
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท างานที่บ้าน 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19 
---------------------------------- 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท างานที่บ้านเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนในช่วง COVID-19 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครตาม
เงื่อนไขของประกาศฯ จากข้อมูลการสมัครและเหตุผลความจ าเป็นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เสร็จสิ้นแล้ว              จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการท างานที่บ้านเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19 จ านวน 25 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศ 

 

แนวปฏิบัติของนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก 
1) นักศึกษาทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ติดต่อรายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขการปฏิบัติงาน              ณ ห้อง

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ในวันอังคารที่                12 พฤษภาคม 
2563 เวลา 09.00-12.00 น. แต่งกายชุดสุภาพเหมาะสม 

2) น าหลักฐานประกอบการท างานมาในวันรายงานตัวพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ ได้แก่ 

- ส าเนาบัตรประชาชน  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
  



บัญชีรายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท างานที่บ้าน 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา คณะ/ วิทยาลัย ปี 
 

1 6212112010 น.ส.ธัญวรัตม์ แป้นสวน ภาษาไทย ครุศาสตร์ 1 
 

2 6113112020 น.ส.วาสิตา สีตา ภาษาไทย ครุศาสตร์ 2 
 

3 5913113057 น.ส.อารียา มันตะวัตร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 4 
 

4 6112260003 น.ส.เพ็ญศิร ิประหวั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรฯ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 
 

5 6012239044 นายฤทธิพร ศรีใจ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 
 

6 6112244035 น.ส.สวรินทร์ จักษุ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
 

7 6012419002 น.ส.กันย์สุดา บวบมี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
 

8 6012419045 น.ส.อมิตา สุ่นเดช ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
 

9 6012420007 น.ส.จันศิกา นาคอ่อง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
 

10 6212420031 น.ส.สิรธิร อ่่าคง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
 

11 6215602048 น.ส.อารีญา ดวงสมร การจัดการ วิทยาการจัดการ 1 
 

12 6112602109 นายสุรชาติ เดโชเม้ง การจัดการ วิทยาการจัดการ 2 
 

13 6112620006 น.ส.ธันยาภรณ์ อุทร การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 2 
 

14 6112606034 น.ส.สิรินทรา จักษุ การตลาด วิทยาการจัดการ 2 
 

15 6112606050 นายสราวุธ อาทะ การตลาด วิทยาการจัดการ 2 
 

16 6112615015 น.ส.จันทิมา จันทะคุ่ย บัญชี วิทยาการจัดการ 2 
 

17 6112404059 น.ส.พิมพ์อัปสร เผือกเปีย รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
 

18 6112405022 น.ส.อัยญาดา แก้วก่าแพง รัฐประศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
 

19 6112426017 น.ส.แพรพลอย มาอยู่ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
 

20 6012426049 นายพีรวิชญ์ เมฆเสือ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 3 
 

21 6112428004 น.ส.ฐิติยากรณ์ สถิตธรรมธร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
 

22 6212801030 น.ส.รังษิมา ทองวัน พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล 1 
 

23 6012208023 น.ส.วรรณนภา อู่ตุ้ม คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
 

24 6112211018 น.ส.โศศิษฐา ชาติเวช เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
 

25 6012213001 น.ส.กิตติวรา หัสแดง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
 

ส ารอง 5 ล าดับ 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา คณะ/ วิทยาลัย ปี 
 

1 6113120019 น.ส.สุนารีรัตน ์แก้วกิ่ง สังคมศึกษา ครุศาสตร์ 2 
 

2 6013111032 น.ส.จิราพา พรมมูล พลศึกษา ครุศาสตร์ 3 
 

3 6112418029 น.ส.อนุสรา มะลิด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
 

4 6112427006 น.ส.จารว ีโตสาตร์ รัฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 2 
 

5 5912405100 น.ส.ศิริพร ทองเป้า รัฐประศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 4 
 

 


