
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพ่ือจางเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 

แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
--------------------------------------------- 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการ 
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ไปแลวนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดดําเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัครเบื้องตน เพ่ือคัดเลือกบุคคล
จางเหมาบริการตามโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ 
เพ่ือจางเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ และกําหนดใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เลื่อนกําหนดการสอบสัมภาษณ จากเดิมท่ีกําหนดใน
ประกาศรับสมัคร วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ออกไปกอน เนื่องจากมีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ติดตามประกาศกําหนดวันสอบสัมภาษณ เวลา และ
สถานท่ี ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร www.kpru.ac.th หรือ ทาง เฟซบุก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, เฟซบุก สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2. ในวันสอบสัมภาษณ ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ นําเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครฉบับจริงมายื่นตอกรรมการสัมภาษณ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองครบถวน 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     (รองศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพ่ือจางเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ประเภท 
หมายเลข 

ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล 
(16) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

0001 นางสาวนิจจารีย  วิริยะ 
0002 นางสาวทิพวรรณ  ผาแพร 
0003 นายยุวพงษ  สุวรรณโชติ 
0004 นางสาวนฤมล  บุตรเสนห 
0005 นางสาวพรวิมล  จุลทะศรี 
0006 นางสาวนิลาพร  วงศเอ๊ียด 

บัณฑิตจบใหม 
(7) 

0007 นางสาวฐิติกานต  นิพนธ 
0008 นางสาวอภิญญา  นิมิตธรรมโสภณ 
0009 นายวรดร  วงศสวรรค 
0010 นางสาวธัญญารัตน  ปดชา 
0011 นางสาวณัฐศิกาญจน  นีซัง 
0012 นางสาวสินีนาถ  ใจแสน 
0013 นายเนติธรรม  กฤตสุภะ 

นักศึกษา 
(3) 

0014 นางสาวสุภาวดี  โพธิ์อยู 
0015 นายอดิศร  ศรีภุมมา 
0016 นางสาวศิริลักษณ  พรมฟก 

2 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี โคงไผ 
(29) 

ประชาชนท่ัวไป 
(11) 

0017 นางสาวอนุสรา ฤทธิ์ธา 
0018 นายชญานิน ภาษี 
0019 นายเอกลักษณ จันทรหาญ 
0020 นายกฤตภาส นาคศรีสุข 
0021 นางจันทิมา ขุนแกว 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0022 นายจีรพงษ พรหมศิริ 
0023 นางสาวณัฐทรี ยาขุนแกว 
0024 นายนิติพล สุภาบุตร 
0025 นางสาวพัชรินทร นวลละออ 
0026 นายคงเพชร เย็นจอหอ 
0027 นายภูวเดช พันเดช 

บัณฑิตจบใหม 
(13) 

0028 นางสาวกชกร กันเท่ียง 
0029 นางสาวธัญวรรณ ภูกาม 
0030 นางสาวปนัดดา ก่ิงพาน 
0031 นางสาวกัญจนพร โชตินิกร 
0032 นางสาวนัฏสุดา นิยม 
0033 นางสาวน้ําผึ้ง ปนสวัสดิ ์
0034 นางสาวสุนิสา กลาหาญ 
0035 นายสมัญญา ภูบาลชื่น 
0036 นางสาวกมลฉัตร คชฤทธิ ์
0037 นางสาวบุณยานุช วัฒนกุล 
0038 นางสาววิจิตรา ปนสวัสดิ ์
0039 นางสาวภัสราวดี แกวศรีบุตร 
0040 นายพงศภรณ นอยศรี 

นักศึกษา 
(5) 

0041 นายวรินทรา นารอด 
0042 นางสาวสุนิษา ทิเอ่ียม 
0043 นางสาวพงษนภา พยัคโส 
0044 นางสาวจินตจุฑา สรอยขจิตกุล 
0045 นางสาวเมษา แจมหมอ 



~ 4 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

3 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะคา 
(8) 

ประชาชนท่ัวไป 
(3) 

0046 นางสาวกานดา  พูลเพียร 
0047 นางสาวชนิดาภา  พลที 
0048 นางสาวณิภารัช  ดิเรกสุข 

บัณฑิตจบใหม 
(3) 

0049 นายศุภรัตน  หมีเทพ 
0050 นางสาวกนิษฐา  แปนโพธิ์ 
0051 นางสาวกาญจนา  ทองออน 

นักศึกษา 
(2) 

0052 นายชนาวุฒิ  ทองเชื้อ 
0053 นายสุริโย  คําเครื่อง 

4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร 
(16) 

ประชาชนท่ัวไป 
(10) 

0054 นางสาวปุญญธีตา  โพอน 
0055 นางสาวนงชนก  กิจวณิชนิยม 
0056 นางสาวชนนิกานต  แกวสองศึก 
0057 นางสาวหทัยภัทร  แถมสุข 
0058 นางสาวปยะนุช  บุญเย็น 
0059 นางสาวโสรญา  จันธง 
0060 นางสาวมัสยา  บุญเย็น 
0061 นายเอกลักษณ จันทรหาญ 
0062 นางจันทิมา ขุนแกว 
0063 นางสาวณัฐทรียา ขุนแกว 

บัณฑิตจบใหม 
(6) 

0064 นางสาวภัทรวดี รัตนวนิช 
0065 นางสาวกัญจนพร โชตินิกร 
0066 นายอติวัณณ โอภาโส 
0067 นางสาวบุณยานุช วัฒนกุล 
0068 นายราชัน จันทรแสง 
0069 นางสาวธัญญารัตน จําปทอง 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา (0) - - ไมมี - 

5 กําแพงเพชร คลองขลุง คลองสมบูรณ 
(23) 

ประชาชนท่ัวไป 
(7) 

0070 นางสาวชุติมน  จิตโสภา 
0071 นางสาววรรณดี  โชติรัสสะ 
0072 นายสัมฤทธิ์  โชติรัสสะ 
0073 นางไพรเราะ  โกนจา 
0074 นายชลอ  ขําอินทร 
0075 นายปริตต  กุลทิพย 
0076 นางประไพรพันธ  เกิดพันธ 

บัณฑิตจบใหม 
(9) 

0077 นางสาววิภาวัลย  เมืองเปลี่ยน 
0078 นางสาวชลิตา  ขําอินทร 
0079 นางสาวรจนา  ทับทอง 
0080 นายณรงคฤทธิ์  ครุฑอุน 
0081 นางสาวอารีรัตน  โตยิ่ง 
0082 นางสาวกนกวลี  นุมเดื่อ 
0083 นางสาวสุปราณีย  โอภาศ 
0084 นายปรัชญา  ฉิมสุพร 
0085 นางสุขกันยา  คงพันธ 

นักศึกษา 
(7) 

0086 นางสาวอินทิราพร  ศิลารัตน 
0087 นางสาวสงกรานต  เชิงเอ่ียม 
0088 นายอัถฐิสิทธิ์  เอ่ียมนเรพร 
0089 นายอนุภาพ  ยอดคีรี 
0090 นายมนตรี  แซยั้ง 
0091 นายอนวัช  เนตรพรมราช 
0092 นายสุธี  ศรีเรือง 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

6 กําแพงเพชร คลองขลุง ทามะเขือ 
(36) 

ประชาชนท่ัวไป 
(13) 

0093 นางสาวสายเงิน  เกษี 
0094 นางสาวอรพรรณ  สมนึก 
0095 นางสาวมาริสา  พาพันธ 
0096 นางสาววราพร  เอกปาน 
0097 นายกําจัด  สมาธิมงคล 
0098 นายสมบูรณ  แกลวกลา 
0099 นางจีราวรรณ  เกตุกรรณ 
0100 นายอาทิตย  ออกสุข 
0101 นายเอกราช  ปาจิตร 
0102 นางสาววชิรญาณ  ใจรักษ 
0103 นางสาวธนันญา  แสงสวาง 
0104 นางสาวอลิชา  โคตรภักดี สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
0105 นางสาวสุดาทิพย  กระมล สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(17) 
0106 นางสาวปนัดดา  ก่ิงพาน 
0107 นายสุขวิช  โพธิ์ศรีลอย 
0108 นางสาวสุมินตรา  เรื่อศรีจันทร 
0109 นางสาวอารุณพร  นาหอม 
0110 นางสาวบุษยมาศ  สุขแปน 
0111 นายวุฒิชัย  ปนเก้ียว 
0112 นางสาวจุฑามาศ  สินตะมะ 
0113 นางสาววรัญญา  ทองศรี 
0114 นางสาววชิราภรณ  สุขแปน 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0115 นางสาวดาริกา  ดวงจันทร 
0116 นายธนพนธ  ศรีกิตติธาดา 
0117 นางสาวสุวิมล  เริงเขตการณ 
0118 นางสาวสิริวิภา  งามสงา 
0119 นายธีรวัตร  สันแดง 
0120 นางสาวดวงพร  โมกหลวง 
0121 นายนาราธิป  แสงทอง 
0122 นางสาวลภัสรดา  เนตพัด 

นักศึกษา 
(6) 

0123 นางสาวอรณิช  กุลประเสริฐ 
0124 นางสาวสิริลักษณ  ทิพยสันเทียะ 
0125 นายธนเทพ   เดี่ยววาณิช 
0126 นายวุฒิสิทธ  ธิศาเวช 
0127 นางสาวจุฑาทิพย  โชหน ู
0128 นางสาวจิตสุภา  กองคํา 

7 กําแพงเพชร คลองขลุง แมลาด 
(20) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

0129 นายขจรศักดิ์  ศรศิลป 
0130 นางสาวนิติยา  แกวทว ี
0131 นางสาวอรชร  เจตกสิกร 
0132 นายพิษณุ  ละระคร 
0133 นางสาววาเลนไทน  ดอนไพรบุญ 
0134 นางสาวอัจฉรา  ไวยมุข 
0135 นางสาวจิตรดา  มุขพรหม 
0136 นางสาวพนิดา  จูพิพิษ 
0137 นางสาวพรทิพา  จอยนิล 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(7) 
0138 นางสาวณัฐพร  ศิริเวศ 
0139 นางสาวชนันทรพร  บุญรอด 
0140 นางสาวพัทธนันท  วีรนภา 
0141 นางสาวสิรามล  อินเรืองศร 
0142 นางสาวสุวิมล  พรมชาต ิ
0143 นางสาวโสภิดา  นาคพันธ 
0144 นางสาวชาลิสา  บุงทอง 

นักศึกษา 
(4) 

0145 นางสาวสายพิน มะลิพรม 
0146 นายวันวิสา เพชรโต 
0147 นางสาวชลธิชา รักษชน 
0148 นางสาวรัดดาวรรณ แจมแจง 

8 กําแพงเพชร คลองขลุง วังแขม 
(23) 

ประชาชนท่ัวไป 
(11) 

0149 นางสาวภัทรสุดา  ประเสริฐพรศร ี
0150 นายไธพัตย  มณีพราย 
0151 นายณัฐพงศ  มีชัย 
0152 นางสาวณัฐกานต  ปรางทอง 
0153 นางสาวสรารัตน  นาคสุกร 
0154 นางสาวปยนุช  มีชัย 
0155 นายภูวดี  บุญยัง 
0156 นายสุพจน  แนงนอย 
0157 นางสาวจุไรรัตน  สุมแสง 
0158 นายวัฒนชัย  เณรตากอง 
0159 นางสาวกมลชนก  อ่ิมสวัสดิ์ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(12) 
0160 นางสาวรุงนภา  สีดา 
0161 นางสาวนนทิชา  เณรนอย 
0162 นางสาวสิริยา  โพธิ์มูล 
0163 นางสาววนิดา  ศิริบรรณ 
0164 นางสาวสุนิสา  บริวงค 
0165 นายธเนศ  มูลสวัสดิ ์
0166 นายระพีพัฒน  นาราช 
0167 นายพีระพัฒน  จินบุรี 
0168 นางสาวจุฬาลักษณ  กลิ่นหอม 
0169 นางสาวภัทรวดี  กลิ่นหอม 
0170 นางสาวธิดาพร  ตมใจอด 
0171 นายนุชิต  โคตอเนตร 

นักศึกษา (0) - - ไมมี - 

9 กําแพงเพชร คลองขลุง วังไทร 
(14) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

0172 นายสุรศักดิ์  คงมาต 
0173 นายปฏิภาณ  สุทธิพรม 
0174 นายสัมฤทธิ์  นวลจันทร 
0175 นายนิคม  ฟองออน 
0176 นายกิตติพันธ  พูนสวัสดิ์ 

บัณฑิตจบใหม 
(9) 

0177 นางสาวชาลิสา  มหาชัย 
0178 นางสาววีรยา  กระจางบาน 
0179 นางสาวขวัญฤดี  ทองศรี 
0180 นางสาวภัณฑิรา  กอยผานกิจ 
0181 นางสาวณัฐวรรณ  สุขจะ 
0182 นางสาววิลาวัณย  กะเสตวิทย 



~ 10 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0183 นางสาวสวนันท  ชะงาศร ี
0184 นายนนทวัฒน  นาควังไทร 
0185 นางสาวเมธินี  กอนนาค 

นักศึกษา (0) - - ไมมี - 

10 กําแพงเพชร คลองขลุง วังบัว 
(29) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

0186 นางสาวรุงทิวาห  ยอดดําเนิน 
0187 นายสุวัฒนชัย  จุลมุส ี
0188 นางสาวพามิตรา  อินนาค 
0189 นางสาวนภาลัย  วรรณสุทธะ 
0190 นางสาววิยะดา  จิตชัยเจริญกุล 
0191 นางสาวศศิภา  สุดจาชาร 

บัณฑิตจบใหม 
(19) 

0192 นางสาวจิราพร  อินทรจันทร 
0193 นางสาวมณีวงศ  เกษหอม 
0194 นายอนุรกัษ  จันทา 
0195 นางสาวศิริวรรณ  คํานาย 
0196 นางสาวฐิติพร  จันทรตระกูล 
0197 นางสาวมนัสพร  พริ้มไธสง 
0198 นางสาวสรอยติกา  อาบทอง 
0199 นางสาวอริษา  อินสวาง 
0200 นางสาวสมฤทัย  ทิพพะหา 
0201 นายนาวิน  ขันทะกสิกรรม 
0202 นางสาวรัชฎาพร  ชางแกว 
0203 นายธนบด ี เขียนนอย 
0204 นางสาวสุวนันท  ทองทวี 
0205 นางสาวจุฑามาศ  เวชภัณฑ 



~ 11 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0206 นางสาวนุชฎาพร  ขุนณรงค 
0207 นายณัฐกุล  ติยางกูรวิวัฒน 
0208 นายวันเฉลิม  ดีจันจอย 
0209 นางสาวศศิวิมล  ศรีมงคล 
0210 นายภาณุพงศ  ศรีจันทร 

นักศึกษา 
(4) 

0211 นางสาวจันทรนภา  เกษหอม 
0212 นายชญานนท  พิลึก 
0213 นางสาวสัณหพร  กาเรียน 
0214 นางสาวจุฑาทิพย  ชมภูมี 

11 กําแพงเพชร คลองขลุง วังยาง 
(26) 

ประชาชนท่ัวไป 
(15) 

0215 นายชัด  ชัยสงคราม 
0216 นายสุธี  ตลุมเครือ 
0217 นางสายทอง  ตลุมเครือ 
0218 นางสาวเนาวรัตน  แซเรือง 
0219 นายวิธวินท  ครุฑเครือ 
0220 นางกัญญา  นิยมชน 
0221 นางทัศนีวรรณ  อยูเปลี่ยน 
0222 นางสาวอัญชลี  มัดไทสงค 
0223 นายนพดล  คุมดี 
0224 นางสาวสุพรรณี  ไชยมาตร 
0225 นางสาวสรารัตน  เสารแกว 
0226 นางสาวนฤมล  โสภ ี
0227 นางสาวสุธารัตน  แกวมีศร ี
0228 นางสาวปาธิตา  เอ่ียมศรี 
0229 นางสาวสุรัตนา  โพธิ์คง 



~ 12 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(5) 
0230 นางสาวนิศารัตน  วัฒนา 
0231 นายณัฐพล  พุมมาลี 
0232 นายมัชฌิมา  เรืองศรี 
0233 นางสาววิไลวรรณ  หิรัญสูตร 
0234 นายรัตนากร  ครฑุเครือ 

นักศึกษา 
(6) 

0235 นางสาวจีรัชยา  ตะวงษา 
0236 นางสาวสไบทิพย  สุทธิวงศ 
0237 นางสาวกรกช  ตะติยะ 
0238 นายยาซีน  กิจจารักษ 
0239 นางสาวชุติมณฒน  มูลทรัพย 
0240 นายกฤษดา  เพ็งปาน 

12 กําแพงเพชร คลองขลุง หัวถนน 
(33) 

ประชาชนท่ัวไป 
(2) 

0241 นางสาวธัญวลัย  หวานชิต 
0242 นางสาวกัญญา  คําปน 

บัณฑิตจบใหม 
(9) 

0243 นางสาวภัทรมน  ดอกแหน 
0244 นางสาวอัญชลี  มาลาดาษ 
0245 นางสาวพุทธพร  ยอดฉัตร 
0246 นายสิงหา  พัทวี         
0247 นางสาววิเกษการณ  คุณบุราณ 
0248 นางสาวสุทัศนีย  ชื่นผล 
0249 นางสาวณัทธมนกาจน  ทัศนัย 
0250 นายนันทวัฒน  แสนอินมูล 
0251 นางสาวธมลวรรณ  มวนหน ู
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(22) 
0252 นางสาวประภาภรณ  ประสานนาม 
0253 นางสาวสิริลักษณ  พรหมมา 
0254 นางสาวธนภรณ  ทัพภูตา 
0255 นายนําชัย  ขันอินทร 
0256 นางสาวสุภสัสร  อวมสขุ 
0257 นางสาวญาสุมินทร  เจียมสันต 
0258 นางสาววนิดา  มีลาป 
0259 นางสาวจันทกานต  เมฆี 
0260 นางสาวสุธินันท  พรหมทอง 
0261 นางสาวอภิญญาพร  ขอนทอง 
0262 นางสาวสุชาวดี  เพ็งพันธ 
0263 นางสาวภัทรินทร  ปดทุม 
0264 นางสาวปนหทัย  ปนดี 
0265 นางสาวรจนพร  แกวกาหลง 
0266 นางสาวสิริวิมล   ขุมทอง 
0267 นางสาวนภัสวรรณ   ภูมะณี 
0268 นางสาวสุมิตรานันต  สมทา 
0269 นางสาวอรภัทรา  แสงอราม 
0270 นางสาวจินตภา  เข็มขัด 
0271 นางปริศนา  สายสุยะ 
0272 นางสาวธัญญภรณ  คะหงวน 
0273 นางสาววิลาสินี  มหึเมือง 



~ 14 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

13 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุงทอง 
(17) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

0274 นางสาวสันทนา  ทวีสุข 
0275 นางสาววรรณี   นอยหนา 
0276 นายสุรเสกข  ขันตี 
0277 นางสาวสุภาพร  สีดานอย 
0278 นางสาวรัตนวดี  อินละคร 

บัณฑิตจบใหม 
(10) 

0279 นางสาวหนึ่งกมล  ม่ันเกตุวิทย 
0280 นางสาววริญญา  วรรณา 
0281 นางสาวสุทธิษา  แสงอรุณ 
0282 นายสกลวัฒ  สินธุพรหม 
0283 นางสาวดลนภา  พิลึก 
0284 นางสาวนัฏสุดา  นิยม 
0285 นางสาวกชพร  วชิระโสภาไพฑูรย 
0286 นางสาวศุภสุดา  แสนศร ี
0287 นายกิตติทัศน  แทนนา 
0288 นางสาวศศิธร  พงษกอสราง 

นักศึกษา 
(2) 

0289 นายฐิติกร  ปนดอกไม 
0290 นายมานัส  สิงหสถิตย 

14 กําแพงเพชร ไทรงาม พานทอง 
(38) 

ประชาชนท่ัวไป 
(22) 

0291 นางแสงเดือน  ม่ังมีสุขศิร ิ
0292 นายธรรมนูญ  จันสิริ 
0293 นางสาวจุฑามาศ  คําหลง 
0294 นางสาวจิราพัชร  เอ้ืออารีย 
0295 นางชนิกานต  จํานงค 
0296 นางสาวนิภาพร  อินโพธิ ์
0297 นางสาวพรพรรณ  ทองคํา 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0298 นางสาวสุกัญญา  นามวงษา 
0299 นางสาวภัทวรรณ  พัสสาริกรณ 
0300 นางสาววารุณี  รวยพงษ 
0301 นางสาวนวลจนัทร  นาคไธสง 
0302 นางสาวสุนัฐชา  แสนสุทธ ิ
0303 นางสาวมาริสา  สนโศก 
0304 นางสาวกนกจรรย  การะภักดี 
0305 นางนกนอย  รอดประเสริฐ 
0306 นางสาวเกศรา  แพรสีนวล 
0307 นางสาววรรณนิสา  แชมชอย 
0308 นางสาวเตชินี  ผลิพล 
0309 นายมานัส  เหลือจาด 
0310 นางสาวหนึ่งเมษา   พินิจวงศ 
0311 นางสาวสุปราณี  พูลคลาย 
0312 นายสัญญา  อัดโถ 

บัณฑิตจบใหม 
(12) 

0313 นางสาวรสสุคนธ  จูดวง 
0314 นางสาวปาริชาต  โนนไธสงค 
0315 นางสาวรัชฎาพร  มุงด ี
0316 นายณัฐวุฒิ  วงคกันหา 
0317 นางสาววราภรณ  แซซ้ิม 
0318 นางสาวดารัตน  ฉิมแปน 
0319 นางสาวน้ําออย  บุญมาก 
0320 นางสาวขวัญนภา  ศิริสมบัต ิ
0321 นางสาววัชรา   โพธิ์สุพรรณ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0322 นางสาวอุษา  คําแผง 
0323 นางสาวลายสลัก  แสนนอก 
0324 นางสาวศรีสุดา  ฉัตรสุดารัตน 

นักศึกษา 
(4) 

0325 นางสาวน้ําทิพย  ดิษสอน 
0326 นางสาวศิริรัตน  รอดประเสริฐ 
0327 นางสาวนวลนิล  ยางศรี 
0328 นายณัฐกานต  สอดศรี 

15 กําแพงเพชร บึงสามัคคี ระหาน 
(27) 

ประชาชนท่ัวไป 
(10) 

0329 นางสาวสุชาดา  ชัยพริ้ง 
0330 นางสาวชมพูนุท  เรืองแกว 
0331 นางสาวธนพร  วรชินา 
0332 นายทรงพล  เคารพสงฆ 
0333 นางสาวก่ิงกาญจ  แดงสิงห 
0334 นายสมพร  แสนสมวงษ 
0335 นางสาวธวัลรัตน  วงคอนุ 
0336 นางสาวนลินทิพย  ศิริบุรี 
0337 นางสาววัชราภรณ  ถนอมนาค 
0338 นางสาวโชติกา  กออําไพร 

บัณฑิตจบใหม 
(16) 

0339 นายเฉลิมศักดิ์  หวยหงษทอง 
0340 นางสาวพิมพิลา  ภูมิเลิศ 
0341 นางสาวกาญจนา  ปานรัตน 
0342 นางสาวชลิตา  เดือนฉาย 
0343 นางสาวใบเงิน  พรมลี 
0344 นายสุวิจักขญ  วายุภาพ 
0345 นางสาวณัฐริยา  เพ็ชรวงษ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0346 นางสาวเจนจิรา  พารา 
0347 นายเสรี  ใจซ่ือ 
0348 นางสาวรุงนภา  โพธิ์ฝาย 
0349 นางสาวพุทธมนต  ภูวิชิต 
0350 นางสาวศศิประภา  ศิริบุรี 
0351 นางสาววันวิสา  คลายหนองล ี
0352 นางสาวอรนุช  บุตตะเกิง 
0353 นางสาวเพ็ญนภา  ผลาผล 
0354 นางสาวนิตติยา  ม่ันยา 

นักศึกษา (1) 0355 นางสาวศิริตา  คงเจริญ 

16 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว 
(29) 

ประชาชนท่ัวไป 
(12) 

0356 นางสาวสุศิริพรส  กอสัมพันธ 
0357 นางสาววรรณา  เกษการณ 
0358 นางสาวภรณชนก  แซจาง 
0359 นางสาวภาชิณี  ทองบอ 
0360 นางสาวสุภัตตรา  คงรักษ 
0361 นางสาววุระนีย  ก่ิงเพชรเสรีชน 
0362 นางสาวโศรญา  สุขนา 
0363 นายนัฐวุฒิ  วันสูง 
0364 นางสาวสุภามาศ  อินทรสิงห 
0365 นางสาวอรอนงค  ชุมพุก 
0366 นายกิตติ  สาพรมมา 
0367 นายลบ  เพลียโคตร 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(10) 
0368 นางสาวสุดารัตน  ยอดคีรี 
0369 นางสาวสุนิสา  กลาหาญ 
0370 นายสมัญญา  ภูบาลชื่น 
0371 นายพิจิตร  บุญยางอนันต 
0372 นางสาวธฤตวัน  บุญช ู
0373 นางสาวศศิธร  มาล ี
0374 นายจักรพงษ  บุตรพรม 
0375 นางสาวณัฏฐนภานนท  นันทนพิบูล 
0376 นางสาวทาริกา  ทาดวงตา 
0377 นางสาวอารียา  อินทรโตนด 

นักศึกษา 
(7) 

0378 นางสาวปวีณา  พุทธัง 
0379 นางสาวกรรณิการ  มณีเขียว 
0380 นางสาวธนารักษ  จันทรจอม 
0381 นางสาวพัชรา  พุกสุข 
0382 นางสาวศรสวรรค  บรรณสี 
0383 นายศุภโชค  วงษเวียง 
0384 นายปยะพงษ  หอมกระโทก 

17 กําแพงเพชร พรานกระตาย เขาคีริส 
(12) 

ประชาชนท่ัวไป (1) 0385 นางสาวสุพัตรา  พลศรีพิมพ 
บัณฑิตจบใหม 

(6) 
0386 นางสาวภัทรวดี นครจันทร 
0387 นางสาววราภรณ ขอนทอง 
0388 นางสาวสุดารัตน สีหาบุตร 
0389 นางสาวประกายรัตน อุดมสุข 
0390 นางสาวศรันยญา  ขอนทอง 
0391 นางสาวสุดารัตน มณีเขียว 



~ 19 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(5) 
0392 นางสาวนิลาวรรณ  คําทอง 
0393 นางสาววิชุลดา  หนโูต 
0394 นางสาวอริสา  ศรีทอง 
0395 นางสาวภัทราวด ี ตาไว 
0396 นายอิทธิฤทธิ์  ศรีโตนด 

18 กําแพงเพชร พรานกระตาย คลองพิไกร 
(20) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

0397 นางสาวพัชรา  พานทอง 
0398 นายเมธาวุฒิ   พลแสน 
0399 นางสาวสุดารัตน  มานะงาม 
0400 นายพยุงศักดิ์  หงษยนต 
0401 นายฉัตกวิฒภ  สกุลวด ี
0402 นางสาวกนกพร  สรรคบุรานุรักษ 
0403 นายชวลิต  นอขุนทด 
0404 นางสาววนิดา  ทองดอนอยู 
0405 นางสาวลักษมีพัฒน  เถอะจา สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(10) 
0406 นายศักดิ์สิทธิ์  สุปนะ 
0407 นางสาวอารีรัตน  ศรัทธานนท 
0408 นายทักษิณ  อินปรี 
0409 นางสาวงามศิริ  พินกลาง 
0410 นางสาวทิพากร  ศรีสอน 
0411 นางสาววัชรีวรรณ   ไพโรจน 
0412 นางสาวกนกวรรณ  บัวบาน 
0413 นางสาวกัญญารัตน  ทิอวน 
0414 นายชัยธนัชธรณ  จริงสันเทียะ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0415 นายพิทยา  ถํ้านอย 

นักศึกษา (1) 0416 นางสาววิภาดา สาทิพยจันทร 

19 กําแพงเพชร พรานกระตาย คุยบานโอง 
(25) 

ประชาชนท่ัวไป 
(15) 

0417 นางสาวสุนิษา  รอดกสิกรรม 
0418 นางสาวณัฐนันท  ไพโรจน 
0419 นางสาวจรัสรวี  รอดกสิกรรม 
0420 นางสาวรัตนา  รอดกสิกรรม 
0421 นางสาวจรินทร  โมลาลาย 
0422 นางสาวสุรีวัลย  มุกดา 
0423 นางสาวนพรัตน  ไพโรจน 
0424 นางสาวไพริน  รอดเขียว 
0425 นางสาวทนาภร  รอดเขียว 
0426 นางสาวสุกัญญา  รอดเขียว 
0427 นางศิริลักษณ  กัลปพฤกษ 
0428 นางสาวพรรณี  ถาวร 
0429 นางสาวรัตนาภรณ  พงศตัน 
0430 นางสาวกนกพร  รอดกสิกรรม สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
0431 นางสาวน้ําผึ้ง  ไพโรจน สําเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. 

บัณฑิตจบใหม 
(2) 

0432 นางสาววิจิตรา  มานอย 
0433 นายศราวุฒิ  เจริญสิริพิศาล 

นักศึกษา 
(8) 

0434 นางสาวนิตยา  เนื้อไม 
0435 นางสาวกมลลักษณ  อินกรัด 
0436 นายศราวุธ  ชัยยอด 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0437 นายนิธิพัฒน  อินปาตะ 
0438 นางสาวศริญญา  มุกขุนทด 
0439 นายศุภกร  หนิมฮะ 
0440 นางสาวปรีญานุช  ชัยยอด 
0441 นายวีรศักดิ์  ชูคุม 

20 กําแพงเพชร พรานกระตาย ถํ้ากระตายทอง 
(52) 

ประชาชนท่ัวไป 
(15) 

0442 นางนอย  รอดเขียว 
0443 นางดอกจันทร  ชูศักดิ์ 
0444 นายสุรศักดิ์  ไมแดง 
0445 นางสาวยศวดี  ถมทอง 
0446 นางสาวกัลยาณี  กัลพฤกษ 
0447 นายชัยวัฒน  ไพโรจน 
0448 นางสาวณัฐสุดา  เทียนชัย 
0449 นางสาวณัฐธิดา  ศรีมาย 
0450 นายเปทปณุ  โพเทพ 
0451 นายพลวัฒน  เพ้ิงจันทร 
0452 นายภานุเดช  สุริยวงค 
0453 นางสาวพฤกษาชาต ิ ศิรินาค 
0454 นางปทมา  สงวนทรัพย 
0455 นางสาวทิวา  พะโยม สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
0456 นายอภิชาติ  พลอาชา สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(30) 
0457 นางสาวอมรรัตน  กัลพฤกษ 
0458 นางสาวชาลิสา  เขียวแกว 
0459 นางสาวเบญจวรรณ  เรืองวงษ 
0460 นางสาวกชกร  เท่ียงลิ้ม 
0461 นางสาวนิจจิรา  อุยไพบูลยสวัสด์ิ 
0462 นางสาวอาริตา  ถาวร 
0463 นางสาวมาวินีย  สุพรรณ 
0464 นางสาววิไลวรรณ  ขอนทอง 
0465 นายสันติภาพ  เรืองฉิม 
0466 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  นอยนารถ 
0467 นางสาวกมลทิพย  พลากร 
0468 นางสาวกาญจนา  มีสุข 
0469 นางสาวปริษา ทานุวัตร 
0470 นายกิตติศักดิ์  เงินทอง 
0471 นางสาวปวันรัตน  วัชรวิเชษฐ 
0472 นายภูมิภัทร  หงษยนต 
0473 นายกฤษฎา  คําบรรลือ 
0474 นางสาวอัญชลี  ขอนทอง 
0475 นางสาวธรรมรินทร  แจมหมอ 
0476 นางสาวสมพร  มวงพลับ 
0477 นางสาวกาญจนา  เงินทอง 
0478 นางสาวพรรณพลอย  เจริญผล 
0479 นางสาววนิดา  สอ้ิง 
0480 นางสาวณัชชา  โชติจิระทรัพย 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0481 นางสาวสิมลทา  มานอย 
0482 นางสาวสิริพร  รูรอบดี 
0483 นางสาววาสนา  พิมพออนตา 
0484 นางสาวพรรณนิภา  มังกร 
0485 นางสาวชุตินันท  อนุสนธิ ์
0486 นายภาณุพงศ  แสงสุภา 

นักศึกษา 
(7) 

0487 นายเพชรวิสุทธิ ์ ยาตระกาศ 
0488 นายอัษฎา  คลองใจ 
0489 นางสาวรัตนาวดี  ทองพิจิตร 
0490 นางสาวนรินทร  มหามณี 
0491 นายฉัตรชัย  อินกราด 
0492 นายสราวุธ  เกิดพงษ 
0493 นายจิรวัฒน  ขันทอง 

21 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังตะแบก 
(15) 

ประชาชนท่ัวไป 
(7) 

0494 นางสาวทิพากร  เขียนสังข 
0495 นางปวันรัตน  วรพัชรชณัณท 
0496 นางเข็มทอง  พัดพาวง 
0497 นางอารี  สินสนิท 
0498 นางบรรเลง  ศิริพรม 
0499 นายกิตติศักดิ์  เกษมี 
0500 นายณัฐวุฒิ  มณีวัน 

บัณฑิตจบใหม 
(8) 

0501 นางสาวกุสุมา  สินสนิท 
0502 นางสาวอิสราภรณ  วรพัชรชณัณท 
0503 นายสาธิต  นุมเกลี้ยง 
0504 นางสาวอรพรรณ  ประจงจีบ 



~ 24 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0505 นางสาวภัทราพร  ภูจีน 
0506 นายอนุชา  ถาวร 
0507 นางสาวอภิรมย  กนกสิงห 
0508 นายธนวัฒน  กนกสิงห 

นักศึกษา (0) - - ไมมี - 

22 กําแพงเพชร พรานกระตาย หนองหัววัว 
(15) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

0509 นางสาววัลลี  รอยตรอง 
0510 นางสาวธนกร  หนูหอม 
0511 นายสุเมธ  เนื้อไม 
0512 นายวสินธุ  หนูหอม 
0513 นางสาวกาญจนา  โพธิบัลลังค 
0514 นางสาววัลลี  รอยตรอง 
0515 นางสาวชลธิชา   ทิพยสุคนธ 
0516 นายพร  อ่ิมคํา 
0517 นางสาวจิรัชฌา  แกวสีทอง 

บัณฑิตจบใหม 
(5) 

0518 นางสาวพรชนก  ทองศรีเมือง 
0519 นางสาวปภาวดี  มีบัว 
0520 นางสาวอรณีย  สงคุม 
0521 นายพงศธร  อินกรัด 
0522 นางสาวกฤติมา  รอดกสิกรรม 

นักศึกษา (1) 0523 นางสาวสายธาร  อินทพงษ 

23 กําแพงเพชร พรานกระตาย หวยยั้ง 
(19) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

0524 นางสาวณัฐริกา  พลอาจ 
0525 นายณัฐพงษ  เจริญสุข 
0526 นางสาวขนิษฐา  มงคลลาภ 
0527 นางสาวธนพร  อินทพงษ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0528 นางสาวศิริวรรณ  สามารถ 
0529 นางสาวธิดารัตน  โพธิบัลลังค 

บัณฑิตจบใหม 
(11) 

0530 นางสาวณัฐนิช  พลแกว 
0531 นางสาวศศิธร  หงษยนต 
0532 นางสาวรัตนา  บุญมาก 
0533 นางสาวชุภาดา  นอยผล 
0534 นางสาวนิวาริน  ก่ิงวาที 
0535 นายชัยพร  กัลพฤกษ 
0536 นางสาวจุฑามาศ  มานอย 
0537 นางสาวศิริภรษ  ม้ิมทอง 
0538 นางสาวไอยราวัณ  รินทรวงศ 
0539 นางสาวนภาพร  กาดนอก 
0540 นางสาวนภัสวรรณ  มานอย 

นักศึกษา 
(2) 

0541 นางสาวกนกกาญจน  เมฆี 
0542 นายกิตติศักดิ์  หงษรอน 

24 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร คลองแมลาย 
(41) 

ประชาชนท่ัวไป 
(12) 

0543 นางสาวเกศรินทร  เพ็งศรี 
0544 นางสาวปวีณา  สันโดด 
0545 นางจเร  เชื้อสิงห 
0546 นางสาวน้ําออย  ดวงมาลย 
0547 นางสาวพิมพพิชชาภัส  วรากิตอธิกุล 
0548 นางสาวสุดารัตน  ดามา 
0549 นางสาวพัชรินทร  ชุมงาม 
0550 นางสาวเปรมศิริ  แฝงสูงเนิน 
0551 นายมนตรี  โอสา 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0552 นางสาวธัญญเรศ  รัตนวรรณ 
0553 นางสาวชนิษฐา  แพทยนาดี 
0554 นางสาววาสนา  ปอมแสง 

บัณฑิตจบใหม 
(20) 

0555 นางสาวทัตพิชา  ทองพูล 
0556 นางสาวศศิพร  ชินส ี
0557 นางสาวรดามณี  ม่ันคง 
0558 นายนันทธณปกรณ  แสงสม 
0559 นางสาววาสนา  วารีสุข 
0560 นายเสกสรร   จันทรมาก 
0561 นายฉลองรัตน  ทักทวง 
0562 นางสาวอนัญญา  พลแกว 
0563 นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ ์
0564 นางสาวพรรธนชญมน  แจมทุง 
0565 นางสาวฐณพรรณ  คงเงิน 
0566 นางสาวสุพัตรา  แกวเศษ 
0567 นางสาวสุพัตรา  โควมณี 
0568 นางสาวสุทารัตน  กรีวาส 
0569 นายชุมพล  นอยอยู 
0570 นางสาวสุนิสา  สุขท่ัวญาต ิ
0571 นางสาวสุพิชา  รอดแกว 
0572 นายกิตตินันท  หงษยนต 
0573 นางสาวดรุณี  โพธิ์ศร ี
0574 นายนครินทร  ไกรสอน 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(9) 
0575 นางสาวนริศรา  อินตา 
0576 นายจักรินทร  รักษาชอบ 
0577 นายกันตภัฎ  หาญกําจัดภัย 
0578 นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจรัก 
0579 นายธีรศักดิ์  วงษนุช 
0580 นายชัยธวัช  อนอิน 
0581 นางสาวทักษพร  นิลละออ 
0582 นายพีรพัฒน  จอมคีรี 
0583 นางสาวโยษิตา  รอดจันทร 

25 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ไตรตรึงษ 
(23) 

ประชาชนท่ัวไป 
(7) 

0584 นางสาววารินทร  พวงเงิน 
0585 นางสาวน้ําทิพย  อุมสาพล 
0586 นางสาววาสนา  บางชะโลม 
0587 นางสาวชุติกาญจณ  กอนจันทรเทศ 
0588 นางสาวณัฐากาญจน  ปรียาพุฒนนท 
0589 นางสาวจุฑาภรณ  ชมภู 
0590 นางสาววรรณวิษา  บัณดิษ 

บัณฑิตจบใหม 
(9) 

0591 นางสาวเนตรทิพย  บุญเพ็ง 
0592 นางสาวพลอยไพลิน  สอนวงษ 
0593 นางสาวน้ําฝน  ไผแกว 
0594 นางสาวปริสา  พรมดอนกลอย 
0595 นายวรากร  วงษธัญญะ 
0596 นางสาวขนิษฐา  ผลบุญเรือง 
0597 นางสาวน้ําทิพย   รักชีวิต 
0598 นางสาวมินฑิรา  จงรัมย 



~ 28 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0599 นางสาวชญานิน  เมฆแกว 

นักศึกษา 
(7) 

0600 นางสาวธมลวรรณ  บุญหนุน 
0601 นางสาวอรัญญา  สุวรรณพันธ 
0602 นางสาวศิรินภา  มะนูญ 
0603 นางสาวศรัญญา  คํามุย 
0604 นางสาวจีราภา  จตุพจน 
0605 นางสาวสุธิชา  อุปจจะ 
0606 นางสาวลูกตาล   เพชรผึ้ง 

26 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทรงธรรม 
(30) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

0607 นางสาวณัฐณาภรณ  ผองแผว 
0608 นางสาวอารีรัตน  สุขสําราญ 
0609 นางสุทธาทิพย   พลทิม 
0610 นางสาววิภาพร  เกิดผล 
0611 นางสาวสุภาพร  ศรีสะสม 
0612 นางสาวพรลินี  สุดไทย 
0613 นายนพดล  จําปาไทย 
0614 นางสาวนันทภัค  กริ่มใจ 
0615 นางสาวจริญญา  สมแกว 

บัณฑิตจบใหม 
(15) 

0616 นางสาวรัชนีกร  บํารุงศร ี
0617 นางสาวปานนาร ี เรือศรีจันทร 
0618 นางสาวภัทราพร  ชูทอง 
0619 นางสาวกนกรัตน  เกิดศรี 
0620 นางสาวกันติยา  พงษนาว ี
0621 นายภาณุพงศ  อยูผา 
0622 นางสาวพิไลลักษณ  อินทรศร 



~ 29 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0623 นางสาวอรอนงค  พันธะ 
0624 นางสาวปยะธิดา  อนุเพชร 
0625 นางสาววราพร  เชี่ยวธัญกร 
0626 นางสาวสิริพร  นอยแกว 
0627 นางสาวพิชชานันท  มะโน 
0628 นายณัฐพล  รัศมียิ่งมงคล 
0629 นางสาวบุษญา  อายแกว 
0630 นางสาวยุวธิดา  ภาคกินนร 

นักศึกษา 
(6) 

0631 นายอภิสิทธิ์  อุนยิ่งเจริญ 
0632 นางสาวณัฐพร  โพธิ์งาม 
0633 นางสาวก่ิงกาญจน  นิลประพฤติ 
0634 นางสาวจิดาภา  กาญจนจันทร 
0635 นางสาวไอริน  ทองคํา 
0636 นางสาวนลพรรณ  แซเอ้ีย 

27 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทาขุนราม 
(52) 

ประชาชนท่ัวไป 
(15) 

0637 นายไชยวัฒน  กล่ํานอย 
0638 นายวรรณชัย  จันทวงค 
0639 นายไชยภพ  กล่ํานอย 
0640 นายกฤษดา  จินตกสิกรรม 
0641 นายจิรศักดิ์  คุณพันธ 
0642 นางสาวสรีรัตน  ทองเสน 
0643 นางสังวาลย  คงเนียม 
0644 นางสาวชนิดาภา  ปสเสสัง 
0645 นางสาวรุจิเรศ  พุมวารี 
0646 นายวรกันต  ลาภสนาเปรม 



~ 30 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0647 นางสาวกฤษติยาภรณ  การดี 
0648 นายพายับ  ขายสุวรรณ 
0649 นางสุภา  กันธิยะวงษ 
0650 นางสาวพรรณทิพยภา  ทิพยผอง สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
0651 นายกีรติภัทร  มีฐานะ สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(28) 
0652 นางสาวนาถยา  กรมไธสง 
0653 นางสาวเกศรินทร  เหมือนอิน 
0654 นางสาววรินทร  หอมเย็น 
0655 นางสาวอภิชญา  แสนศร ี
0656 นางสาวนัดตยา  มะไรจิตร 
0657 นางสาวปนัดดา  พรมทอง 
0658 นางสาวพัชรินทร  พิโยค 
0659 นางสาวอรพรรณ  พระยาลอ 
0660 นายอัษฎางค  ทามแกว 
0661 นางเจนจิรา  รักแฝงกลาง 
0662 นางสาวกุลรัศม์ิ  ตั้งทวีเกียรติ 
0663 นายจตุรพร  เสือสูงเนิน 
0664 นางสาวจุฑามาศ  คําฟู 
0665 นางสาวคุณิตา  การิยา 
0666 นางสาวกิรณา  สิงหเรือง 
0667 นางสาวชุติมณฑน  เหลาภักดี 
0668 นางสาวอัมภิชา  อรุณศรีโสภณ 



~ 31 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0669 นางสาวพรพิมล  เขียวสนั่น 
0670 นางสาวศิริพร  ออนมวง 
0671 นางสาวสุวรรณา  ชูเชิด 
0672 นางสาววรัญญา  ยศสมุทร 
0673 นายวราวุธ  คํามูล 
0674 นางสาวอมรรัตน  ปญญาเสน 
0675 นายวรศักดิ์  บุญชวย 
0676 นางสาวชฎาพร  สุมประดิษฐ 
0677 นายธนทัต  แดนดง 
0678 นางสาวภาริตา  เอกสิริพงษ 
0679 นายกมลภพ  สาโรจน 

นักศึกษา 
(9) 

0680 นายจิรพัฒน  แสงศิริ 
0681 นายเกริกกอง  ทินปาน 
0682 นางสาวกรกช  วงษคํา 
0683 นางสาววิชญาดา  ตายหัวดง 
0684 นางสาวเปรมฤดี  แฝงสูงเนิน 
0685 นางสาวปยะฉัตร  จันทชุม 
0686 นางสาวชุติมา   ธรรมพฤฒินันท 
0687 นางสาววริษา  สิงหราช 
0688 นางสาวตรีนุช  ปกปอง 

28 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทพนคร 
(35) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

0689 นายพัฒนากร  พวงอินทร 
0690 นางสาวกุลวัลยา  ยืนยั่ง 
0691 นางสาวชัชฎาภรณ  เนตรสิงแสง 
0692 นางสาววารี  วีระชาต ิ



~ 32 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0693 นายสุภโชค  หมูมาก 
0694 นางสาววิภาวรรณ  หม่ืนไกร 
0695 นางสาวนงลักษณ  อักษร 
0696 นางสาวนิพัทธิ์  แซจิว 
0697 นางสาวกรกช  ศรีทองกลาง 

บัณฑิตจบใหม 
(21) 

0698 นายอิสยาห  บุดสีทา 
0699 นางสาวมนธิลา  ปานจีน 
0700 นางสาวกมลทิพย  ศิลารัตน 
0701 นางสาวไอลีน  วงษยะลา 
0702 นายอิทธิพร  พลขันธ 
0703 นางสาวณัฐชยา  แกวเพชร 
0704 นายอกนิษฐ  อํานวย 
0705 นางสาวหทัยรัตน  สระทองแดง 
0706 นางสาวนฤพร  สถิตยอยู 
0707 นางสาวกรรณิการ  จีนอินทร 
0708 นางสาวสุชานรี  วังอาจ 
0709 นางสาวน้ําคาง  เลี่ยมมาตร 
0710 นางสาวณิชาภัทร  แสนคําลือ 
0711 นายณิชพน  บุญมา   วงษกันหา 
0712 นางสาวจิราพา   รื่นรมย 
0713 นายธนัฏพันธุ  สุขเกษม 
0714 นายวรชาติ  คงสิบ 
0715 นางสาวจุฑามณี  ทานะมัย 
0716 นางสาวนภสรณ  ชางนอย 



~ 33 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0717 นางสาวจันจิรา  คําบรรลือ 
0718 นายวัชรากร  สุพัฒน 

นักศึกษา 
(5) 

0719 นายอภิสิทธิ์  โพธิ์มาก 
0720 นายราชบรุินทร  บดีรฐั 
0721 นางสาวณัฏฐณิชา  แกวกอเกต ุ
0722 นายกวิน  นวนทัด 
0723 นายภูผา  ภาคทัน 

29 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นาบอคํา 
(23) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

0724 นางสาวศิริลักษณ  ทุงคํา 
0725 นายวราวุธ  เปรมใจ 
0726 นางสาวพัชรินทร  เทพเท่ียง 
0727 นางสาวศรทิพย  ปญญาวัง 
0728 นายวรัญู  เรืองงาม 

บัณฑิตจบใหม 
(10) 

0729 นางสาวภาวิณี  วิชัย 

0730 นางสาวศิริพร  ชื่นชวน 

0731 นางสาววรรณรัตน  เปรมศรี 

0732 นางสาวพณาวัน  กันทะเมา 

0733 นางสาวศิริลักษณ  บุญสรรค 

0734 นายรัฏฐพิชญ  นาคบรรณ 

0735 นางสาวจริยา  อวมวงษ 

0736 นางสาวมาติกา  นันตา 

0737 นางสาวณัฏฐณิชา  เข็มแกว 

0738 นางสาวจรรยวรรณ  ฉิมเนียม 



~ 34 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(8) 
0739 นางสาวนัดดา  อุดมนิทัต 
0740 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ขุนรินชา 
0741 นางสาวพุทธรักษา  ขัดทาน 
0742 นางสาวสุภาวด ี อุดมโภชน 
0743 นางสาวมนตพรปณตอร  กรปภาภัคพงษ 
0744 นายจตุรภัทร  วิเศษศรี 
0745 นางสาวปานทิพย  อินทปน 
0746 นางสาวอรสา  นามราชา 

30 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นิคมทุงโพธิ์ทะเล 
(34) 

ประชาชนท่ัวไป 
(12) 

0747 นางสาวสุนิศา  บัวคลี ่
0748 นางสาวผกามาศ  บานใจ 
0749 นางสาววราลี  นอยเอ่ียม 
0750 นางสาวทิพาวรรณ  ประเชตุ 
0751 นางสาวพินิจนันท  กอนทอง 
0752 นางสาวสุดาลักษณ  ปราบวิลัย 
0753 นางสาวอรุณี  เรียนรู 
0754 นางสาวนุชรี  พรหมทอง 
0755 นางสาวศิริพร  แสงกลา 
0756 นางสาวอรจิรา  มะโนตัน 
0757 นายชวพล  ขอนทอง สําเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. 
0758 นางสาวจิรารัตน  ลาภาอุตร สําเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. 

บัณฑิตจบใหม 
(15) 

0759 นางสาวสโรชา  ใจนิ่ม 
0760 นางสาวอภิสรา  อ่ิมบุญ 
0761 นางสาวรัตนาภรณ  หอมรื่น 
0762 นายรัฐศาสตร  แกวเอ่ียม 



~ 35 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0763 นางสาวพิมระพัฒร  กล่ําเจริญ 
0764 นางสาวอรอุมา  แสงกลา 
0765 นายยุทธพงษ  เขมนกิจ 
0766 นางสาวพัชรินทร  เชื้อขาว 
0767 นายฐิติวัฒน  ธวชัสานนท 
0768 นางสาวนลิน ี กระบวนศรี 
0769 นางสาวพรอุษา  อุมเมิน 
0770 นางสาวกัญญาณัฐ  คันศร 
0771 นางสาวพลอยไพลิน  อินชวย 
0772 นางสาวนิรมล  จูพุก 
0773 นางสาวสรวงสุดา  สมชื่อ 

นักศึกษา 
(7) 

0774 นางสาวออมสิน  สามงามยา 
0775 นางสาวกรกนก  ยืนยั่ง 
0776 นางสาวลดาวัลย  ลันดา 
0777 นางสาวฐปนัท  ยะสินธ 
0778 นางสาวกฤษณา  อวมบุญ 
0779 นางสาวกัญญาณัฐ  เกษา 
0780 นายวรกานต  สีทรัพย 

31 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ลานดอกไม 
(23) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

0781 นางสาวนุจรี  ฤกษดี 
0782 นางสาวทิพยมาศ  มีทิพย 
0783 นางสาวศิริลักษณ  สีหะประพันธ 
0784 นางสาวนิตสิญา  ทัสนา 
0785 นางสาววลัยพร  บัวหลวง 



~ 36 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(10) 
0786 นายปฏิภาณ  แพงโตนด 
0787 นางสาวดอกแกว  หงษยนต 
0788 นางสาววันดี  อ่ิมวงษ 
0789 นางสาวสิริภัทร  นาคนาม 
0790 นางสาวกุลดา  พลากร 
0791 นางสาวพิชาพร  สุขอวม 
0792 นายอิศเรศ  สนธิพงษ 
0793 นายพีระ  กสิกูร 
0794 นางสาวจินตหรา  แจมหมอ 
0795 นางสาวกฤติยาณี  คําดี 

นักศึกษา 
(8) 

0796 นางสาวอาทิตติยา  แกวทอง 
0797 นางสาวสุภาพร  ศรีแกว 
0798 นางสาวธนพร  ภูพาดงา 
0799 นางสาวมนัสสินี  ถาวร 
0800 นางสาวธัญญาลักษณ  ประสิทธิ์เขตการ 
0801 นางสาวนิตยา  สระสงคราม 
0802 นางสาวศิวะพร  พ่ึงชาง 
0803 นายศิวัฒน  ใจแสน 

32 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร สระแกว 
(36) 

ประชาชนท่ัวไป 
(10) 

0804 นางสาวฐิติมา  สอนด ี
0805 นางสาวศศิวรรณ  พลายละหาร 
0806 นางสาวชนาทิพ  มีกะพ้ี 
0807 นางสาวกลอมจิตต  โสภา 
0808 นางสาวเขมิกา  พิมพา 
0809 นางประกาย  ทัพวงค 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0810 นางสาวรัตนาภรณ  เกตุแกว 
0811 นางสาวบงกช  บตุรประเสริฐ 
0812 นายเนกพล  สกุลขํา 
0813 นางสาวมาริษา  บิณฑวิหค 

บัณฑิตจบใหม 
(19) 

0814 นางสาวอรัญญา  บึงมุม 
0815 นางสาวจุฑาทิพย  สนธิกุลไพศาล 
0816 นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรไทย 
0817 นางสาวนิตยา   บุญมา 
0818 นางสาวทัชชา  กะมุดชาติ 
0819 นายสิทธินนท  ทุงโพธิ์ตระกูล 
0820 นางสาววรรัตน  โพธิ์ไกร 
0821 นางสาวชัญญาลักษณ  โพธิ์มาก 
0822 นางสาววิไลลักษ  เย็นสบาย 
0823 นางสาวรัชนี  โมลาลาย 
0824 นายณัฐพงศ  จันทรประทักษ 
0825 นางสาววิลาสินี  บึงมุม 
0826 นายชุณหวัน   อารียลักขณากุล 
0827 นางสาวเขมจิรา  โตเพ็ชร 
0828 นางสาวปวิตรา  สมโภชน 
0829 นางสาวอารยา  บูรกิจภาชัย 
0830 นางสาวยุภาพรรณ  ศิริวงษ 
0831 นายพสธร  ประไพวรรณกุล 
0832 นางสาวอพิยดา  ตะศรี 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(7) 
0833 นางสาวกรกมล  จงมีความสุข 
0834 นางสาววิลาวรรณ  ธรรมขันติพงษ 
0835 นางสาวรุงจันทรา  ฉํ่าใจดี 
0836 นางสาวรัตนาภรณ  แสนหาญชัย 
0837 นายทนงศักดิ์  ดวงใจแกว 
0838 นางสาวพอฤทัย  แวนศิลา 
0839 นายสุเมธ  แปนปาน 

33 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร หนองปลิง 
(41) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

0840 นางสาวศิวสุภาพิชญ  ออมทรัพย 
0841 นางสาวจินดารัตน  ปททุม 
0842 นางสาวอาภาภัทร  ดวงประเสริฐ 
0843 นางสาวน้ําทิพย  ขันทอง 
0844 นายสุทธิพงษ  อินทิยา 
0845 นางสาวจินดารัตน  ปททุม 

บัณฑิตจบใหม 
(31) 

0846 นางสาวศิริลักษณ  ขัติยศ 
0847 นางสาวกุลธิดา  สงกระสิน 
0848 นางสาวขนิษฐา  สุนทรวัฒน 
0849 นางสาวกัญญารัตน  ผลไทยสงค 
0850 นางสาวอทิตยา  จันดาบุตร 
0851 นางสาวสมหญิง   พลอาจ 
0852 นางสาวชนาการ  กอนแกว 
0853 นางสาวภัศรา  อินทรวาร ี
0854 นายกัมพล  คําเมฆ 
0855 นางสาวสาวิกา  บัวบาน 
0856 นางสาวสุนันทกานต  ตัณนิติศุภวงษ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0857 นางสาวพุธวรรณ  เกิดแสง 
0858 นายกฤษณะ  หลงมี 
0859 นางสาวศศินิภา  ใจแสน 
0860 นางสาวจุฑามาศ  สังเขียว 
0861 นายรัชชกัญจน  บุญถนอม 
0862 นางสาวภัทรกันย  แกนจันทร 
0863 นายสิทธิพร  วิเชียรโชต ิ
0864 นายสิทธินันท  พลอาจ 
0865 นายธวัชชัย  สีตาแกว 
0866 นางสาววรัญญา  แกนคูณ 
0867 นายภานุวัฒน  พลาพล 
0868 นายธราเทพ  เพชรไทยสงค 
0869 นางสาวเดือนพราว  ใจแสง 
0870 นายบุรินทร  อ่ิมทอง 
0871 นางสาวสิรีธร  แตงไทย 
0872 นางสาวเนาวนันท  สุพรรณ 
0873 นางสาววิไลพร  พูลลาภ 
0874 นายอภิวัฒ  กุลส ุ
0875 นายพงษหฤษฎ  ศิริชัย 
0876 นางสาวพรไพลิน  พวงเฟอง 

นักศึกษา 
(4) 

0877 นางสาวณัฐธิดา  จันทิมา 
0878 นายธนาวัฒน  ทาวเเข็ง 
0879 นางสาววิราวรรณ  พลบุญ 
0880 นางสาวสมติกานต  โคฮุก 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

34 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อางทอง 
(32) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

0881 นางสาวพรทิพย  ตาทิพย 
0882 นางสาวสุธารัตน  เด็ดเดี่ยว 
0883 นางสาวธันยชนก  จันกัน 
0884 นางสาววิจิตรา  หินแกว 
0885 นางสาวพรทิพย  ตาทิพย 
0886 นางสาวจิราพร  เคนคํา 
0887 นางสาวพัชรี  ทับทิมศรี 
0888 นางสาวศิริพร  ผูกพันธ 
0889 นางสาวสศิทร  ผูกพันธ 

บัณฑิตจบใหม 
(13) 

0890 นางสาวสุภาพร  จงชานสิทโท 
0891 นางสาวดารณี  บํารุงศรี 
0892 นางสาวพิมนภา  ทองมหา 
0893 นางสาววราลักษณ  ขําปาน 
0894 นางสาวสุพัฒตรา  สวางศร ี
0895 นายวิชาพร  วงษา 
0896 นางสาวเกวลิน  บรรจง 
0897 นางสาวศศิมา  เกษทรัพย 
0898 นางสาวกมลรัตน  พูลสาริกิจ 
0899 นางสาวพนัชกร  ไกรถาวร 
0900 นางสาวสุนิตา  นาคอน 
0901 นางสาววัชรากร  อุนทอง 
0902 นางสาวสุดารัตน  นุตพงษ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(10) 
0903 นางสาวอภิญญา  สิงใส 
0904 นางสาวปยพร  แซยั้ง 
0905 นางสาวกัญญาณัฐ  กวินวนาล 
0906 นางสาวนรินทร  มหามณ 
0907 นางสาวกรรณิกา  เสรีแปะ 
0908 นางสาวธิดารัตน  วิลาวรรณ 
0909 นายณัฐกิตต  ทับทิม 
0910 นางสาวอุไร  วงศธีรภาพ 
0911 นางสาวจินดารัตน  หนองหาง 
0912 นางสาวจณิสตาร  ชมพุฒ 

35 กําแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ 
(31) 

ประชาชนท่ัวไป 
(18) 

0913 นางสาวสุกัญญา  เมฆี 
0914 นางสาวรวินท  ดีจอย 
0915 นางสาวณัฏฐา  ธูปหอม 
0916 นางสาววรรณวิสา  จันทรเล็ก 
0917 นางสาวสุคนธทิพย  ธนชัยวุฒพิงศ 
0918 นางสาวศิริวิมล  เพ็ชรเมือง 
0919 นางสาวอัจฉราพร  ง้ิวเรือง 
0920 นายมานพ  เปรมกมล 
0921 นายสุมงคล  ทองดี 
0922 นายสิทธิชัย  พินิจวงศ 
0923 นางสาวปรียานุช  ยิ้มละมัย 
0924 นายอนุรักษ  บุญผอง 
0925 นายกิติพงษ  สระทองเทียน 
0926 นางสาวธัญพร  เจนจบ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0927 นางสาวสุกัญญา  เมฆี 
0928 นางสาวจุฑามาศ  ระม่ังทอง 
0929 นางสาวบุญชื่น  โพธิ์ทอง 
0930 นางดาวเรือง  เปกา 

บัณฑิตจบใหม 
(12) 

0931 นางสาวทิพยวัลย  ลี้นะวัฒนา 
0932 นางสาวพรนภา  ทองทา 
0933 นางสาวพิไลพร  เจนจบ 
0934 นางสาวธนิดา  รัตนอัครแสง 
0935 นางสาวดวงนฤมล  บัวกานทอง 
0936 นางสาวฐิติมน  อยูมน 
0937 นางสาวอุษมา  ดอนทิพยไพร 
0938 นางสาวอรจิรา  หอมละออ 
0939 นายสุรวิทย  จันคง 
0940 นายนที  กลิ่นขวัญ 
0941 นางสาวนุชสรา  ยอดสิน 
0942 นางสาวณัฐสุดา  กําจาย 

นักศึกษา (1) 0943 นายกัมปนาท  เพียรวิชาธว ี

36 กําแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง 
(27) 

ประชาชนท่ัวไป 
(10) 

0944 นางสาวมณีรัตน  จําปาทอง 
0945 นางสาวโชติกา  อินเลี้ยง 
0946 นายอภิชาพัชร  จําปาทอง 
0947 นางสาวราตรี  อินเลี้ยง 
0948 นางสาวสุนิษา  พูลคลาย 
0949 นายสมพล  เปรมรุง 
0950 นางสาวทิพวัลย  บดีรัฐ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0951 นายสงกรานต  สังคง 
0952 นางสาวสกุณา  เดชะผล 
0953 นางสาวกัญญารัตน  สังขทอง 

บัณฑิตจบใหม 
(13) 

0954 นางสาวคันธารัตน  บดีรัฐ 
0955 นางสาวประกาย  ยิ้มละมัย 
0956 นางสาวอินทิรา  ยอดโยม 
0957 นางสาวเจนจิรา  อนเกตุ 
0958 นางสาวภาวิณี  พะโยม 
0959 นางสาวอารียา  ราชทรัพย 
0960 นางสาวกัลยรัตน  พลไกร 
0961 นางสาวธรรมลักษณ  พุมใย 
0962 นางสาวนุชนาฏ  ขอนทอง 
0963 นางสาวภาวินี  นุมเกลี้ยง 
0964 นางสาวเจนจิรา  สังคง 
0965 นายเรวัช  หนองหลวง 
0966 นายวีรชัย  มธุรส 

นักศึกษา 
(4) 

0967 นางสาววรัญญา  ก่ิงภาร 
0968 นางสาวชญากานฑ  โพธิ์ลา 
0969 นางสาวชนาภา  อาจกลา 
0970 นางสาวนภัสสร  เปลงปลั่ง 

37 ตาก บานตาก ทุงกระเชาะ 
(22) 

ประชาชนท่ัวไป 
(8) 

0971 นายพายุ  สิงชาล ี
0972 นางสาวพิสุทธา  จันพรม 
0973 นางอํานวย  สาริกา 
0974 นางสาวปราณี  เอ่ียมเสม 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0975 นางสาวสุนารัตน  แกวคํา 
0976 นายพายุ  สิงชาล ี
0977 นางสาวนันทญา  หลอมทอง 
0978 นายนราศักดิ์  พรมเอ่ียม 

บัณฑิตจบใหม 
(11) 

0979 นายธีรพล  คงโพธิ ์
0980 นางสาวสุทธิดา  มีหนองน้ํา 
0981 นางสาวสาริศา  นันใจยะ 
0982 นางสาวอักษราภัค  พรพูนศักดิ ์
0983 นางสาวนิรมล  บริสุทธิ ์
0984 นางสาวศิริรัตน  ผัดแสน 
0985 นายเกรียงไกร  ม่ันอยู 
0986 นางสาวศิรินภา  เพ่ิมเพ็ง 
0987 นางสาวสุรัตรา  สังวิละ 
0988 นางสาวรวิวรรณ   หนุนยศ 
0989 นางสาวปวีณา  โพธิ์ลา 

นักศึกษา 
(3) 

0990 นายธนโชติ  แตงทอง 
0991 นายเสกสรร  แหวเมือง 
0992 นางสาวอารีรัตน  นาเบา 

38 ตาก พบพระ คีรีราษฎร 
(37) 

ประชาชนท่ัวไป 
(19) 

0993 นางสาวรัชพร  แซมา 
0994 นายลื้อ  แซยาง 
0995 นายบุญชนะ  แสงทาว 
0996 นางสาวพุธิตา  แซมา 
0997 นางสาวสุนารี  แซทาว 
0998 นางสาวประติภา  แซวาง 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
0999 นายแสง  แซกือ 
1000 นางสาวบานเย็น  พิบูลธัญธนกิจ 
1001 นางสาวมาลินี  วงศจิระวัฒนา 
1002 นายสรชัช  ทีฆทัสนโภคิน 
1003 นางสาวพิมพวิภา  อัครรุงโรจน 
1004 นายธนวัฒน  เลาไทวนันท 
1005 นายศิโรจน  ไชยกาศ 
1006 นางสาวพิพรรธ  นิธิกุล 
1007 นางสาวเกณิกา  มีสมบัติ 
1008 นางสาวเคียงดาว  แซเกอ 
1009 นางสาวอําภา  มนัสมโนธรรม 
1010 นางสาวณัฐญา  ศักดิ์เจริญชัยกุล 
1011 นายมีลี  ทาววัฒนากุล สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(13) 
1012 นางสาวจิตสุภา  แซจาง 
1013 นางสาวมิตรสิน ี มหสถาพร 
1014 นางสาวชุลีพร  แซมา 
1015 นางสาววิลาสิณี  เอ่ียมรักษา 
1016 นายบัญชา  กอสัมพันธ 
1017 นางสาวยุวรินทร  รัศมีสีสวาง 
1018 นายทศพร  ประทับใจ 
1019 นางสาวนภาพร  แซมี 
1020 นางสาวสุภาพร  แซมา 
1021 นางสาวปราน ี นิธิกุล 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1022 นางสาวจิราภรณ  พิเชฐเกียรติกุล 
1023 นายสุวีร  เก้ือกูลประภา 
1024 นายอนุชิต  เก้ือกูลประภา 

นักศึกษา 
(5) 

1025 นางสาวอนุภา  แซวาน 
1026 นายณัฐชัย  จันแกวปง 
1027 นางสาวกุสุมา  สานอินสี 
1028 นายธิต ิ ยอดหยางทอง 
1029 นางสาวพรชิตา  นิติโภคิน 

39 ตาก พบพระ ชองแคบ 
(13) 

ประชาชนท่ัวไป 
(4) 

1030 นางสาววิชสุดาพร  ใจเท่ียง 
1031 นายกานนท  วทัญูธรรม 
1032 นางสาววรนิษฐ  พัฒนฉัตรฐากุล 
1033 นางไพจิตร  สีหม่ืน 

บัณฑิตจบใหม 
(5) 

1034 นางสาวมณีนุช  อินตาไซ 
1035 นางสาวจิราภา  ขวัญวาร ี
1036 นางสาวกันทนา  พรมมี 
1037 นางสาวกัญญาณัฐ  คงภู 
1038 นางสาวปวีณา  ดวงสูงเนิน 

นักศึกษา 
(4) 

1039 นางสาวนิรมล  กลอมบาง 
1040 นายเมธี  กาญจนเลื่องลือ 
1041 นางสาวอังคณา  พลากร 
1042 นางสาวกชกร  พานทอง 

40 ตาก พบพระ พบพระ 
(26) 

ประชาชนท่ัวไป 
(8) 

1043 นางสาวชื่นกมล  เย็นใจ 
1044 นางกัญจนกมล  สินเดโชทรัพย 
1045 นางสาวสุมิตรา  ใจพรมมา 



~ 47 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1046 นางสาวอรณิชา  เริงศิริ 
1047 นายนฤเบศน  ดวงตา 
1048 นางขวัญศิร ิ ปญญาลิวงศ 
1049 นางสาวอัณณธาดา  โชคธนานนันทกิตติ 
1050 นายอินทรคํา  กันยายอง 

บัณฑิตจบใหม 
(11) 

1051 นางสาวปภาวรินทร  แสงมณีตระกูล 
1052 นายเอกพันธ  คําแจ 
1053 นายวรากร  ตะวงษ 
1054 นายศรายธุ  สีแบน 
1055 นางสาวจันทรทิพย  พิรุฬหวนากิจ 
1056 นางสาวสุธิดา  นุหยิ่น 
1057 นางสาวรัตติยาภรณ  สุยะระ 
1058 นางสาวณัชชา  ปนกุย 
1059 นายพชร  พิมพสังข 
1060 นางสาวพิมพิดา  เกิดศิริ 
1061 นางสาวเสาวลักษณ  พลอยหาญการ 

นักศึกษา 
(7) 

1062 นางสาวนัชชา  กุลมาลา 
1063 นางสาวกันตฤทัย  ไชยชนะ 
1064 นางสาวอรุณี  สีนิ้วงาม 
1065 นายณัฐชนน  จันทรพรม 
1066 นางสาวสลิลรัตน  ถ่ินน้ําใส 
1067 นางสาวดวงกมล  วงสาแกว 
1068 นางสาวชนากานต  พรหมจักร 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

41 ตาก เมืองตาก ตลุกกลางทุง 
 (10) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

1069 นางสาวศรัญญา  ศรีดายุทธ 
1070 นายประเสรฐิรัก  แตงบุญรอด 
1071 นางสาวพรสุดา  โมมีเพชร 
1072 นายเจตน  เหลือบุญนุม 
1073 นางสาววราภรณ  แตงบุญรอด สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(4) 
1074 นางสาววรางคณา  เสารสิงห 
1075 นางสาวสมิตตา  ทองคง 
1076 นางสาววรรณรัตน  แตงบุญรอด 
1077 นายติรภา  คุมครอง 

นักศึกษา (1) 1078 นางสาวกรรณยุคล  เขียวสีทอง 

42 ตาก เมืองตาก วังประจบ 
(13) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

1079 นางสาวจารุตา  เขนวม 
1080 นางสาวรักษิณา  โมฟู 
1081 นางสาวนวพร  ชัยวัน 
1082 นายอัครชัย  วุนแมสอด 
1083 นางสาวสายใจ  บุญทันเสน 

บัณฑิตจบใหม 
(8) 

1084 นางสาวสมถวิล คําหมี 
1085 นางสาวชุติกาญจน พลกลา 
1086 นางสาวชญาณี ผายผืนพึก 
1087 นางสาวเพชรพลอย จอมเสนหวงศ 
1088 นายกฤษนะ พรมคํา 
1089 นางสาวชนนิกานต สอนบุญเกิด 
1090 นายณัฐพงษ บุตรหลอ 
1091 นางสาวณิชารีย ดิษฐนุม 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา (0) - - ไมมี - 

43 ตาก เมืองตาก วังหิน 
(17) 

ประชาชนท่ัวไป 
(4) 

1092 นายคุณศุภรัตน  พุทธศรี 
1093 นายพิทยุตม  สุขอ่ิม 
1094 นางสาวรุงอรุณ  เชื้อสายมาก 
1095 นางมนตรี  พลับวังกล่ํา 

บัณฑิตจบใหม3 
(9) 

1096 นางสาวศิวัชญา  อินทฉิม 
1097 นายศุภกิตติ ์ เชื้อสายมาก 
1098 นางสาวศศิวนันท  วงศชัย 
1099 นายณัฐพล  มานิล 
1100 นางสาวชนภรณ  มานะจิตต 
1101 นายธนวัฒน  จิตวงศ 
1102 นายกันตพงศ  คําตุย 
1103 นางสาวยุวรี  พุทธวงษ 
1104 นางสาวธนัดดามาศ  สุขเกษม 

นักศึกษา 
(4) 

1105 นางสาวอารีญา  เหวาจันทร 
1106 นายเอกลักษณ  เดวีเลาะห 
1107 นายวิวัฒน  จันทรโท 
1108 นายกิตติธัช  บกแกว 

44 ตาก เมืองตาก หนองบัวใต 
(21) 

ประชาชนท่ัวไป 
(9) 

1109 นางสาวรัชนีกร  แปนแกว 
1110 นางสาวเมทินี  วงษนอย 
1111 นายพิริยกร  จิตตะ 
1112 นางสาวไพรินทร  ปนรูป 
1113 นางสาวเจือจันทร  ถาวรงามยิ่งสกุล 
1114 นางสาวกฤษกร  วิริยะ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1115 นางสาวธนวัน  ปญญาไว 
1116 นางสาวฤทัยรัตน  พันหิง 
1117 นางสาวพูนศิลป  ขัดศรี 

บัณฑิตจบใหม 
(8) 

1118 นางสาววสุรัตน  คําปูนเปรียบ 
1119 นางสาวสุดารัตน  ผิวมา 
1120 นางสาวเพียงเดือน  ภูใหมพรหม 
1121 นางสาวศันสนีย  มีสุขสกุล 
1122 นางสาวรมิดา  ยอดจันทร 
1123 นายจิรายุส  ยุระมาศ 
1124 นางสาวทิพตยา  นันตาบุตร 
1125 นางสาวมณฑรัตน  พรมเพ็ชร 

นักศึกษา 
(4) 

1126 นายธนดล  ผลสอน 
1127 นางสาวพรรณอร  ชวนทอง 
1128 นายวิทยา  ยาตรา 
1129 นายกรวิชญ  เจริญสุข 

45 ตาก แมระมาด ขะเนจื้อ 
(26) 

ประชาชนท่ัวไป 
(13) 

1130 นางสาวสุภาพร  ตันยศ 
1131 นายมงคล  ระวีชวงโชต ิ
1132 นายกฤติเดช  บงกชนิมิตรชัย 
1133 นางสาวเสาวลักษณ  รุงรัตนอาชา 
1134 นางสาวฐานิสา  ถวิลชาวดอย 
1135 นางสาวพรฉวี  อนุตรธรรม 
1136 นางสาวสุภาวดี  เพชรพนาพลอย 
1137 นางสาวอรทัย  คงวุฒิกานน 
1138 นางสาวชนัญชิดา  ทองคําจินดา 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1139 นางสาวฉัตรปวีร  มณีชุติมา 
1140 นางสาวสุดใจ  บัวทองสิงขร 
1141 นางแสงจันทร  สุวินัยกิจ 
1142 นางสาวอรทัย  กมลกสานติ์สกุล 

บัณฑิตจบใหม 
(8) 

1143 นางสาวเสาวลักษณ  รุงรัตนอาชา 
1144 นางสาวกาญจนา  คําสิติ 
1145 นางสาวอรทัย  ภัครพานิชย 
1146 นางสาววิมลพร  ดวงจิตงามเลิศ 
1147 นายธนาพงษ  วนากรทองผกา 
1148 นายอาทิตย  อภิรมณทอง 
1149 นายมานะ  อารักขาอารัญ 
1150 นางสาวนฤมล  รุงเรืองวนาศรม 

นักศึกษา 
(5) 

1151 นางสาวพิชญา  วงษอํานาจ 
1152 นายพงศกร  เอ้ืองหมี 
1153 นายกรวิชญ  เหลารัตนเจริญ 
1154 นายปริทัศน  คําพลอย 
1155 นายสกนธ  เดชขจรชัย 

46 ตาก แมระมาด พระธาตุ 
(20) 

ประชาชนท่ัวไป 
(4) 

1156 นางสาววณิชากร  กองคีร ี
1157 นางสาวจันทรจิรา  บํารุงบรรพต 
1158 นางสาวทัตพร  จิตตแกวปญญา 
1159 นายธนพล  ปญญา 

บัณฑิตจบใหม 
(10) 

1160 นางสาวฐิดารัตน  วงษไหว 
1161 นางสาวอริสรา  ทาสา 
1162 นางสาวศศินิภา  รัตนมูล 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1163 นายนพดล  หลาปา 
1164 นางสาวกชกร  คติฌานัง 
1165 นางสาววนิดา  อินศรี 
1166 นางสาวแสงตะวัน  วิชิตผลไพบูลย 
1167 นายอนุสรณ  พิละอาย 
1168 นางสาวณัฐธิดา  ดอยไพรสณฑ 
1169 นางสาววณิชากร  กองคีร ี

นักศึกษา 
(6) 

1170 นายฮาซาน  - 
1171 นางสาวจรรยพร  ปญญา 
1172 นายอาฟส  - 
1173 นางสาวอุมาพร  โปวิจัย 
1174 นางสาวสิรีกาน  คามณีวงศ 
1175 นางสาวกัญญาณัฐ  จันทรักษ 

47 ตาก แมระมาด แมจะเรา 
(30) 

ประชาชนท่ัวไป 
(11) 

1176 นางจริยา  ใจยะกาศ 
1177 นางนงคราญ  จุมปูโสด 
1178 นางวิไลวรรณ  กอนนคร 
1179 นางสาวจารุวรรณ  ลอยพอ 
1180 นางลําดวน  กันเอ้ียง 
1181 นายอาทินันท  อินแสน 
1182 นายอธิชา  สมัยสกุล 
1183 นายนรินทร  ถานอย 
1184 นายนัฐพล  ปงรังสี 
1185 นายวุฒิพงศ  จันแกวปง 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1186 นางสาวจิราวรรณ  ยะหัวฝาย สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(13) 
1187 นายรัตนโชติ  กาปญญา 
1188 นางสาวรุงอรุณ  ยาโน 
1189 นางสาวปฏิญญา  ฟูเตป 
1190 นางสาวจินตนา  หมอนปูจา 
1191 นางสาวกาญจนา  เชียงแทน 
1192 นายวีรพล  หลําคํา 
1193 นางสาวปริชาต ิ คีรีราษฎรตระกูล 
1194 นายสหรัฐต  สูรยเสนีย 
1195 นางสาวรสสุคนธ  สิงหจันทร 
1196 นายสุวิช  มโนปญญาทิพย 
1197 นางสาวกมลชนาฏ  มารินส ุ
1198 นางสาววิราภรณ  เมทา 
1199 นางสาวณัฐณิชา  จันแกวหาง 

นักศึกษา 
(6) 

1200 นายธนพล  ยาพรม 
1201 นางสาวกันตา  คงสมบัติ 
1202 นางสาวเบญจวรรณ  แกววิเศษ 
1203 นางสาวจุฑาทิพย  เลิศมณีเพชร 
1204 นางสาวรัตนาภรณ  พลเสนา 
1205 นายพรเทพ  คําปง 

48 ตาก แมระมาด แมระมาด 
(38) 

ประชาชนท่ัวไป 
(28) 

1206 นายวรเชษฐ  ปญญาเลิศ 
1207 นางสาวณัฐมนต  สวยสิน 
1208 นายชัยยุทธ  เพ่ิมรุงเรือง 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1209 นางสาวธัญพร  วงษปางมูล 
1210 นางสาวสุมาลี บํารุงบรรพต 
1211 นายกฤชพล  หลาประเสริฐ 
1212 นายศิริวัฒณ  ศิริญานันท 
1213 นายวุฒิชัย  จิตอาคะ 
1214 นางสาวอัฉราพร  การะ 
1215 นางสาวอาทิตยา  ลาบัว 
1216 นายสุพจน  สุประกอบ 
1217 นางสาวอรนุช  ทับศรีรักษ 
1218 นางสาวลําพา  คําอาย 
1219 นางสาวกาญจนา  เดชอุดมชาญ 
1220 นางสาวสรัญญา  ปนตาแกว 
1221 นายสุธิพงษ  จอมแปง 
1222 นางสาวอรพรรณ  อุสาใจ 
1223 นางสาวปรีชญา  ตาขอด 
1224 นางสาวสุปรียา  ประดิษฐ 
1225 นางสาวปราญวรัญชน  แกวทอง 
1226 นางสาวศิรประภา  สุวรรณดารักษ 
1227 นางสาวเอมิกา  แกวซอย 
1228 นายวุฒิชัย  จิตอาคะ 
1229 นายสถาพร  พูนกัน 
1230 นางสาวกฤตยารัตน  ยศอาลัย 
1231 นายเอกประพันธ  แกวเฝอ 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1232 นางสาวณัฐกานต ผาแสนเถิน สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
1233 นายพลรัตน นารังษี สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(7) 
1234 นายปภาวิชญ ราศรี 
1235 นางสาวดลยาวรรณ จันทรพวง 
1236 นางสาวรฐกร สุวรรณพนา 
1237 นายพงษกร เต็บเตียง 
1238 นางสาวอภิญญา ภัครพานิชย 
1239 นายคฑา เสมา 
1240 นางสาวสุธิดา สมพินิจ 

นักศึกษา 
(3) 

1241 นายธนวัฒน ศรพีรม 
1242 นายพิสิษฐ จุมปูโสด 
1243 นางสาวอรปรยีา ประดิษฐ 

49 ตาก แมสอด ทาสายลวด 
(11) 

ประชาชนท่ัวไป 
(4) 

1244 นางสาวสุกัญญา  ใจมา 
1245 นางสาวจิตรานุช  ปนต ิ
1246 นางสาวกาญจณี  ใจชื้น 
1247 นางสาวรุจิเรจ  ลิ้มทองคํา 

บัณฑิตจบใหม 
(3) 

1248 นางสาวอรยาณี พิกุลทอง 
1249 นางสาวมยุริญ แมนยํา 
1250 นางสาวพชรพร บรรจบสรานนท 

นักศึกษา 
(4) 

1251 นางสาวพูนทรัพย  ปนเขียว 
1252 นางสาวดลธิชา  เครือแกว 
1253 นางสาวอชิรญา  วงศสินแกว 



~ 56 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1254 นางสาวสมฤทัย  สิวันทอง 

50 ตาก แมสอด พระธาตุผาแดง 
(17) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

1255 นางสาวเนธิตา   ใหญแกว 
1256 นางสาวธินัฐดา   สมดอกแกว 
1257 นางสาวประกาย  ชาญณรงค 
1258 นางสาวศิริวรรณ  ปูไฝ 
1259 นางสาวนารีรัตน  ดวงอาย 
1260 นางสาวกัญญารัตน  ทวีชัยไพศาล สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

บัณฑิตจบใหม 
(6) 

1261 นางสาวทรงพร  วัฒนโฉมยง 
1262 นายชยนัฐ  ยะปญญา 
1263 นางสาวณิชกานต  ฤกษเสน 
1264 นางสาวนพรัตน  สุกตื้อ 
1265 นายโสภณ  ปนเขียว 
1266 นางสาวกชกร  พิลาวุธ 

นักศึกษา 
(5) 

1267 นางสาววาทินี  เสถียรวีระกุล 
1268 นางสาวสิตานันท  เท่ียงเอม 
1269 นางสาวณิชกานต  กรินีตระกูล 
1270 นางสาวสุกัญญา  คํามูล 
1271 นางสาวนอกะยุพอ  อรอุมาไพร 

51 ตาก แมสอด แมกาษา 
(19) 

ประชาชนท่ัวไป 
(7) 

1272 นางสาวจรรยา ยศมูล 
1273 นางสาวบุษยมาศ ทิยอด 
1274 นางสาวพนิตพร แกวตา 
1275 นางรัตติกาล สุปน 
1276 นางสาวอรสา ถาตะนาน 
1277 นายสุชาติ นายอง 



~ 57 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1278 นายอภิเดช บัวหลวง 

บัณฑิตจบใหม 
(10) 

1279 นายวรานนท ไชยชนะ 
1280 นางสาวสุกัญญา แกวตา 
1281 นางสาวชลธิดา ตันริน 
1282 นายอลงกรณ จอมจันทร 
1283 นายกฤษฎา ทองไทย 
1284 นายฐิติกร สิงหสุเสา 
1285 นางสาวพิทยารัตน แสนจุม 
1286 นายตะวัน แสนจุม 
1287 นางสาวชลธิชา เมฆสุวรรณ 
1288 นางสาวอรุณรุง ปนสา 

นักศึกษา 
(2) 

1289 นางสาวอัมรินทร ลังกาวงค 
1290 นายณัชพล อะทา 

52 ตาก แมสอด แมกุ 
(26) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

1291 นางศิริภรณ  บุญมี 
1292 นางสายชล  เมืองมา
1293 นายสมเจตน  สังขพิชัย
1294 นายพัชระ  กําหนด
1295 นางสาวกนกภรณ  กาลอม สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 
บัณฑิตจบใหม 

(15) 
1296 นางสาวบุษกร  ศรีอํานวยโชค 
1297 นางสาววนิดา  กะลอม 
1298 นายจิรโรจน  พงษธรจิรพัชร 
1299 นางสาวพศิน  นัยธนิต 
1300 นายพิษณุ  กัญทวงค 



~ 58 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1301 นางสาวนัชณรรท  โพธิบัลลังค 
1302 นางสาวสุพิชญา  อุนใจ 
1303 นายอติชาติ  กาแกน 
1304 นายอนุวัฒน  นาตะ 
1305 นายสักรินทร  กาตะ 
1306 นางสาวปณิดา  บุญปาล 
1307 นายณัฏฐชญา  แกวโชน 
1308 นายเกียรติศักดิ ์ ใจหมู 
1309 นายอานนท   ปูลมดี 
1310 นายธีรวัฒน  กาลอม 

นักศึกษา 
(6) 

1311 นายธนวัฒน  บุญเท่ียง 
1312 นายธรรมนูญ  ตะส ุ
1313 นายอนุพงศ  ตองใจ 
1314 นายกิตติพงษ  คําตาว 
1315 นางสาวอรทัย  ออนนอย 
1316 นางสาววาสนา  ชื่นชม 

53 ตาก แมสอด แมตาว 
(19) 

ประชาชนท่ัวไป 
(7) 

1317 นายดอน รินปน 
1318 นางสาวดุษชฎา คําวาง 
1319 นางสาววันทนีย นาควังไทร 
1320 นางสาวดวงใจ ขัดเเดง 
1321 นางสาวกัญญาพัชร พ ุมจันทร 
1322 นางสาวมณฑิรา กลิ่นหอม 
1323 นายพงศพัทธ  ลําจะเรา สําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 

16 ธันวาคม 2560 



~ 59 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(8) 
1324 นางสาวเบญจพร กันทะวงษ 
1325 นายณัฎฐากร แกววงษ 
1326 นางสาวพลอยพิสุทธิ ์มณีวัน 
1327 นางสาววาศิณี คําอาย 
1328 นางสาวธัญวรัตน เพียรพนัสสัก 
1329 นางสาววรันธร หนอแกว 
1330 นางสาวปราณปริยา กิติกาศ 
1331 นายจักรพรรณย พวงแสงสุข 

นักศึกษา 
(4) 

1332 นายพชรพล สลีวงศ 
1333 นางสาวศิราณี เนียมทัง 
1334 นางสาวปนิดา  กาใจยา 
1335 นายธีระศักดิ์  แสงสุวรรณ 

54 ตาก แมสอด แมสอด 
(42) 

ประชาชนท่ัวไป 
(12) 

1336 นางสาวนิชาภา  พลอยแดง 
1337 นางเสาวนีย  สัตยวงศ 
1338 นางวนาวัลย  อืนตะ 
1339 นางจินดา  ประหุปะเม 
1340 นางสาวจันทรจิรา  แสงราช 
1341 นางวิภาวรรณ  จอกสุวรรณ 
1342 นายณัฐวัตร  จันทรจุม 
1343 นายกุณณพัฒน  แดงมณี 
1344 นางสาวสุคนธทิพย  หมอนสอาด 
1345 นายฐิติวัชร  ทวีคํา 
1346 นายวีระชัย ณ เชียงใหม 
1347 นางบุญยิ่ง ณ เชียงใหม 



~ 60 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(25) 
1348 นางสาวอภิญญา  ไพรสณฑสุนทร 
1349 นายวุฒิ  มีขํา 
1350 นางสาวอรณิช  เทพนิกร 
1351 นางสาวนิภาธร  รอดแกว 
1352 นายนราดล  ทาชาง 
1353 นางสาววรรณนิภา  วงษอํานาจ 
1354 นายประมณฑ  แซซง 
1355 นางสาววิภาวี  แสนสีขวา 
1356 นางสาววันวสิา  เหมือนรอดดี 
1357 นายจาตุรนต  สายกองคํา 
1358 นายทนงศักดิ์  ตัน 
1359 นางสาวรัตนา  มูลชัย 
1360 นางสาวจุฑามาศ  จืมทราย 
1361 นางสาวพรหมพร  เรือนใจดี 
1362 นางสาวประภากร  บุญศิลป 
1363 นางสาวทับทิม  ใจเฮือน 
1364 นางสาวกัลยาณี  นิกรสันติธรรม 
1365 นางสาวชุติมา  วิกรมาทิตย 
1366 นางสาวมณทิชา  สุวรรณวิทย 
1367 นางสาวชุติมา  ภิชญสกุล 
1368 นางสาวศิริพร  กอนนคร 
1369 นายอรยา  ประเสริฐศิลป 
1370 นายศุภวิชญ  ลามูลสาย 
1371 นางสาวณัฐกฤตา  ปริมล 



~ 61 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1372 นายธุวานนท  ใจสุยะ 

นักศึกษา 
(5) 

1373 นางสาวอาชา  ภัทราใจแกว 
1374 นางสาวจิรภัทร  กันทะวงค 
1375 นางสาวอรัญญา  สุดตา 
1376 นางสาวพัชลิตรา  วงษหาญ 
1377 นางสาวจรรยา  กาวิใจ 

55 ตาก วังเจา เชียงทอง 
(29) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

1378 นางสัณหพร  ขุนเทพ 
1379 นายนิพิฐพนธ  นาคพันธ 
1380 นางสาวอรพรรณ  หนาแนน 
1381 นางสาวอรุโณทัย  กันเกิด 
1382 นางสาวนวลฉวี  สวีิลัย 

บัณฑิตจบใหม 
(11) 

1383 นางสาวฐิตานันท  อัครวชิรโยธิน 
1384 นายปยพัทธ  นาคพันธ 
1385 นางสาวสุกัญญา  งานดี 
1386 นายอรรถพล  ศรีขุนดาน 
1387 นางสาวพรวิมล  ปานสุด 
1388 นางสาวลลิตา  สนทนา 
1389 นางสาวกิติยาภรณ  สนคง 
1390 นางสาวเกศรินทร  ขวัญจิตร 
1391 นางสาวพรพิมล  ชางเนียม 
1392 นางสาวสุดารัตน  เครือวัลย 
1393 นางสาวณัฐนิดา  สารยศ 



~ 62 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(13) 
1394 นางสาวชาลิสา  พราหมเกษร 
1395 นางสาวกันยา  ยอดเจริญอาชา 
1396 นางสาวลลิตา  แซเฮอ 
1397 นางสาวนวลพรรณ  ม่ังคงเจริญ 
1398 นางสาวจิตรวรรณ  รังสิบรรพต 
1399 นางสาวอาริยา  สาระแสน 
1400 นางสาวภัททิยา  แซมา 
1401 นางสาวพัฒนนรี  ปนแกว 
1402 นางสาวนิติญา  หม่ืนไกร 
1403 นางสาวอลิตา  จิตสวาง 
1404 นางสาวดวงใจ  - 
1405 นายอนุวัฒน  โพธิ์ปาน 
1406 นางสาวทัศนวรรณ  ทาเสา 

56 ตาก วังเจา นาโบสถ 
(12) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

1407 นางสาวกษิรา  อริยาบวรรัช 
1408 นายกิตติวัฒน  ยางเจริญกุล 
1409 นางสาวตะวัน   ยางเจริญกุล 
1410 นางสาวเพ็ญพิชชา  สิงหว ี
1411 นางสาวจรรยา  ชื่นชวน 
1412 นายอนุชิต  ชังชั่ว 

บัณฑิตจบใหม 
(4) 

1413 นายณัฐวุฒิ  วิบูลสุนทรางกูล 
1414 นายคทาเพชร  นาครินทร 
1415 นางสาวกมลวรรณ  เจกสืบแกว 
1416 นายภูธีรัตน  สีชาต ิ



~ 63 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
นักศึกษา 

(2) 
1417 นางสาวอรณัฐ  โฉมเจริญ 
1418 นางสาวเกษสิริ   สุขโทน 

57 ตาก สามเงา วังจันทร 
(17) 

ประชาชนท่ัวไป 
(6) 

1419 นายบุญสงค  วงษงาม 
1420 นางสาวเกษมณี  ตุนไหล 
1421 นายวีระชัย  เจริญสุข 
1422 นายชิด  แกววงค 
1423 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ ์ สุดสูงเนิน 
1424 นางสาวอภิญญา  กลิ่นเดช 

บัณฑิตจบใหม 
(10) 

1425 นางสาวสมฤดี  อินทรอยู 
1426 นายอานนท  ภูคง 
1427 นางสาวบุญฉัตร  แกวสวาง 
1428 นางสาวจันจิรา  คุมนอย 
1429 นางสาวภานุมาส  ฉายสุวรรณ 
1430 นางสาวปานตะวัน  รางแดง 
1431 นางสาวฐิติมา  จิ๋วทา 
1432 นางสาวพรรณวิภา  ทองคํา 
1433 นางสาวจิตสุภา  จักษุ 
1434 นางสาวอําไพภรณ  ศิริบุตร 

นักศึกษา (1) 1435 นางสาวนภาพร  ทองคํา 

58 ตาก สามเงา วังหมัน 
(23) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

1436 นางช ื่นกมล  วงษโม 
1437 นายจักรพรรดิ  เนียมนาค 
1438 นางอารดา  หลวงไชยา 
1439 นางสาวพ ิมพ รว ีย  กล ิ่นเดช 
1440 นางสาวส ุจ ิตราภรณ  แก วจ ันทร เพชร 



~ 64 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
บัณฑิตจบใหม 

(10) 
1441 นางสาวมลท ิชา  จ ิ๋วทา 
1442 นางสาวพนิดา  แกวก ันหา 
1443 นางสาววราภรณ  ส ิงใส 
1444 นายภานุว ัฒน  ม ีสอน 
1445 นางสาวมลฑ ิรา  ท ิพยมาตร 
1446 นางสาวพรชนก  คล ังว ิเช ียร 
1447 นางสาวกนกวรรณ  ส ุขอวม 
1448 นายว ิศรุต  จ ันทร คีรรี ุง 
1449 นางสาวเฌอร จ ิรา  ส ิทธ ิศิรทิร ัพย 
1450 นางสาวอภ ิวรรณ  โพคา 

นักศึกษา 
(8) 

1451 นายเตะท ู  เชื้อสายว ิบ ูลย 
1452 นายชว ิศ  จร ูญบรรพต 
1453 นายสรศักดิ์  ทว ีช ัยไพศาล 
1454 นายว ัฒนา  ส ิงหท องนท ี 
1455 นางสาวพ ัชราภรณ  สอดศรี 
1456 นางสาวปาริฉัตร  แวทไธสง 
1457 นางสาวทัศนีย  ปจตะเคสา 
1458 นายอัษฏา  ใจทา 

59 ตาก อุมผาง แมกลอง 
(32) 

ประชาชนท่ัวไป 
(23) 

1459 นายยุวดล  จันเริง 
1460 นายสมโภช  แสนหลวง 
1461 นางสาวศิริรัตน  เพ็งชัยศรี 
1462 นางสาวทัศนีย  จิตรจง 



~ 65 ~ 

ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1463 นางสาวปทมา  ตะออน 
1464 นายสุรศักดิ์  จําป 
1465 นางสาววันดี  โพธิ์ประสพโชค 
1466 นายภัทรชัย  ใจแกวทิ 
1467 นายพุฒิพงศ  ทูมอย 
1468 นางสาวบุญตา  วัฒนคีรีแดนชัย 
1469 นายณัฐพนธ  ชาญพนัด 
1470 นางสาวอรนิชชา  เกตุทอง 
1471 นายพิสันติ  ฟนวิลาศ 
1472 นายศาตนันท  จันเริง 
1473 นางสาวอัญชรี  โชติเมธาว ี
1474 นายสมรักษ  ใจหนิม 
1475 นางสาวสุชัญญา  เตรียมโมง 
1476 นางสาววารุณี  ภัทรไพรสกุล 
1477 นางสาวรัตนา  สันติวงศชัย 
1478 นางสาวนภัสกร  มุยแกว 
1479 นางสาวญาณิศา  มนตรา 
1480 นายอภิชาติ  ใจยะ 
1481 นางสาวราตรี  อินทรวงษ 

บัณฑิตจบใหม 
(6) 

1482 นางสาวจารุพร  อุตะมะ 
1483 นายอนุศักดิ์  สุดเฉลามาลัย 
1484 นายสุวัฒน  แกวใจปา 
1485 นายณัฐพล  ทับละคร 
1486 นายภูวนาถ  วังสิงห 
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ลําดับ พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ประเภท 

หมายเลข 
ช่ือ-นามสุกล หมายเหตุ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
1487 นางสาวสุชาดา  ขาววิลาศ 

นักศึกษา 
(3) 

1488 นางสาวอรพิน  แกวหลา 
1489 นางสาวพัชรวีร  พัฒนันพร 
1490 นางสาวสุทธิดา  - 

60 ตาก อุมผาง อุมผาง 
(11) 

ประชาชนท่ัวไป 
(5) 

1491 นางสาวนิชาภา  กันทะวัง 
1492 นางสาวพนิดา  รักใจ 
1493 นายเกรียงไกร  เชื้ออ่ิม 
1494 นายวรวุฒิ  ศรคุมพงษ 
1495 นางสาวอริสา  ชัยสัมฤทธิ์กิจ 

บัณฑิตจบใหม 
(2) 

1496 นายธีรพัทธ  พระศิระ 
1497 นายประวิช  สาครการะเกด 

นักศึกษา 
(4) 

1498 นายโกศล  ดารินทร 
1499 นายธีรภัทร  ม่ิงรักษา 
1500 นางสาวปาหนัน  ขวัญม่ัน 
1501 นางสาวกรองแกว  อินไชยเทพ 

หมายเหตุ : กรณีผูสมัครไมผานการพิจารณาเปนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ตอไปนี้
1. ไมแนบเอกสารหลักฐานทุกรายการ หรือการอัพโหลดเอกสารไมสมบูรณ จึงทําใหไมสามารถเปดไฟลเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติได
2. กรณีประเภทบัณฑิตจบใหม ไมแนบใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได




