
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระยะที่ 2 

************************  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงาน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 
ระยะที่ 2 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 
  ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  ก 001 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาก  
  ก 002 นางสาวธนภรณ ์  เต่าทอง  

ก 003 นางสาวอัจฉริยา  เกษศิลป์  
ก 004 นางสาวภัทรานิษฐ์ ดำสะอาด  

  ก 005 นางสาวสุริยา  ปิ่นหิรัญ  
  ก 006 นางสาวพรรณภัทร ศรีนักสิทธิ์  
  ก 007 นางอำนวย   สังข์ศิริ  
  ก 008 นายสาย   สิงห์ตาลกง  
  ก 009 นายบรรจง  นุ่มส่วน  
  ก 010 นายพงษ์ศักดิ์  ชูเชิด  
  ก 011 นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี  

  ชุมชนหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ก 012 นางสาวแพรพัชระ รอดภัย  
ก 013 นางสาวศีตรา  มาลัยกุล  
ก 014 นายธรรศ  ธามฐานัส  
ก 015 นางสาวปรัศมนกัญ พิกุลทอง  
ก 016 นางสาววรินทร  ขาวนวล  
ก 017 นางสาวสุกัญญา  อรุณรัตน์  
ก 018 นางสาวกัญญารัตน์ สุดยอด  
ก 019  นางสาวสุดารัตน์  เฮงบุญมี  
ก 020 นางสาวสุพรรษา  พ่วงลิบ  
ก 021 นางสาวมนต์นภา  สุขสวัสดิ์  

//ก 022 นายอรรถพล 



ก 022 นายอรรถพล  พ่ึงพล  
ก 023 นางบุณณดา  ฮัคเคิลเบอรี  
ก 024 นางสาวณัฐณิชา  เรืองนะรา  
ก 025 นายเกรียงไกร  ไทยแขก  
ก 026  นางสาวสวรรยา  อินทร์จันทร์ 
 

  ชุมชนไร่กร่าง ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
   ก 027 นางสาวปิยะธิดา  แก้วเมฆผา  
   ก 028 นางสาวธนิตา  แสงอาทิตย ์ 
   ก 029 นางสาวอำภาพร  พิมพ์ชาย  
   ก 030 นางสาวสุธิพร  คำโพธิ์  
   ก 031 นายจิระศักดิ์  จิวเซ่ง  
 
  ชุมชนละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ก 032 นางสาวจีรวรรณ  ทองกลัด  
ก 033 นางสาวศศิวิมล  ฉิมเพชร  
ก 034 นางสาวอังคณา  แตงอ่อน  
 

ชุมชนไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ก 035 นายธนกร  บุญมีโชติ  
ก 036 นางสาวโยธกานต์  รูปสง่า  
ก 037 นางสาวเสาวลักษณ์ มามีสุข 
 

  ชุมชนบางครก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ก 038 นางสาวชลธชิา  มากมิตร  
ก 039 นางสาวณัชชา  พูลปรีดี  
ก 040 นางสาวพัทธ์ธีรา  จันทร  
 

 กลุ่มที่ 2 
  ชุมชนไร่กร่าง ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
    ไม่มีผู้สมัคร 
 
  ชุมชนบ้านไร่มะนาว-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ชุมชนบ้านไร่สัตว์-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ข 002 นายยุติธรรม  ชมภูทอง  

 
 

//ชุมชนบ้านไร่สะท้อน 



ชุมชนบ้านไร่สะท้อน-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ข 003 นางสาวยุพารัตน์  สีแจ้  
ข 004 นางสาวชญานี  พูลพิพัฒน์  
ข 005 นางสาวสุธินันท ์  นกเพชร  
ข 006 นายวรายุทธ  นิลห้อย  
ข 007 นางสาวพิจิตรา  สุขสว่าง  
 

ชุมชนบ้านไร่ขวาง-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีผู้สมัคร 
 

ชุมชนบ้านหนองแก-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ข 008 นางสาวสาลิน ี  ศิลป์ศร  
ข 009 นางสาวภัสสิพร  เพ่ิมเสม  
ข 010 นางสาวณชนก  ฆ้อนทอง  
 

ชุมชนบ้านไร่ฝาง-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ข 011 นางสาวพิชญา  พ่วงพานทอง  
ข 012 นางสาวจริยา  กลิ่นอุบล  
 

ชุมชนบ้านไร่หัวโลด-ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีผู้สมัคร 
 

ชุมชนดอนเทพศักดิ์-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านคลองแหลม-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ข 013 นายสมเกียรติ  เทศจนกุล  
ข 014 นางสาวอริศรา  โพธิ์เพ็ชร์  
 

ชุมชนบ้านหัวกระทุ่ม-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

  ชุมชนบ้านหัวกระทุ่ม-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านป่าขวาง-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ข 015 นางสาวสุปรียา  เกตุเลขา  
 

 
//ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 



ชุมชนบ้านนาโพธิ์-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านในพัฒนา-ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ข 016 นางสาวอัสมาตห์  วาโซ๊ะ  
ข 017 นางสาวนิซูรี  นาโด  
ข 018 นางสาวมูฮัมหมัดอัสฟาน   มูซอ  
ข 019 นายนนทกฤช  ภูริธนาพัฒน์  
 

ชุมชนบ้านเนิน-ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านหนองชุมพลล่าง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 5 คน 
ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านหนองประดู่-ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 5 คน 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านหนองโพธิ์-ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 5 คน 
 ไม่มีคนสมัคร 
 

ชุมชนบ้านหนองชุมพล-ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 5 คน 
 ไม่มีคนสมัคร 
 
 

ชุมชนบ้านพุม่วง-ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 5 คน 
ข 020 นางสาวเจนจิรา เทพพิทักษ์  
 

ชุมชนบ้านชัดหลังเต่า-ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 5 คน 
   ไม่มีคนสมัคร 
 
กลุ่มที่ 3  

ค 001 นายอดิศร  เอ่ียมศิร ิ  
ค 002 นางสาวกัลทิวา  สว่างเมฆ  
ค 003 นางสาวยาณ ี  ขุนทองจันทร์  
ค 004 นางสาวสุธิตา  แก้วปราณี   
ค 005 นางสาวนิรชา  บัวสด   
ค 006 นางสาวปาริชาติ  แสงกระจ่าง  
ค 007 นางสาวผกามาส  ศรีภักดี  

//ค 008 นางสาวศิริวรรณ 



ค 008 นางสาวศิริวรรณ  ศรเวช  
ค 009 นางสาวฐานิกา    สุขสมบูรณ์พงศ์  
ค 010 นายพีรณัฐ  บุญคอย  
ค 011 นายจิรทีปต์  วิทยากุล  
ค 012 นางสาวสิรินทรา  ชูจร  
ค 013 นางสาวนัทธมน  ทองม ี 
ค 014 นางสาวธนิตานันท์ เฟ่ืองฟู  
ค 015 นางสาวปาริญา  มากปลั่ง   
ค 016 นางสาวพิชญ์สินี  ชำนาญกุล  
ค 017 นางสาวศุภมาศ  คงสบาย  
ค 018 นางสาวบงกช  ทองคำ  
ค 019 นางสาวสุภาวิตา  อินทร์สา  
ค 020 นางสาวนงลักษณ์  สังข์พุก  
ค 021 นางสาวณิชาภา  รักพานิชแสง  
ค 022 นางสาวรุ่งทิวา  พรายแก้ว  
ค 023 นางสาวกุลสินี  หิรัญวงศ ์ 
ค 024 นางสาวจิตตมาศ  เขียวคลี่  
ค 025 นางสาวศุภาพิชญ์  ทองคำ  
ค 026 นางสาวกัญญาณัฐ พ่วงพรม  
ค 027 นายณรงค์ศักดิ์  รุ่งฟ้า  
ค 029 นางสาวกชกร  สิงห์ทอง  
ค 030 นางสาวราริน  สุขเจริญ  
ค 032 นางสาวศรวณะ  ชินะจิตพันธุ์  

  
    โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563            
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป และผู้รับการสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายเรียบร้อยตามความเหมาะสม ห้าม สวมเสื้อแขนกุด หรือ
เสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ 
 

 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หมู่บ้านทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก  10 คน 
ป 001 นางสาวสุกัญญา  บุญเหลือ  
ป 002 นายอภิชาต  อ่วมอ้อ  
ป 003 นางสาวเหมือนฝัน สุขหอม  
ป 004 นางสาวดารารัตน์ อมรปิยะกฤษฐ์  
ป 005  นางสาวณัฐนันท์  รอดบุญนำ  
ป 006  นางสาวณุชาฎา  วราวานิชย์  
 

 //โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  



โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563            
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตั ้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และผู้รับการสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายเรียบร้อยตามความเหมาะสม               
ห้าม สวมเสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ 

 
หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี 10 คน 
ป 007 นางอมรรัตน์  วรรณวงษา  
ป 008 นางสาวพรอุษา  ม่วงมั่งม ี 
ป 009 นางสาวพรรณวรท แซ่ว่อง  
ป 010 นายชัยพันธ์  วงศ์รุจิโรจน์  

   
  โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563            
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  และผู ้ร ับการสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายเร ียบร้อยตามความเหมาะสม               
ห้าม สวมเสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ 
 

ประกาศผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก โดย

เรียงลำดับจากผู ้ที ่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที ่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”   
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  25  มถิุนายน  พ.ศ.  2563 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 


