
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ  
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 

(เฉพาะพื้นที่ต าบลที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่ต้องการรับ) 
------------------------------------------ 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ             
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ส าหรับพ้ืนที่ที่ได้ผู้ปฏิบัติงานไม่ครบ          
ตามจ านวน จ านวน ๔๗ ต าบล รวม ๒๓๘ อัตรา ประกอบด้วย ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๙ อัตรา 
บัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๑๓๖ อัตรา และประเภทนักศึกษา จ านวน ๗๓ อัตรา รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
รับสมัคร เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยก าหนดให้มีการรับสมัคร             
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น   

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
จากใบสมัครและเอกสารหลักฐาน เพ่ือคัดเลือกบุคคลฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เฉพาะพื้นที่
ต าบลที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่ต้องการรับ ดังนี้ 

 
๑. ก าหนดวัน เวลาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป รายละเอียดก าหนดเวลาและห้องสอบ ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒.  ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์น าเอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ มายื่นต่อ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑ ประชาชนทั่วไป 
  1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2) ทะเบียนบ้าน 
  3) หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่รับรองโดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

2.๒ บัณฑิตจบใหม่ 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ทะเบียนบ้าน  
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวันที่ส าเร็จการศึกษา 
4) หนังสือรับรองการพกัอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่รับรองโดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 



 
 

๒.๓ นักศึกษา 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ทะเบียนบ้าน  
3) บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 4) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนในภาคการศึกษาล่าสุด           

ซึ่งรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

๓. มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบช่วงเวลาและสถานที่ตามที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 1 

แนบท้ายประกาศ หากยังไม่ถึงเวลาที่ระบุ ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์พักรอการสัมภาษณ์ บริเวณรอบนอกอาคาร 
เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัดในบริเวณหน้าห้องสอบ โดยให้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  อนึ่ ง  ให้ผู้ เข้ ารับการสัมภาษณ์ติดตาม                
การประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารอย่างใกล้ชิด 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากไม่ไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่           
ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
               

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้มีรายช่ือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
บุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เฉพาะพื้นที่ต าบลท่ีมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ต้องการรับ) 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหต ุ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุร ี เกาะตาล บัณฑิตจบใหม ่ 0001 นายนพรัตน์ ยิ้มสวน 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0002 นางสาวพิมพิมล แก้วกมล  
0003 นางสาวจิรานันท์ แซ่เฮ่อ  
0004 นางสาวฐิติมา ทองเที่ยง  
0005 นางสาวละอองดาว บัวเดช  
0006 นางสาวโสรญา จันทิมา  
0007 นางสาวอัมภิชา อรณุศรีโสภณ 10.00 – 

11.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0008 นางสาวชมพิชา ศรีบรรเทา  
0009 นางสาวจินตนา ดิษกร  
0010 นายธนาพงษ์ วนากรทองผกา  
0011 นายวุฒินันต์ ระสูงเนิน  
0012 นายวราศักดิ์ สิงห์เถื่อน  

2 กําแพงเพชร คลองขลุง วังไทร บัณฑิตจบใหม ่ 0013 นายราชันย์ ศรสีนั่นวงษ์ 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0014 นางสาวอัญชลีพร จันทน  
0015 นางสาวอารยา จันทรส์ว่าง  
0016 นายวุฒิโชติ จันทร์มอญ  
0017 นางสาววาริน พันธ์ง้ิว  

นักศึกษา 0018 นางสาวนพเก้า นุ่มเกลี้ยง 10.00 – 
11.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0019 นางสาวสุพิชชา เมนไธสง  
0020 นายปวิตร อุ่นสนิท  
0021 นางสาวสุภาภรณ์ อ้นพา  
0022 นางสาวศศินันท์ พันภ ู  
0023 นางสาวเบญจรัตน์ ทาดวงตา  
0024 นางสาวสิรลิักษณ์ พรหมมา 
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ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหต ุ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

3 กําแพงเพชร พรานกระต่าย วังตะแบก ประชาชนท่ัวไป 0025 นางสาวกรรณิการ์ บญุคลา้ย 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0026 นายสกล แสงเมล ์  
0027 นางนิตยา เสือแก้ว  
0028 นายณัฐวุฒิ คุณพรอย  
0029 นางสาวธัญสดุา คําเผือก  
0030 นางสาวมินตรา กนกสิงห ์  

4 กําแพงเพชร พรานกระต่าย หนองหัววัว บัณฑิตจบใหม ่ 0031 นางสาวเกษร ชุมเช้ือ 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0032 นายปรัชญา จันทร์แก้ว  
0033 นางสาวพิชญา พรมสาร  
0034 นางสาววนิดา สอิ้ง  
0035 นางสาวสุรรีัตน์ วงศ์ศิลาบัต ิ  
0036 นางสาวกานต์ธิดา หนูหอม  
0037 นางสาวศรีแพร พลอาชา  

5 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ไตรตรึงษ ์ บัณฑิตจบใหม ่ 0038 นายวัชระ เวชภรณ ์ 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0039 นางสาวกนกอร หาญโสด  
0040 นายจารุกิตต์ แสงส่ง  
0041 นางสาวสุภาวดี ทิพย์เครือ  
0042 นางสาวมณฑพร จวงสาคร  
0043 นางสาวดารตัน์ ฉิมแป้น  
0044 นางสาวมินตรา เช้ือเทศ  
0045 นางสาวกฤติยาภรณ์ ผลไม ้ 10.00 – 

11.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0046 นายอกนิษฐ์ อํานวย  
0047 นายพันธกานต์ ประทุมเวียง  
0048 นางสาวพิมพ์ศิริ ทองด ี  
0049 นางสาวสุปราณี คูส่วด  
0050 นางสาวกัลยรัตน์ โสชาล ี
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ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหต ุ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

6 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นาบ่อคํา ประชาชนท่ัวไป 0051 นางสาวสุนสิา คูณสูง 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0052 นางสาวพัชราภรณ์ โพธ์ิไกร  
0053 นางสาวกิติยา โพนพุฒ  
0054 นางสาวณัฐนิชา นันท์ภักด ี  
0055 นางสาวจุฑารตัน์ อุ่นคํา  
0056 นางสาวเกศวดี เมฆ ี  
0057 นายสุทธินันท์ สมรีาย  
0058 นางสาวนริศรา นิลสกลุ  

บัณฑิตจบใหม ่ 0059 นางสาวนิตยา บุญมา 10.00 – 
11.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0060 นางสาวณัฐณิชาพัฒน์ จันทร์อ่อน  
0061 นางสาววิภาพร ครีีทศ  
0062 นายเกียรติศักดิ์ บัวยะ  
0063 นางสาวแพรววนิต จันทวงษ ์  
0064 นางสาวมณฑ์ลชนก ป๎ดล ี 11.00 – 

12.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0065 นายปองพล การะเกษ  
0066 นางสาวจินดารัตน์ ค่ํายัง  
0067 นางสาววัลลภา แสนวงศา  
0068 นางสาวนวพร คําภริะแปง  

7 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อ่างทอง บัณฑิตจบใหม ่ 0069 นายศิริชัย เรยีบฮวด 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0070 นางสาวปาริชาติ ถมยา  
0071 นายธวัชชัย ภู่บําเพ็ญ  
0072 นายกฤษณ คงสมทรง  
0073 นางสาวศิริพร โนรอด  
0074 นางสาวณิชชา โชนาม 10.00 – 

11.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0075 นางสาวสุทามาศ กุศลวงษ ์  
0076 นางสาวมินตรา วันจันทร ์  
0077 นางสาวศกลวรรณ ติดทะ 

 
 

 



~ 4 ~ 
 

ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหต ุ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

8 กําแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ บัณฑิตจบใหม ่ 0078 นายณัฐพงศ์ มาน้อย 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0079 นางสาวชนิกานต์ พงภมร  
0080 นายวิโรจน์ มาน้อย  
0081 นางสาววนิดา แสนศรีโสภา  
0082 นางสาวกนกวรรณ จี้เงิน  
0083 นางสาวป๎ทมา ขันตีมติร  
0084 นางสาวเกษร บุญสุขา  
0085 นางสาวจิรารัตน์ โยมรัมย ์ 10.00 – 

11.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0086 นายชัยธวัช อินทเสน  
0087 นางสาวสุจติตรา ภูมิพนา  
0088 นางสาวอุดมรตัน์ อินเลีย้ง  
0089 นางสาววารณุี รวยพงษ ์  
0090 นางสาวฐิติมน อยู่มนต ์  
0091 นางสาวจิราภรณ์ ตีเงิน  

นักศึกษา 0092 นางสาวดรณุวรรณ ปานเกิด 11.00 – 
12.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0093 นางสาวพรทิพย์ แซ่ฟุ้ง  
0094 นางสาวอนันตพร อรณุฉาย  
0095 นางสาววาสนา แซ่จาง  
0096 นายธีรพันธ์ุ วงค์จาย  
0097 นายลักษณะ ตาลน้อย 13.00 – 

14.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ช้ัน 3 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0098 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนนิล  
0099 นางสาวชุติมา แซ่ว้าน  
0100 นายวันชัย ศรีเดช   

 
  



~ 5 ~ 
 

ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

9 ตาก เมืองตาก วังหิน ประชาชนท่ัวไป 0101 นางสาวโชนิษา ขวัญวาร ี 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0102 นางสาวพรธิตา จินะ  
0103 นายศุภกันต์ เชื้อสายมาก  
0104 นางสาวกรรณิกา ดาษเดช  
0105 นายกิตติพงศ์ อ่ิมเอี่ยม  
0106 นางสาวสุกัญญา ต่อกร  
0107 นางสาวปวีณา คําโพธิ์  
0108 นางสาวจันทิมา เกษร  

บัณฑิตจบใหม ่ 0109 นางสาวป๎ทมชาติ สีหา 10.00 – 
11.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0110 นางสาวภัทรานิษฐ์ กสณิบวรเดช  
0111 นางสาวอรพรรณ เอี่ยมทอง  
0112 นางสาวพรสดุา พิมพ์เหลี่ยม  
0113 นางสาวมัทณี จันทรส์ายทอง  
0114 นางสาวอรณิชา มณฑา 11.00 – 

12.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0115 นายวีรภัทร สุวรรณาภรณ ์  
0116 นายวัชรพงษ์ ภักดี  
0117 นางสาวชุตินันท์ บุญยืน  

10 ตาก เมืองตาก หนองบัวใต้ บัณฑิตจบใหม ่ 0118 นางสาวศิริภา กันฟ๎ก 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0119 นางสาวรัตนมน สุทธิกุลมาศ  
0120 นางสาวอัญชิสา เมืองหลวง  
0121 นางสาวรฐกร สุวรรณพนา  
0122 นางสาวอินธิรา รุ่งช่ืน  
0123 นางสาวอรพิน บุปผาอมรศร ี  
0124 นางสาวสุธินี บุญยงค ์ 10.00 – 

11.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0125 นายเจรญิ แซ่ว่าง  
0126 นายยุทธนา แซ่ท้าว  
0127 นางสาวศศิวนันท์ วงศ์ชัย  
0128 นางสาวสรลิทิพย์ ต่ายทอง  
0129 นางสาวรัชนีกร จันทร์จ้อย  



~ 6 ~ 
 

ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

10 
(ต่อ) 

ตาก เมืองตาก หนองบัวใต้ บัณฑิตจบใหม ่ 0130 นางสาวดวงแก้ว เฉลิมวุฒิกลุ 11.00 – 
12.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0131 นางสาวชลลมัพี ศรีชัย  
0132 นางสาวฐิติมา ขําม ี  
0133 นางสาวธิตินาฏ สืบสายอ้น  
0134 นางสาววรางคณา มาคง  

นักศึกษา 0135 นางสาวชลิตา แจ่มจันทร ์ 13.00 – 
14.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0136 นางสาวสุนสิา เหล็กป้อ  
0137 นางสาวศุภนิดา แสนคําหล้า  
0138 นางสาวฟ้าฝ๎น มั่นอยู ่  
0139 นายวิทยา ยาตรา  
0140 นายกรวิชญ์ เจริญสุข  

11 ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด บัณฑิตจบใหม ่ 0141 นายจักรกฤษณ์ ทุมเมืองป๎ก 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้อง B432 ช้ัน 3 
อาคารสริินธร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร แม่สอด 

 
0142 นางสาวณัฐวรรณ กันทะใจ  
0143 นางสาวจินตนา แก้วมา  
0144 นายพงศกร หอยสังข์  
0145 นางสาวภรณ์ทิพย์ หล้ายอดน้อย  
0146 นายพิชาญ เรือนคํา  
0147 นางสาวพิมพ์ทิรา ขันทะ  

12 
 

ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บัณฑิตจบใหม ่ 0148 นางสาวนันทินี มาล ี 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้อง C432 ช้ัน 3 
อาคารสริินธร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร แม่สอด 

 
0149 นายปฐมพงษ์ คํานูน  
0150 นางสาวเกศรา วิจติรจรรยา  
0151 นางสาวจรณัยา มะลิซ้อน  
0152 นายสัพพัญํู ศรีรมย ์ 10.00 – 

11.00 น. 
29 มกราคม 

2564 
ห้อง C432 ช้ัน 3 

อาคารสริินธร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร แม่สอด 

 
 
 

 

 
0153 นายอนันต์ พิบูลย์อนันต์ศร ี  
0154 นางสาวรัตติกาล กีรติสวัศดิคณุ  
0155 นายวรพงศ์ ป๎นแก้ว  



~ 7 ~ 
 

ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

13 ตาก แม่สอด แม่กาษา ประชาชนท่ัวไป 0156 นางสาวเบญจวรรณ ใจแก้วท ิ 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้อง A422 ช้ัน 2 
อาคารสริินธร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร แม่สอด 

 
0157 นางสาวพุธิตา แซ่ม้า  
0158 นางสาวกัณธิชา ตั๋นเป็ง  
0159 นางสาวศุภสุตา กันทะจ๋อม  

บัณฑิตจบใหม ่ 0160 นางสาวนฤมล ใจด ี 10.00 – 
11.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้อง A422 ช้ัน 2 
อาคารสริินธร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร แม่สอด 

 
0161 นางสาวเบญจมาศ แก้วกันยา  
0162 นางสาวสัชฌกร ถาน้อย  
0163 นางสาวอินธิรา ป๎นสีคํา  
0164 นางสาวนรมน สีเขียว  
0165 นายบุณพจน์ พรหมเผ่า  
0166 นายวัชรพงษ์ พระบาง  

14 ตาก แม่สอด แม่ตาว ประชาชนท่ัวไป 0167 นางสาวสิรยิามล กันใจ 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้อง C422 ช้ัน 2 
อาคารสริินธร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร แม่สอด 

 
0168 นายธวัชชัย ส่างตา  
0169 นายจรรยาพงษ์ แสนคําลือ  
0170 นางรัตติกาล สุปิน  

15 ตาก วังเจ้า เชียงทอง ประชาชนท่ัวไป 0171 นางสาวอัยวรินทร์ คนโทพรมราช 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0172 นางสาวธัญชนก โพธ์ิพันธ์ไมล ์  
0173 นางสาวทิพวรรณ โพธิพันธ์ไมล ์  
0174 นางสาวอาทิตยา ศักดิ์ทอง  
0175 นายอธิวัฒน์ สีเทา  
0176 นางสาววรรณรสิา สอนแก้ว  

บัณฑิตจบใหม ่ 0177 นางสาวศิรลิักษณ์ จันทร์อําไพ 10.00 – 
10.30 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
 
 
 

 
0178 นางสาววาสินี จันทุรตัน ์  



~ 8 ~ 
 

ล าดับ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ประเภท หมายเลข ชื่อ-นามสุกล เวลาสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

16 ตาก วังเจ้า นาโบสถ ์ บัณฑิตจบใหม ่ 0179 นางสาวศศิธร ทองสอาด 09.00 – 
10.00 น. 

29 มกราคม 
2564 

ห้องประชุมลลีาวดี 
ช้ัน 2 หอประชุม 
ทีป๎งกรรัศมโีชติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร 

 
0180 นางสาวอภิญญา ภูครองหิน  
0181 นางสาวกิติยาภรณ์ สนคง  
0182 นางสาวนัฐกฤษตา พัฒนา  
0183 นางสาวพรนิภา ทองสอาด  
0184 นายอนุพงศ์ บุญเปี่ยม  
0185 นางสาวนิภาพร จันทร์พุก  

 

หมายเหตุ : กรณผีู้สมัครไมผ่่านการพิจารณาเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ เนื่องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึง่ ต่อไปนี้ 
1. ไม่แนบเอกสารหลักฐานทุกรายการ หรือการอัพโหลดเอกสารไมส่มบูรณ์ 
2. กรณีประเภทบัณฑิตจบใหม่ ไม่แนบใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ 

 


