
กลุ่มท่ี 1 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า)

ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

1 นางสาวณิชากร จันทร์รอด

2 นางสาวสิรินทร์ เกิดแก้ว

3 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ

4 นายอดิศร หม่ืนหนู

5 นางสาวสินีนาถ พงษ์พานิช

6 นางสาวกรรณิการ์ ศรีรัตนสูตร

7 นางสาววาสนา ชัยเนตร

8 นายปิยพงษ์ ด ามุณี

9 นางสาวสิรินยา หมวดยอด

10 นางสาววไลพร ไชยโม

11 นางสาวหทัยชนก ไชยฤกษ์

12 นายธนาวัฒน์  เริงสมุทร

13 นายชนาธิป บุญเน่ือง

14 นางสาวลิกา เพชรนุ้ย

15 นางสาวมลธิตา พงค์สว่าง

16 นางสาวภัทรียา ธรรมภัทรกุล

17 นางสาวกมลวรรณ รักษายศ

18 นางสาวยศวดี คุณเวช

19 นางสาวสุพรรษา สิริสมบูรณ์

20 นางสาวศศิธร สุริยันต์

21 นางสาวภัทรานิษฐ์ สายแก้ว

22 นายภาณุพงศ์ สุทธินวล

23 นายธวัชชัย ปฏิบัติ

24 นางสาวเสาวลักษณ์ เทพสุวรรณ์

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชน

ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)



กลุ่มท่ี 2 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า)

ณ ห้องประชุมใต้หอประชุมวชิราลงกรณ 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

25 นางสาวสุมาลี ทวีทอง

26 นางสาวกาญจนา อินทโช

27 นางสาวกรรณิการ์ ศรีรัตนสูตร

28 นายปองพล ชุมศรี

29 นางสาวผกามาศ กุลพร้อม

30 นายอลงกรณ์ หมวดยอด

31 นางสาววิรวรรณ แต่งนวล

32 นายนัฏฐภัทร บุญทิพย์

33 นายพชรพล อินเอียด

34 นางสาวมณีกาญจน์ เสรีสุวรรณกิจ

35 นางสาวนางสาวอลิศรา จุ้งลก

36 นางสาวทิพวรรณ สุโขพล

37 นายอัครพล  ชูแก้ว

38 นางสาวพรพรรณ จันทร์เล่ือน

39 นางสาวธิดาพร คงสุวรรณ

40 นายภูมินทร์ ห้าวหาญ

41 นางสาวนีรชา ไตรสนาคม

42 นางสาวเปรมฤดี พลไชย

43 นางสาวสิริลักษณ์  ทองประเสริฐ

44 นางสาวพรนภา เช้ือพุทธ

45 นางสาวอุมาพร ไกรสิทธ์ิ

46 นางสาววรกานต์ คงสุข

47 นายไกรศร สาริขา

48 นางสาววันวิสา คชเชนทร์

49 นางสาวปาริฉัตร ถีระแก้ว



กลุ่มท่ี 3 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า)

ณ ห้องประชุมวชิระ 2 หอประชุมวชิราลงกรณ

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

50 นางสาวนิษฐาวดี สาริขา

51 นางสาวเพ็ญศรี  อนุโต

52 นางสาวกมลทิพย์ อินทวิเศษ

53 นางสาวรัฐวรินทร์ เก้ือหนุน

54 นายณัฐพล จันทร์แจ่มใส

55 นายธนพงศ์ ปานรัตน์

56 นางสาวอณิษฐา ผลศัพย์

57 นางสาวสุพรรษา ชัยพรหม

58 นางสาวมณีรัตน์ พรหมม่วง

59 นายกัลป์สกล อินทรทอง

60 นายเกียรติพงศ์ เช็ก

61 นายช านาญ เสละ

62 นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด

63 นางสาวโสรยา แก้วศรีจันทร์

64 นางสาววรัญญา ทองเรือง

65 นางสาวศิรินภา อินทร์กรูด

66 นายเอกราช เม่งบุตร

67 นางสาวจุฑารัตน์ ประชุม

68 นางสาวศิริพร พรมแก้ว

69 นางสาวดวงกมล ปานเจริญ

70 นางสาวสุวรีย์ แซ่หลี

71 นางสาวปิยาพร รอดเหล่ือม

72 นายบรรพต นามหิรัญ

73 นางสาวปัฐมาพร แก้วพิชัย



กลุ่มท่ี 4 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า)

ณ ห้องประชุมยุวชน มรส. อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

74 นายธนกร ออดพุ่ม

75 นางสาวสุพัตรา เพ็ชระ

76 นางสาววิภาวี จันทรักษ์

77 นางสาวรุ้งทิพย์ ตันสกุล

78 นายสรายุทธ  สามัตถิยากร

79 นางสาวณัฐกานต์ สรรพา

80 นายณัฐพงศ์ จันทร์สว่าง

81 นายวัชรินทร์ นวลอินทร์

82 นางสาววนิศรา เพชรทอง

83 นางสาวชุติพร ปันม้า

84 นางสาวชุติมา วิจิตร

85 นางสาวสกาวรัตน์ สุขด า

86 นางสาวณัฐฌาริดา ปันนวล 

87 นางสาวเสาวลักษณ์ เหมือนมณีย

88 นายจักรพงศ์ คุ้มพร้อม

89 นางสาวสุริวิภา แก้ววิไลย

90 นางสาวภัทรสุดา พัฒน์แช่ม

91 นางสาวอนงค์นาถ คชโกศัย

92 นางสาวนุจรี ยายิรัมย์

93 นางสาวผกามาส  ขนานคล้าย

94 นางสาวพิมพ์นภา นุ่นกุล

95 นางสาวปานตะวัน บัวแสง

96 นางสาวตรรชนี เหมรัตน์

97 นายศุภโชค รักษาศีล

98 นางสาวสุดารัตน์ จงจิตร



กลุ่มท่ี 5 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า)

ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

99 นางสาวอัญชิสา พลบ ารุงวงศ์

100 นางสาวสุวณี ทองผ้ึง

101 นางสาวมลฑกาญน์ ศรีสุนทร

102 นางสาวอริสรา ชินธเนศ

103 นางสาวปาริสษา วิเชียร

104 นางสาวปาณิสรา ลาดบูรณ์

105 นางสาวธิภาภรณ์ พ่ึงชาติ

106 นางสาวจริยา ชัยแป้น

107 นางสาวธวชิศริน ลีฬหคุณากร

108 นายนฤนาถ จีระมานะพงศ์

109 นางสาวจุฑารัตน์   แดงนาวา

110 นางสาวศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์

111 นางสาวชาลินี คุ้มสุข

112 นายมณเฑียร  ดวงจิโน

113 นางธัญรัตน์ สุขหนู

114 นางสาวชมพูนุช แซ่โค้ว

115 นายพงค์ศักด์ิ สุขหนู

116 นางสาววรรณศิริ พลศรี

117 นางสาวปราณี ขาวศรี

118 นายกรรวี ธรรมจันทร์

119 นางสาวอภิญญา เจ็กค า

120 นางสาวปิยวรรณ ช่อผูก

121 นางสาวสุกัญญา นวลทอง

122 นางสาวกมลพรรณ ฝ่ายเดช



กลุ่มท่ี 6 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. (ภาคเช้า)

ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม ช้ัน 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

123 นางสาวพนิดา หนูมี

124 นางสาวธาดารัตน์ คงเกษตร

125 นางสาวยิษฐา อุ้ยสกุล

126 นายพิเชษฐ์ ปราณแก้ว

127 นางสาวเกศญา พลจร

128 นางสาววรัญญา เกิดเอียด

129 นางสาวนิญากรณ์ สมนิล

130 นางสาวอรยา ฝายจันทร์ตา

131 นางสาวชลธิฌา พัฒนแช่ม

132 นางสาวศิริพรรณ ศรีรุ่งเรือง

133 นางสาวนิภาภรณ์ ช่วยอักษร

134 นางสาวมณฑิรา สุขเกิด

135 นางสาวนภัค บ ารุงศักด์ิ

136 นางสาวอนงค์นาฏ พัฒน์วัฒน์

137 นางสาวนารี โสรส

138 นางสาวเกศสุดา วงศ์พิพันธ์

139 นางสาวกวินธิดา ทองโมถ่าย

140 นางสาวอารียา ช่วยไทย

141 นางสาวกานต์ธิดา สงฤทธ์ิ

142 นายสุเมธ นุ่นแก้ว

143 นางสาวสริณี แปลกเมือง

144 นายพงษ์สิทธ์ิ  ทรงสวัสด์ิ



กลุ่มท่ี 7 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. (ภาคบ่าย)

ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

145 นางสาวศลิษา ตันเจริญ

146 นางสาวเสาวภา  ย้ิมอ่อน

147 นางสาวน้ าฝน ชายภักด์ิ

148 นางสาวศิริพร สวัสดี

149 นางสาวจินดารัตน์ เรืองฤทธ์ิ

150 นางสาวสุภลักษณ์ ศรีประจันต์

151 นายเกรียงศักด์ิ หม่ืนระย้า

152 นายพงศธร ปู่เนียม

153 นางสาวสุนิษา ปู่เนียม

154 นายปิยะราช ปานเจริญ

155 นายกาจพล ทิพย์สังข์

156 นางสาวศิริญญา  มีเผือก

157 นายนพกร ยวนกะเปา

158 นายศิริมงคล ร่วมพันธ์

159 นางสาวแสงสวรรค์ มีสุขไร้ภัยพาล

160 นางสาวจันทร์จิรา ชูประดิษฐ

161 นางสาวสุธิศา ขาวจิตร์

162 นางจิตตรา เขียวคล้าย

163 นางสาวนิธิพร ช่วยมาก

164 นายภควัส  แสงอาวุธ

165 นางสาวธิดารัตน์ คงทรัพย์

166 นายพีระพงศ์ สวัสดิโกมล

167 นายหัสนัย แซ่ล้ิม

168 นางสาวอรวรา



กลุ่มท่ี 8 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. (ภาคบ่าย)

ณ ห้องประชุมใต้หอประชุมวชิราลงกรณ 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

169 นายธีระวัฒน์ บัวแก้ว

170 นายธนาวัฒน์ ประยูรเวชสุนทร

171 นางสาวกันตนา เลิศไกร 

172 นายวิทัวช บัวถา

173 นางสาวนิษฐา ช่วยอักษร

174 นางสาวจีราวรรณ  ศรีฤทธ์ิ

175 นางสาวกชพร มากขนอน

176 นางสาววรรณิตา บัวนวล

177 นางสาวพิมพ์ศรี  พรมศรีแก้ว

178 นางสาวชุติมา อุ่นเรือน

179 นางสาวนริศรา โตพะไล

180 นางสาวกัญธิญา จิตรมุ่ง

181 นางสาวปภัฒวริญญ์ ช านาญกิจ

182 นางสาวนพมาศ  เย้ืองโยธา

183 นางสาวอรอุมา สังก าลัง

184 นางสาวกวิสรา พรมแก้ว

185 นางสาวอุมากรณ์  รักภู่

186 นางสาวรัตณา  เพชรน้อย

187 นางสาวบุษยา ทองชาติ

188 นางสาวสุภารัตน์ ท่าชี

189 นางสาวธันปพร  อินตา

190 นางสาวธนัธวริญท์ สุธาทร

191 นางสาวกัลยกร ดารากัย

192 นางสาวบุษยพรรณ จันทร์โชค



กลุ่มท่ี 9 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. (ภาคบ่าย)

ณ ห้องประชุมวชิระ 2 หอประชุมวชิราลงกรณ

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

193 นางสาวจีราวรรณ  สังข์สิงห์

194 นางสาวเคียงฟ้า ไชยช านิ

195 นางสาวปรีดาภรณ์ รัตนกระจ่าง

196 นางสาวปิยรัตน์ กตัญชลีกูล

197 นางสาวจุฑามาศ ห้ิวห้ิน

198 นางสาวรสจรินทร์ วิทิพย์รอด

199 นางสาวอัญธิดา  ปานทอง

200 นายณรัฐนันทน์  รักษาทิพย์

201 นางสาวศิริขวัญ แซ่อ่อง

202 นางสาวภัทรภร ภูกงลี

203 นางสาวกมลชนก ไชยทอง

204 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน

205 นางสาวชนกนาถ มีนะพงษ์

206 นางสาวพนิดา สุทธิปัญญาปกรณ์

207 นางสาวนภัสสร สุบรรณ์

208 นางสาวกนกอร ไกรวงษ์

209 นางสาวอุษณีย์ กงซุย

210 นางสาววลัยพรรณ สุทธิเมฆ

211 นางสาวรัตมณี ชีวศุภกร

212 นางสาววิภาวดี ช่วยสองเมือง

213 นางสาวสมัญญา บุญช่วย

214 นายราชันย์ อุ้ยเว้ง

215 นางสาวศศิธร เดชะ



กลุ่มท่ี 10 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. (ภาคบ่าย)

ณ ห้องประชุมยุวชน มรส. อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

216 นางสาวสลิลทิพย์ ไชยวงศ์

217 นางสาวสุกัญญา จันทร์ชาวนา

218 นางสาวภัทรพร อุดมกิจพิพัฒน์

219 นายชัยชนันต์ ชูวารี

220 นางสาวสินีรัชต์ เป็นใจเย็น

221 นางสาวกาญจนรัตน์ นนทพัฒน์อังกูร

222 นางสาวอธิติยา ทองใหญ่

223 นางสาวสจิกา เจริญ

224 นางสาวชญาภา จันทร์เสต็ม

225 นางสาวบุษสิตา ทองคลอด

226 นางสาวฐิติรัตน์ พรมโสภา

227 นางสาวณิชากร จันทร์รอด

228 นางสาวแคทลียา ช่างสุวรรณ

229 นางสาวอุษณีย์ แป้นก าเนิด

230 นางสาวอรวรรณ ไชยตัน

231 นายโรจน์ศักด์ิ มุกดา

232 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู

233 นางสาวอฤทัย คงกลับ

234 นางสาวกัญญาณี จงจิตร

235 นางสาววิสสุตา ไชยชนะ

236 นางสาวเกษกนก พัฒน์สังวาล

237 นางสาวสุภาวดี ย่องบุตร

238 นางสาวบุบผารัตน์ ชัยนาคิน



กลุ่มท่ี 11 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. (ภาคบ่าย)

ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

239 นางสาวสุภัทรา วิโรจน์

240 นายพชร เอ่ียมเจริญ

241 นายบรรณสรณ์ ศิริมุสิกะ

242 นางสาวเสาวลักษณ์  ผลศัพท์

243 นางสาวศศิวรรณ นิลนิยม

244 นายชาญวิทย์ เหล่าจก

245 นางสาวภัสสลักษณ์  สว่างแจ้ง

246 นายธนา นาควิเชียร

247 นางสาวสุพิชญา ศิริไทย

248 นางสาว ผกาวดี ย่ีโถ

249 นายอมรเพชร นิลเวช

250 นางสาววิภารัตน์ พัฒน์แช่ม

251 นายสุทิวัส บัวทอง

252 นายปวิช ธนโชติปุญพร

253 นางสาวนภษร นพมาศ

254 นางสาวสุภาพร มีชัย

255 นางสาวสุธทิพย์ คงเกษตร

256 นางสาวสิริมา สุขศรีนวล

257 นายนัฐวุฒิ ทองรัตน์

258 นางสาวเพ็ญจิต คงภูชงค์

259 นางสาวพัชณี ชูช่วย



กลุ่มท่ี 12 วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. (ภาคบ่าย)

ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม ช้ัน 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

260 นางสาวกันติยา เจริญตา

261 นายศิริพงศ์  เศษวอน

262 นางสาวศิริรัตน์ บุตรสุข

263 นางสาวพัชราวดี ทองพร้ิม

264 นางสาวฉวีวรรณ รัตนะ

265 นางสาวรวีวรรณ เต็กสงวน

266 นางสาวจุฑาพร หมวดสุข

267 นายธวัชชัย จ านงค์พันธุ์

268 นางสาวพนิตา แซ่ก้วย

269 นางสาวกตัญชลี ทองน่ิม

270 นางสาวบงกชพร สุขสุภาพ

271 นายอภิสิทธ์ิ สุนยพราก

272 นายปฐมพงษ์ สุทธิพานิช

273 นางสาวปิยธิดา อินทร์เอียด

274 นายสุทธิศักด์ิ เข็มเพ็ชร

275 ว่าท่ีร.ต.พัฒนศักด์ิ ไม้ทิพย์

276 นางสาว สุทธิดาพร เพชรขน

277 นายวัลลพ  แซ่คู

278 นางสาวกมลชนก  สอนปลอด


