
แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 
หน่วยบริการ  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

วันที่............เดือน...................................พ.ศ................ 
ชื่อ-นามสกลุ................................................................................................. อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................. ที่อยู่................................................................................................................................. 
 
 

กรุณาท าเครื่องหมาย  🗸  ในช่องว่างตามจริง 
1 คุณมีอายตุ่ ากว่า 18 ปี         □ใช่ □ไม่ใช่ 
2 คุณเคยมีประวัติแพ้วัคซีน หรือ แพ้ยา หรือ ส่วนประกอบของวัคซีน อย่างรุนแรง    □ใช่ □ไม่ใช่ 
3 คุณเคยไดร้ับการถ่ายเลือด พลาสมา ผลติภณัฑ์จากเลือด ส่วนประกอบของเลือด อิมมูโนโกลบลูิน  □ใช่ □ไม่ใช่ 
 ยาต้านไวรัส หรือ แอนติบอดีส าหรับการรักษาโควิด-19 ภายใน 90 วันท่ีผ่านมา 
4 คุณได้ตรวจพบเช้ือโควิด 19 ในช่วง 10 วันท่ีผ่านมา      □ใช่ □ไม่ใช่ 
5 คุณมีโรคประจ าตัวที่อาการยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น    □ใช่ □ไม่ใช่ 
 เจ็บแน่นหน้าอก หอบ เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น 
6 คุณมีอาการเกี่ยวกับสมอง หรือ ระบบประสาทอ่ืน ๆ       □ใช่ □ไม่ใช่ 
7 คุณอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือ ให้นมบุตร หรือ วางแผนที่จะตั้งครรภ ์     □ใช่ □ไม่ใช่ 
8 ผู้ที่มีภาวะภูมิคุม้กันบกพร่อง หรือ ได้รับยากดภมูิคุ้มกัน      □ใช่ □ไม่ใช่ 
9 มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ    □ใช่ □ไม่ใช่ 
 หรือ ไดร้ับยาตา้นการแข็งตัวของเลือด 
10 คุณมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือ นอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน   □ใช่ □ไม่ใช่ 
11 คุณก าลังมีอาการป่วย เช่น มไีข้ หนาวสั่น หายใจล าบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ เป็นต้น   □ใช่ □ไม่ใช่ 

 
 
 

วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสูง และสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้วัคซีนอาจ
ป้องกันโรคแบบไม่รุนแรง หรือ ไม่มีอาการไม่ได้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห์ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ เพียง
พอที่จะป้องกันโรค ท่านจึงยังคงมีความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ดังนั้น ท่านจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าแนะน าและมาตรการอื่น ๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้าง
มือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานท่ี เป็นต้น 

วัคซีนโควิด 19 อาจมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับวัคซีนและยาอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิกัน
โรค โดยอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่อาจพบได้เช่น ไข้ หนาวสั่น ปวด บวม รอยแดง บริเวณที่ฉีด ปวดหัว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวด
ข้อ อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมใต้วงแขนข้างที่ฉีดวัคซีนบวม 

หากคุณคิดว่าคุณก าลังประสบกับผลข้างเคียงใด ๆ โปรดไปพบแพทย์ทันที 
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และรับรองว่าข้อมูลเป็นความ 

จริง โดยข้าพเจา้ 
 

□ ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19     □ ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 

 
 
 
 

 
 

น  าหนัก............................กก.  ส่วนสูง..............................ซม.  รอบเอว………......................ซม.  อุณหภูมิ...............................°C 
ความดันโลหิต ครั งท่ี 1 ......................./……................... P………….  ความดันโลหิต ครั งท่ี 2 ......................../……................... P…………. 
เร่ิมฉีดวัคซีน เวลา..........................................น.  พักสังเกตอาการ เวลา………..............................น. ถึง เวลา…..................................น. 
อาการภายหลังสังเกตอาการ 30 นาท.ี........................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ........................................................                           ลงช่ือ...................................................          
     (........................................................) ผู้ให้บริการ                   (................................................) ผู้รับบริการ/ 

              ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
ลงช่ือ.........................................................        ลงช่ือ.................................................. 
     (........................................................) พยาน (ถ้ามี)                 (................................................) พยาน (ถ้ามี) 

 

จุดที่ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □  



ที่ รหัส ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย
1 601120220 นางสาว กัญญารัตน์ กล ่าเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
2 601120304 นางสาว จุฑามาศ คงยวง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
3 601120305 นางสาว วริสรา รักธัญการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
4 601120305 นางสาว วริสรา รักธัญการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
5 601120326 นางสาว ณปภัช ดอนปิน่ไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
6 601120329 นางสาว สโรชา ใจครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
7 601120330 นางสาว น ่าฝน อินเท้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
8 601120401 นางสาว ดวงเดือน รัตนวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
9 601120407 นางสาว อาภากร ยังประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร

10 601120501 นางสาว มัลลิกา มีแผ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
11 601120506 นาย ด่ารงค์ ชัยสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
12 601120510 นางสาว ดวงกมล พวงจ่าปา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
13 601120719 นางสาว วีริศรา เกียรติกมลเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
14 601121011 นางสาว มิรันตี พินศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
15 601121211 นางสาว นางสาวชนกนันท์ ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
16 601121218 นางสาว เบญจวรรณ สร้อยตา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
17 601121303 นางสาว สกาวรัตน์ ทองแฉล้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
18 601121411 นางสาว จุฑามาศ ด้วงปลี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
19 601121413 นางสาว วรินยุพา สาระบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
20 601121421 นางสาว จารวี เขียนขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
21 601121503 นางสาว กนกวรรณ สอนคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
22 601121508 นางสาว พรทิพย์ ปัน้เกี ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
23 601121513 นางสาว ปิยะวัลย์ ค่าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
24 601121520 นางสาว นางสาวหยดเทียน ค่าเปีย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
25 601121521 นางสาว วิจิตรา พุม่จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
26 601121528 นางสาว ปวีณา วงค์หมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
27 601121702 นางสาว เอมมิกา สาครศรีโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
28 601121801 นางสาว ภควดี เงินคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
29 601121802 นางสาว วศินี เขื อนทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร

รายชื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทีล่งทะเบียนรับการฉดีวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันจันทร์ที ่27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ก าแพงเพชร



30 601121806 นางสาว เพ็ญมณี ตนัยต่อกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
31 601121819 นางสาว นุชนาฎ สุขหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
32 601320802 นางสาว สายธาร อินทพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
33 601320821 นางสาว วิไลวรรณ ศรีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
34 601320825 นางสาว กนกวรรณ เกิดค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
35 601320826 นางสาว หนึ งฤทัย จันทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
36 601720701 นาย จิรายุ จั นประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
37 601720801 นาย พีทษณุพงษ์  ครุฑแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
38 601720807 นาย ภาณุพงศ์ วิเศษค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
39 605120112 นางสาว ดาวจรัส กิจวิโรจน์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
40 605120115 นางสาว กัญหา ยาเถิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
41 605120215 นางสาว ณัฐธิดา หลักเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
42 611120108 นางสาว  พัชราภรณ์ โภชน์บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
43 611120501 นาย อธิปชิระ บุญพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
44 611120524 นางสาว สุวภัทร วิชาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
45 611121202 นาย นพดล นาสื มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
46 611121204 นาย อ่านาจ นวลเปียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
47 611121207 นางสาว มัทนา รัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
48 611121418 นางสาว สลิลทิพย์ กันหาเรียง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
49 611220102 นางสาว รุ่งอรุณ ขุนพิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
50 611220103 นางสาว วรสินา บุญน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
51 611220104 นางสาว ฉัตรวลี โนขัดติมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
52 611220105 นางสาว มัสยา พลเชี ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
53 611220113 นางสาว สุนิษา โปต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
54 611220114 นางสาว พรทิพย์ ตระการตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
55 611220117 นางสาว เนตรวิมล เคลือภู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
56 611220118 นางสาว เปรมสุดา ประดิษฐนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
57 611220121 นางสาว จันจิรา มั นวิง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
58 611220122 นางสาว สิรภัทร ไตรยุทธรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
59 611220125 นางสาว ธิญากรณ์ พ่วงพี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
60 611220126 นางสาว บุษยามาศ สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
61 611220128 นาย ธวัชชัย แสนค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
62 611220201 นางสาว ณัฐฤมล ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
63 611220202 นางสาว จุติภัค ด่าสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร



64 611220204 นางสาว นางสาววิชะดา แซ่ม้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
65 611220212 นางสาว วริญญา หมื นเจิง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
66 611220403 นาย ธัญหฤษฏ์ พลแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
67 611220407 นางสาว อัญชลีกร พันทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
68 611220408 นางสาว ดิษยา ฉิมพาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
69 611220411 นางสาว เบญญา มีหิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
70 611220417 นางสาว ชลิตา ข่าอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
71 611220423 นางสาว อทิตยา พรมชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
72 611220425 นางสาว สุพิชฌาย์ เพียรธัญญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
73 611220505 นางสาว รุ่งฤทัย เบ็ญจา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
74 611220507 นางสาว เสาวภา ชัยไหวพริบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
75 611220514 นาย ศิร หาญก่าจัดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
76 611220518 นาย ภานุพงศ์ เอกนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
77 611220520 นางสาว นภัสสร ตรีบุพชาติสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
78 611220602 นางสาว รัตนกาญจน์ คล้อยสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
79 611220603 นางสาว ขนิษฐา มั งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
80 611220610 นางสาว ปิยธิดา บุตรสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
81 611220613 นางสาว พรพิมล แสนเขียววงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
82 611220816 นางสาว นภาพร พิมเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
83 611220827 นางสาว ศิริพร เตจ๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
84 611320301 นางสาว นภาลัย เชื อรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
85 611320304 นางสาว น ่าทิพย์ สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
86 611320501 นางสาว สุภารัตน์ เหล่ากระปิกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
87 611320502 นางสาว วัลญา  ประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
88 611320503 นางสาว อรณี แซ่ท้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
89 611320504 นาย ธีระวัฒน์ ปาวงค์สร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
90 611320506 นาย ปราชญา อุ่นประสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
91 611320507 นางสาว กนกพรรณ วงค์ต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
92 611320601 นางสาว ธัญรดา ครุธเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
93 611320618 นางสาว พรทิพย์ อินทปัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
94 611320621 นาย จีรวัฒน์ จารุจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
95 611320627 นางสาว ไพรลิน ชัยอารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
96 611320829 นาย ภูธเนศ นารีรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
97 611321006 นางสาว อนุสรา สวยไธสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร



98 611321010 นาย สถาพร จินดาอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
99 611321104 นางสาว มัลลิกา ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร

100 611321110 นางสาว รุ่งนภา เลินไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
101 611321114 นาย ธวัชชัย มีมุข มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
102 611321117 นาย นิธิพล รัตนาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
103 611321119 นาย ภานุพงศ์ นวมเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
104 611321121 นาย ชาคริต วงศ์ค่าตา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
105 611321124 นางสาว สุพัตรา กลัดอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
106 611321131 นางสาว มุธิตา จิตตริด มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
107 611420210 นางสาว สุชาวดี สิงห์ลอ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
108 611420213 นางสาว ดวงหทัย เปรมสน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
109 611420237 นางสาว ชลดา แสนกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
110 611420302 นางสาว เจนจิรา อินทร์เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
111 611420315 นางสาว สุพัตรา สิทธิสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
112 611420716 นางสาว สุธาทิพย์ ยวงหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
113 611420717 นางสาว ธนาภรณ์  ทองค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
114 611420822 นางสาว วราพร นามปัสสา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
115 611420827 นางสาว พิชญากรณ์ บุตรอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
116 611420830 นางสาว มิ งขวัญ ม่วงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
117 611420834 นางสาว ปนัดดา อ่อนขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
118 611520102 นางสาว กรรณิการ์ มณีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
119 611520104 นางสาว น ่าทิพย์ ดิษสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
120 611520105 นางสาว สุทธิดา ชูแผ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
121 611520114 นางสาว นางสาวจิรัชญา จันทร์เขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
122 611520120 นางสาว ดวงเพชร เทียมหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
123 611520121 นางสาว วิภาดา สาทิพย์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
124 611520134 นางสาว สุภัทตรา ยังนุสสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
125 611520139 นางสาว จันจิรา พุฒสี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
126 611520201 นางสาว ปวีณ์นุช เหล็กกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
127 611520204 นางสาว สุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
128 611520205 นางสาว อุษามาศ ก้อนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
129 611520209 นางสาว สุกัญญา  สุขเถื อน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
130 611520213 นางสาว วันเพ็ญ เกษก่าจร มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
131 611520217 นางสาว จิดาภา ศรีบุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร



132 611520221 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดเยี ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
133 611520230 นางสาว วนิลญา เงินสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
134 611520238 นางสาว นิลาวัลย์ จีนามูล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
135 611520241 นางสาว ชุติกาญจน์ พวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
136 611720104 นาย เกียรติศักด์ิ ปิน่มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
137 611720116 นาย ณภัทร แก่นค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
138 611720120 นาย รัชตะ เพียรเสมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
139 611720204 นาย ปฏิภาณ บรรทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
140 611720205 นาย ชินพรรธน์  หมอนจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
141 611720207 นาย ชัยวัฒน์ เสาวนิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
142 611720209 นาย ณัฐพงศ์ ชาตะรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
143 611720214 นางสาว จันทร์นภา เกษหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
144 611720219 นาย ฉัตรชัย อินกราด มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
145 611720220 นาย เทวฤทธิ์ พรมมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
146 611720221 นาย อดิศร เนื อไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
147 611720222 นาย กิตติภูมิ ยังเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
148 611720226 นาย อัษฎา คล่องใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
149 611720306 นาย ฆหชาร์นนท์ ยิ มฉ ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
150 611720403 นาย เมธา โคแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
151 611720413 นาย เรืองวิทย์ ลาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
152 611720503 นาย ปราณันต์ ปัน้ปลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
153 611720506 นาย วราวุธ บัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
154 611720507 นาย เกียรติศักด์ิ นฤคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
155 611820119 นางสาว วรรณรัตน์ ฟองเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
156 611820215 นางสาว ชลลดา จ่าปางาม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
157 613820111 นาย เมธวิน ค่าตื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
158 613820113 นาย พงศกร เลิศวิจิตรทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
159 613820118 นางสาว ธมล จรัสพงศ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
160 613820119 นางสาว ปุก๊กี - มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
161 613820130 นาย ภูริช ฟักอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
162 613820142 นางสาว สตรีทิพย์ ชูชื น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
163 615420417 นาย ณัฐพนธ์ รัตนโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร แม่สอด
164 601320809 นางสาว กัญญาณัฐ เกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
165 601320818 นางสาว สุชาดา ชาติรัก มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร



166 611220414 นางสาว เรไร ศรีหามายา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
167 611320603 นาย ภัทรพล ค่าสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
168 611320604 นางสาว กัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
169 611320612 นางสาว นัฐรินทร์ พันธ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
170 611321012 นางสาว น ่าฝน เทนอิสสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
171 611420515 นางสาว นิชานันท์ เอี ยมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
172 611520219 นางสาว ปนัดดา สมใส มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
173 611720210 นาย พันธ์ศักด์ิ เลาสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
174 611320809 นางสาว พิมพ์ลภัส วงค์กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
175 611520119 นางสาว สุพิกา กาละสิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร
176 631121316 นางสาว วรรณภา อยู่คง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
177 631121317 นาย ชยพล โคโรจวง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
178 631121318 นาย ยืนยง มูลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
179 631121319 นางสาว วิภวา แซ่เฮ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
180 631121325 นางสาว กรนิกา กันยา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
181 631121331 นางสาว สุมิลตรา ผิวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
182 631121402 นางสาว กมล แซ่ม้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
183 631121403 นางสาว ขรินทร์ทิพย์ รุ่งเรืองเฉลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
184 631121404 นางสาว ดาราวรรณ พนาลัยจารุ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
185 631121405 นางสาว วิภา สถิรอาชา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
186 631121407 นางสาว อรัญญา สายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
187 631121411 นางสาว สุภาพร แซ่หมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
188 631121414 นางสาว วิลัยพร ฉัตรสุภาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)
189 631121415 นางสาว ศรัณย์พร ค่าตา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร (ทุน)


