ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 4
-----------------------------------------ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้ วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for
BCG) ระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร จานวน ๘๐ ตาบล ได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากข้อมูลในใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร และได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลั งโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ ๒
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ โดยมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กต้ อ งกดยื น ยั น ผลการคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า รั บ การจ้ า งเหมาบริ ก ารกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในระบบรับสมัครและคัดเลือก ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) กาหนด
๒. ให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อกฯ เข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศและรายงานตั ว ปฏิ บั ติ ง านในวั น ที่
1๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร และมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด
ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ (หากไม่ ม าจะถื อ ว่าสละสิ ท ธิ์ และมหาวิท ยาลั ย ฯ จะเรีย กผู้ ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ส ารองไว้ม าแทน)
และจัดทาข้อตกลงจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว พร้อมหลักฐาน จานวน ๒ ชุด ประกอบด้วย
๑) สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๖ ชุด
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๒ ชุด
๓) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จานวน ๒ ชุด
๔) สาเนาแสดงใบสาเร็จการศึกษา จานวน ๒ ชุด
๕) หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมหมายเลขพร้อมเพย์ (ธ.กรุงไทย) เท่านั้น จานวน ๒ ชุด
๖) ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
๗) อากรแสตมป์
- ตาแหน่งประชาชนทั่วไป ๒๗ บาท จานวน ๒ ชุด
- ตาแหน่งบัณฑิตจบใหม่ ๔๕ บาท จานวน ๒ ชุด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านต้องส่งผลการตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ
และรายงานตัว ปฏิ บั ติ งาน โดยผลการตรวจ ATK ต้ อ งไม่ เกิ น 72 ชั่ ว โมง พร้อ มทั้ งระบุ วั น ที่ ต รวจให้ ชั ดเจน
และดาเนินการถ่ายรูปผลการตรวจ ATK คู่กับบัตรประจาตัวประชาชน

4. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการด้ ว ยตนเองอย่ างสม่ าเสมอ รวมถึ ง ท าความเข้ า ใจรายละเอี ย ดตามข้ อก าหนดข้ างต้ นให้ ชั ดเจนและ
ดาเนินการตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการตรวจสอบภายหลังว่า ไม่เป็นไป ผู้
ได้รับการคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบ และผู้ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ขึ้นบัญชีสารองไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
Signature Code : F6MCiKXz2Ew1v+LOhbB4
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รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและเขาปฏิบัติงานเพื่อจางเหมาบริการ
ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
จังหวัดกําแพงเพชร
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
พื้นที่ดําเนินการ
ประเภท
ชื่อ – นามสกุล
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
กําแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
เกาะตาล
ประชาชนทั่วไป นางสาวปาริฉัตร กําเหนิดเกิด
นางสาวทิพยสุดา กําเหนิดเกิด
นางสาวพัทธนันท นิยมชนบุรินทร
นายฤชากร วินิจกุล
กําแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
โคงไผ
บัณฑิตจบใหม นางสาวสุฑามาศ โคกมา
กําแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
ปางมะคา
ประชาชนทั่วไป นางสาวพิชญาภา ดวงอ่ํา
บัณฑิตจบใหม นางสาวอทิวรา คําเมือง
กําแพงเพชร
คลองขลุง
วังไทร
ประชาชนทั่วไป นางสาวธัญญาลักษณ อินทสนธิ์
กําแพงเพชร
คลองขลุง
วังบัว
ประชาชนทั่วไป นางสาวอธิญดา เมนไทยสงค
กําแพงเพชร
ทรายทองวัฒนา
ทุงทอง
ประชาชนทั่วไป นางสาวฐิติมน อยูมนต
บัณฑิตจบใหม นางสาวน้ําออย บุญมาก
กําแพงเพชร
บึงสามัคคี
ระหาน
ประชาชนทั่วไป นางสาวสุชาดา ชัยพริ้ง
นางสาวศิริรัตน สิงหหะ
กําแพงเพชร
พรานกระตาย
เขาคีริส
ประชาชนทั่วไป นางสาวภุมรินทร ธัญญเจริญ
กําแพงเพชร
พรานกระตาย
หวยยั้ง
บัณฑิตจบใหม นางสาวรสสุคนธ เสาวนิจ
กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
คลองแมลาย ประชาชนทั่วไป นางสาวโสภิดา อินฉ่ํา
กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
นาบอคํา
ประชาชนทั่วไป นางสาวปริศนา เบี้ยราช
กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นิคมทุงโพธิ์ทะเล ประชาชนทั่วไป นางสาวจิรารัตน ลาภาอุตร
กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
ลานดอกไม
บัณฑิตจบใหม นางสาวณัฏฐสินี กุลธนันโชค
กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
หนองปลิง
ประชาชนทั่วไป นายธงชัย สุริวงษ
กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
อางทอง
ประชาชนทั่วไป นางสาวนัทธมน กีตา
กําแพงเพชร
คลองขลุง
คลองขลุง
ประชาชนทั่วไป นายอดิศักดิ์ วรรณา
นางสาวปภัสรา ใจนิ่ม
นายพงศกร โพธิ์ทอง
กําแพงเพชร
คลองลาน
คลองน้ําไหล
ประชาชนทั่วไป นายเสกสรร สุขแซม
นางสาววรรณา เกษการณ
บัณฑิตจบใหม นางสาวกรรณิการ ขอนทอง
กําแพงเพชร
คลองลาน
คลองลานพัฒนา ประชาชนทั่วไป นางสาวกนกพรรณ วงคตะ
บัณฑิตจบใหม นายยุทธพงษ เขมนกิจ
กําแพงเพชร
คลองลาน
โปงน้ํารอน
ประชาชนทั่วไป นางสาวมัณฑนา ทิพสร
นายกิตติ วรรณา
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ลําดับ

จังหวัด
20 กําแพงเพชร
21 กําแพงเพชร
22 กําแพงเพชร

พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอ
คลองลาน
ไทรงาม
ไทรงาม

ตําบล
สักงาม
ไทรงาม
มหาชัย

23 กําแพงเพชร

ไทรงาม

หนองคลา

24 กําแพงเพชร

ไทรงาม

หนองทอง

25 กําแพงเพชร
26 กําแพงเพชร

ไทรงาม
ไทรงาม

หนองแมแตง
หนองไมกอง

27 กําแพงเพชร
28 กําแพงเพชร

พรานกระตาย
พรานกระตาย

ทาไม
พรานกระตาย

29 กําแพงเพชร

พรานกระตาย

วังควง

ประเภท

ชื่อ – นามสกุล

บัณฑิตจบใหม นางสาวฐิติธนา วงคตะ
ประชาชนทั่วไป นางสาวนริศรา แสงสวาง
ประชาชนทั่วไป นายณัฐพนธ สุขสมบัติ
นางสาวนิตยา เมณฑกุล
ประชาชนทั่วไป นางสาวธัญญพร แสงศรีโคตร
นางสาวทักษพร เต็งสุวรรณ
นางสาวดวงพร สายฟา
บัณฑิตจบใหม นายอนุพร เถาวแกว
ประชาชนทั่วไป นางสาวนภาพรรณ พูกันแกว
นายพันเทพ มีสกุล
นางสาวจิราภรณ แสนสม
บัณฑิตจบใหม นางสาวอนัญญา ตะริทา
นางสาววรรณนิสา เกตุทิม
ประชาชนทั่วไป นางสาวอารดา ศรีหงศร
ประชาชนทั่วไป นางสาวปาลิตา ชํานิเขตการณ
นางสาวเกษรา เบี้ยจั่น
นางสาวขนิษฐา หลวงประทุม
ประชาชนทั่วไป นางสาวโสภิตา เพชรวงษ
ประชาชนทั่วไป นายทิวา แตงนิ่ม
นางนันทนา มานอย
ประชาชนทั่วไป นางสาวดารารัตน บุญดี
นางสาวนวลนิล ศรีหนองเม็ก
นางสาววรุณยุพา จีนเพชร
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและเขาปฏิบัติงานเพื่อจางเหมาบริการ
ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
จังหวัดตาก
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
พื้นที่ดําเนินการ
ประเภท
ชื่อ – นามสกุล
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
ตาก
บานตาก
ทุงกระเชาะ
ประชาชนทั่วไป นายวัชระ ใจแป
นางสาวกิตติภา เกตุกลมเกลา
ตาก
พบพระ
คีรีราษฎร
ประชาชนทั่วไป นายโชคชัย โรจนชัยกุล
นางสาวนุศรา ขวัญใจชาวไกรลาศ
ตาก
พบพระ
พบพระ
บัณฑิตจบใหม นางสาวเสาวลักณ พลอยหาญการ
ตาก
เมืองตาก
ตลุกกลางทุง
ประชาชนทั่วไป นางสาวรัตนาวลี แตงบุญรอด
ตาก
เมืองตาก
วังหิน
ประชาชนทั่วไป นางสาวอรพรรณ เอี่ยมทอง
นางสาวพรธิตา จินะ
ตาก
เมืองตาก
หนองบัวใต
ประชาชนทั่วไป นางสาวสุภาพร ทังดิน
ตาก
แมระมาด
ขะเนจื้อ
ประชาชนทั่วไป นางสาวมาลินี อารักขาอารัญ
บัณฑิตจบใหม นายสุทธิพงษ ออนทุวงศ
ตาก
แมระมาด
พระธาตุ
ประชาชนทั่วไป นายอนุสรณ พิละอาย
นางสาวศศินิภา รัตนมูล
นางสาวทองจันทร นราวิทูรภัทร
ตาก
แมระมาด
แมจะเรา
ประชาชนทั่วไป นางสาวนิโลบล จันแกวปง
ตาก
แมระมาด
แมระมาด
ประชาชนทั่วไป นายเจตพล พรมมา
บัณฑิตจบใหม นางสาวศิรประภา เหล็กเพชร
ตาก
แมสอด
ทาสายลวด
ประชาชนทั่วไป นายธีรเดช ยิ้มแยม
นายปรัชญาภา ใจสีคํา
นางสาวพิมพิกา คําอาย
นายคมสันต พวงเงินดี
ตาก
แมสอด
พระธาตุผาแดง ประชาชนทั่วไป นางสาวกีรตยา โยอินทร
นายประสิทธิ์ ลือชัย
ตาก
แมสอด
แมกาษา
บัณฑิตจบใหม นางสาวสุธิดา คําปอ
ตาก
แมสอด
แมกุ
ประชาชนทั่วไป นางสาวธมลวรรณ คลื่นสนั่น
นางสาวชัชฎา ปญญาดิษฐวงษ
นายนิธิกร แปนจุย
ตาก
แมสอด
แมตาว
ประชาชนทั่วไป นางสาวกนกวรรณ คําละ
ตาก
แมสอด
แมสอด
ประชาชนทั่วไป นางวิภาวรรณ จอกสุวรรณ
นางสาวจันทรจิรา แสงราช

~4~
ลําดับ

พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอ
วังเจา

17

จังหวัด
ตาก

ตําบล
เชียงทอง

18

ตาก

วังเจา

นาโบสถ

19
20

ตาก
ตาก

สามเงา
พบพระ

วังจันทร
วาเลย

21

ตาก

อุมผาง

แมละมุง

ประเภท

ชื่อ – นามสกุล

ประชาชนทั่วไป นางสาวสุดารัตน สุขสนอง
นางสาวอารียจิตร ใจไทยสงค
ประชาชนทั่วไป นางสาวศรัณยา ชางเนียม
นายกิตติวัฒน ยางเจริญกุล
บัณฑิตจบใหม นางสาวอรไพลิน เนียมรอด
ประชาชนทั่วไป นายปรัญชัย ใจดี
นายอิสระ แกวมณีวรรณ
บัณฑิตจบใหม นางสาวธรัญญา พิเคราะห
นางสาวภัสสร ธรรมสงบยิ่ง

หมายเหตุ
1. พื้นที่ในจังหวัดกําแพงเพชร ปฐมนิเทศ วันที่ 1๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองกาสะลอง ชั้น 2
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. พื้นที่ในจังหวัดตาก (เฉพาะ อ.เมืองตาก อ.วังเจา อ.บานตาก และ อ.สามเงา) ปฐมนิเทศ วันที่ 1๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. พื้นที่ในจังหวัดตาก (เฉพาะ อ.แมสอด อ.พบพระ อ.แมระมาด และ อ.อุมผาง) ปฐมนิเทศ วันที่ 1๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองทับทิม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

