตน์ โตประพันธ์ 
นางสาวนากิษะ วันค า 
นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ 
นางสาวสุพิชฌาย์ เพียรธัญญการ 
นายณัฐ คงเมือง 

25 ก าแพงเพชร คลองลาน คลองลานพัฒนา ประชาชนทั่วไป นางสาวธัญพร มโนมัย 
นายอภิรักษ์ มโนมัย 
นางสาววิมลสิริ กูกขุนทด 
นางสาวพุทธรักษา มโนมัย 
นายเกียรติศักดิ์ แซ่พ่าน 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวนิมิตร แสนยาเจริญกุล 
นางสาวสุรี มโนมัย 
นางสาวธัญญาลักษณ์ บุตรพรม 
นายยศกร ชาตรีวัชระ 
นายธนภูมิ ชาตรีวัชระ 

26 ก าแพงเพชร คลองลาน โป่งน้ าร้อน ประชาชนทั่วไป นางสาวอริสา พุทธอินทรา 
นายชาตรี แซ่จ้าง 
นางสาวรสสุคนธ์ ค าย้อม 
นางสาวโชติกา แหลมทอง 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาววิภาวัณ สงวนศักดิ์ 
นายธรรมนูญ อินไผ่ 
นางสาวสัณหพร กาเรียน 
นายวิศรุต จันทร์คีรีรุ่ง 
นางสาวอรัญญา สมหวัง 

27 ก าแพงเพชร คลองลาน สักงาม ประชาชนทั่วไป นายบุญมา กุพันธ์ 
นางสาวจันทร์จิรา พรานสอน 
นางสาวสุนิสา ตีอันทอง 
นางสาวสาคร กัณฑะ 
นางสาวจริญญา เตชะ 
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ล าดับ 
พื้นที่ด าเนินการ 

ประเภท ชื่อ – นามสกุล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

27 
(ต่อ) 

ก าแพงเพชร คลองลาน สักงาม บัณฑิตจบใหม่ นางสาวมณฑิตา จับสังข์ 
นางสาวพรทิพย์ ปั้นเกี้ยว 
นายธนากร นินแสง 
นางสาวพิมนภา ทองมหา 
นางสาวสุพัฒตรา สว่างศรี 

28 ก าแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม ประชาชนทั่วไป นางสาวรจติกาญ เมทา 
29 ก าแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย ประชาชนทั่วไป นางสาวสุนันทา กังวาฬ 

นางสาวดวงพร รังผึ้ง 
นายประพล สามัญตระกูล 

30 ก าแพงเพชร ไทรงาม หนองคล้า ประชาชนทั่วไป นางกชมน มั่งมีสุขศิริ 
นางสาวดวงชีวรรณ มีสกุล 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวเกษสุนีย์ ถาปาบุตร 
นางสาวจุฑามาศ นาคตะคุ 
นางสาวฐิตาภัทร์ รักนาค 
นางสาวศรัญญา พัดลม 

31 ก าแพงเพชร ไทรงาม หนองทอง ประชาชนทั่วไป นายสุทัศน์ ค ายัง 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวณัฐมล แนวหาร 

นางสาวน้ าฝน วินัยธรรม 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัชนก ยะหัวฝาย 
นางสาวปาริชาติ ค านินทร์ 
นางสาวปัญชลิกา เรืองไทย 

32 ก าแพงเพชร ไทรงาม หนองแม่แตง ประชาชนทั่วไป นายไพรัช สารรัตน์ 
นางสาวเพชร หมั่นเรียน 
นางสาวพรรณี ศรีวรรณภูมิ 
นางสาวนุชนาถ นามแก้ว 
นางสายยัน แก้วกุมาร 

บัณฑิตจบใหม่ นายณัฐวุฒิ วงค์กัณหา 
นางสาววาสนา ไทยพ่วง 
นางสาวอาจารียา อาจศัตรู 
นางสาววรรณนิภา จีนท่าจันทร์ 
นายวัชรพงษ์ บุญประกอบ 

33 ก าแพงเพชร ไทรงาม หนองไม้กอง ประชาชนทั่วไป นายวีระพงษ์ ประมูลจะโก 
บัณฑิตจบใหม่ นางสาวชนิดา ทองต้นวงค์ 
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34 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ท่าไม้ ประชาชนทั่วไป นางสาวสมฤทัย หมีด า 
บัณฑิตจบใหม่ นายนรินทร์ สุวรรณเจริญ 

นางสาวภัทรศยา ตาทิพย์ 
35 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย ประชาชนทั่วไป นางสาวพรชนก ธรรมสอน 

นางสาวมัณฑนา สัจจหทยาศรม  
นายสุภาพ เรืองฉิม 
นางสงกรานต์ ด าทรัพย์   

บัณฑิตจบใหม่ นายธงชัย มากกุญชร 
นายธีรศักดิ์ อินกรัด 
นางสาวอุรัสยา สีบางตาล 
นางสาววรินทร หอมเย็น 
นายภารดร สมปู่ 

36 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย วังควง ประชาชนทั่วไป นางสาวรัตนา ธรรมสอน 
นายนรินทร์ เกิดสุข 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวอาทิตยา ศรีเมือง 
นางสาววนิดา สอ้ิง 
นางสาวพรพิมล เขียวสนั่น 
นายมานัส สิงห์สถิต 
นายณัฐกานต์ สอดศรี 

37 ตาก บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ ประชาชนทั่วไป นางสาววราทิพย์ สีไสย 
นางอ านวย สาริกา 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสุทธิดา มีหนองน้ า 
นางสาวปวีณา โพธิ์ลา 
นางสาวรวิวรรณ หนุนยศ 

38 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ ประชาชนทั่วไป นางสาวรดา แซ่ย่าง 
39 ตาก พบพระ ช่องแคบ ประชาชนทั่วไป นางสาวอภัสรา  ทวีศรีสกุลเลิศ 

นางสาวนิภา  ตระกูลจารี 
40 ตาก เมืองตาก ตลุกกลางทุ่ง ประชาชนทั่วไป นางสาวพรสุดา โมมีเพชร 

นางสาวธิดา เนื่องนุ่ม 
นางสาวชนิตา ข าพัน 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสโรชา ใจครอง 
นางสาววรางคณา เสาร์สิงห์ 
นางสาววรรณรัตน์ แตงบุญรอด 
นางสาวธนาภรณ์ เขียวสีทอง 
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41 ตาก พบพระ พบพระ ประชาชนทั่วไป นายอดิรถ ปุกแก้ว 
42 ตาก เมืองตาก วังประจบ ประชาชนทั่วไป นางสาวอลิสลา มีติ๊บ 
43 ตาก เมืองตาก วังหิน ประชาชนทั่วไป นางมนตรี พลับวังกล่ า 

นางสาวจิราวดี จิตต์แก้วปัญญา 
นางสาวลักษิกา ท าสีนาก 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวชุตินันท์  บุญยืน 
นางสาวศรีสุดา คีรีแดนชัย 
นางสาวธนัดดามาศ สุขเกษม 
นางสาวนิภาพร จันทร์พุก 

44 ตาก แม่ระมาด ขะเนจื้อ ประชาชนทั่วไป นางสาวอารียา  ปะระเขียว 
นางสาวบุสรา  ชาญสุขรักษา 

บัณฑิตจบใหม่ นายจักรกฤษ  น้อยเหลา 
45 ตาก แม่ระมาด พระธาตุ ประชาชนทั่วไป นางสาวจันทร์จิรา อนุกรเกียรติ 

บัณฑิตจบใหม่ นายนพดล หล้าป๋า 
นางสาววณิชากร ก้องคีรี 
นางสาวณัฐธิดา ดอยไพรสณฑ์ 
นางสาวอโนชา พิมเขตร 

46 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บัณฑิตจบใหม่ นางสาวศิริรัตน์ สุริณา 
47 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บัณฑิตจบใหม่ นายชัยวิทย์ โพธิ์ทอง 

นายศรัณย์ ภิรมย์อาสา 
นายณัฏชนน ปิตโต 
นางสาวกัลยาณี นิกรสันติธรรม 

48 ตาก แม่สอด พระธาตุผาแดง ประชาชนทั่วไป นายญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ 
นางนาวิน ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวณรัก พิลาวุธ 
นางสาวทรงพร วัฒนโฉมยง 
นางสาววิชชุดา ด่านบุพชาติ 
นายกิตติพงษ์ ค าตาว 

49 ตาก แม่สอด แม่กาษา บัณฑิตจบใหม่ นางสาวสิรินารถ ตาลีบุตร 
นางสาวสุณิศา ปะระปิน 

50 ตาก แม่สอด แม่สอด บัณฑิตจบใหม่ นายสงกรานต์ กันทามา 
นายปฏิภาณ ค าอ้าย 
นางสาวณัฐสิชา ทาวูเร 
นางสาวอภิญญา นิตขลิบ 
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51 ตาก แม่สอด แม่กุ ประชาชนทั่วไป นายพัชระ ก าหนด 
บัณฑิตจบใหม่ นายจิรโรจน์ พงษ์ธรจิรพัชร 

นางสาวทัศนีย์วรรณ ใจนา 
นางสาววรรณพร ปงรังสี 
นางสาววนิดา กะล้อม 

52 ตาก วังเจ้า เชียงทอง ประชาชนทั่วไป นางสาวภัทรกร  แย้มเลี้ยง 
นางสาวสมฤดี ยอดเพชร 

บัณฑิตจบใหม่ นายรัชตะ แซ่ว่าง 
นางสาวนัฐมล ทองอินทร์  

53 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ประชาชนทั่วไป นายปรีชา แส่งกือ 
54 ตาก สามเงา วังจันทร์ ประชาชนทั่วไป นางสาวอภิญญา กลิ่นเดช 

นายวัฒนา จินดาเฟื่อง 
นางสาวประกายมาศ น้อยมา 
นางสาวธิดารัตน์ จันโทสถ 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวบุญฉัตร แก้วสว่าง 
นางสาวพรรณวิภา ทองค า 
นางสาวทาริกา เครือแบน 
นายสมชัย เตปิน 

55 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง ประชาชนทั่วไป นายอลงกรณ์ สั้นป้อม 
บัณฑิตจบใหม่ นายภูวนาถ วังสิงห์ 

56 ตาก พบพระ วาเล่ย์ บัณฑิตจบใหม่ นางสาวธันยพร ฟ้ากุศล 
นางสาวธนนันท์ เพิ่มอุสาห์ 
นางสาวกุลสตรี ขันทอง 
นางสาวกัญญาภัทร รอตธนงค์ 
นายผดุงเกียรติ วงษ์ค าลือ 

57 ตาก แม่สอด มหาวัน ประชาชนทั่วไป นางสาวศศินา แสนค า 
นายอดุลวิทย์ พิพัฒน์จิระกุญชร 
นายเมธี แสนเสริฐ 
นางน้ าฝน นาเวียง 
นางนิตย์ สมใจเรา 

บัณฑิตจบใหม่ นายวีรินทร์ภัทร พรมเสน 
นายทรนง จ่ามฟอง 
นางสาวมาริสา เต้อแก้ว 
นางสาวนารีรัตน์ มาลาคีรีกุล 
นายปฐมพงษ์ ค านูน 
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58 ตาก อุ้มผาง แม่ละมุ้ง ประชาชนทั่วไป นางสาวอริสา ชัยสัมฤทธิ์กิจ 
นายภานุพงศ์ พรมขจี 
นางสาวธัญญา ธาราเคหะกุล 
นางสาวกมลพรรณ ทวีอินทร์ 
นายไพรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี 

บัณฑิตจบใหม่ นายฤทธิพงษ์ ฟ่ันสาย 
นางสาวนิศรา นนท์ประทาน 
นางสาวสุดา บังเกิดทรัพย์ทวี 

59 ตาก อุ้มผาง หนองหลวง ประชาชนทั่วไป นายปรีชา พวงกุหลาบ 
นายวัชระ แสนขัด 
นายเอกชัย แสงท้าว 

บัณฑิตจบใหม่ นางสาวธัญญ์ธารี วัชรนิธิพันธ ์
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