
 
 

  
 

 
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ท่ี  014/๒๕63 
เรื่อง  รายชื่อเจ้าหนา้ท่ีจ้างเหมาบริการตามพ้ืนท่ีดำเนนิการ โครงการจา้งงานประชาชน 

ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID – 19) 
---------------------- 

 ตามที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
โครงการจ้างงานประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) ไปแล้วนั้น 
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศรายช่ือเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่
ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID – 19) จำนวน 410 ราย  ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
(นายพีรพฒัน์  มั่งค่ัง) 

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ด าเนินการ 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 

แนบท้ายประกาศส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
----------------------------------------------------------- 

พื้นที่ด าเนินงาน จ านวน 88 ชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด 
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ชลบุร ี

อ.เกาะจันทร ์ ต.เกาะจันทร ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุนไร่ธนาดุลฟู๊ด 

 ธนเสฎฐ์ ธนาดลุอธิวัฒน์ 

 สมควร เงินท้วม 

 ธนวันต์ ธนาดุลอธิวัฒน์ 

 หน่อย ชุ่มแสง 

 ปลูก เอมโอษฐ ์

อ.เกาะสีชัง ต.ท่าเทวงษ ์ กลุ่มท าประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง 

 ปราณี ชลาประเสริฐ 

 ติ๋ม ปิ่นชูศร ี

 มะลิ แย้มทับทิม 

 สุนันทา ทองจันทร์ 

 กิมจู แซ่ก๊วย 

อ.บ่อทอง ต.บ่อทอง หมู่ ๑ 

 จุฑามาศ  หาได ้

 ณัฐพงษ์ ศรีกล  า 

 ยลดา ศลิาสุวรรณ 

 นภาพรรณ ใจกล้า 

 จินตนา จันทร์ดอกดวง 

อ.บางละมุง ต.ห้วยใหญ ่ หมู่ ๘ 

 นลธวัช สิทธิภูม ิ

 รัชนีกร รัตนะภักด ี

 เสาวภา ศริิอรรถ 

 หาญณรงค์ ผาสุกสมหวัง 

 น้ าฝน จันทร์ควง 

อ.บางละมุง ต.หนองปรือ หมู่ ๙ 

 กุลธิดา คัดโนภาส 

 อภัสรา ศรีจันทร ์

 วิรัญญา กิจวิมลตระกลู 

 ชวนิดา กล่อมประเสริฐ 

ศศิมากรณ์ สังขวด ี

อ.บ้านบึง ต.หนองอิรุณ หมู่ ๑๑ 

 กตัญญุตา  หรุาพันธุ 

 จิรประภา วงศ์ขจร 

 จตุภัทร ทองอ้น 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ชลบุร ี

อ.พนัสนิคม ต.สระสี เหลี ยม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

จักรสารต าบลสระสี เหลี ยม 

 สมพร หมื นยุทธ 
 สุดใจ แซ่เจ็ง 
 นิยา พรมส ี
 สมทรง วิทยประภารตัน ์
 สมจิตร มงคลศรีสะอาด 

อ.พนัสนิคม ต.นาวังหิน กลุ่มเกษตรกรไรส้ารพิษต าบลนาวงัหิน 

 อุทมพร มาล ี
 พิสมัย พรหมคุณ 
 ชวน อินทอง 
 จิตตราภรณ์ รุ่งโรจน ์
 จ าแลง ไชยวิสาร 

อ.พานทอง ต.เกาะลอย กลุ่มผูเ้ลี้ยงสัตว์น้ าต าบลเกาะลอย 

 ทวาย จ้อมล ี
 ประดิษฐ์ เฮงเจรญิ 
 ภัทราวรรณ ชาวนา 
 สมจิตร จ้อยล ี
 อฑิตยา เรือนงาม 

อ.พานทอง ต.หนองต าลึง หมู่ ๕ 

 ศุภสิริ ศรีมีชัย 
 ณิชารีย์ คณุพระรักษา 
 จักรพันธ์ิ ศิริจันโท 
 วีรวัฒน์ โรจน์สวสัดิส์ุข 
 ธีรฉัตร ชัยมงคล 

อ.เมือง ต.บ้านปึก 
กลุ่มอนุรักษ์ต้นท้ายยายม่อม 

ต าบลบ้านปึก 

 นิเวศน์ จิตจินดา 
 วิไล  ทองระอา 
 จรัส จิตจินดา 
 สุพัตรา พิพัฒน์ 
 วัชรีภรณ์ จติต์จินดา 

อ.เมือง ต.คลองต าหร ุ
กลุ่มภมูิปัญญาชายฝั่งทะเล 

ต าบลคลองต าหร ุ

 ดวงกมล ชาญสมร 
 เสาวรส ฤทธิเดช 
 ช่อทิพย์ ฤทธิเดช 
 ไกลอัมพร ปะลาซโิก 
 ธัญญาลักษณ์ ยังทองหลาง 

อ.เมือง ต.นาป่า หมู่ ๑ 

วันชัย ประยูรญาต ิ
ชิษณุ พิสุทธิไพศาล 
ขวัญกมล แก้วศรคีราม 
ปภัสราพร ภูทองขาว 

อภิชาติ นาวินทรานนท์ 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ชลบุร ี

อ.เมือง ต.บางทราย หมู่ ๕ 

 ภิญญา ปิยะพิสุทธ์ิ 

 อดิศร ปรีกุล 

 สมบัติ ฉัวเซ่งอี  

 ชุมพล เกตานนท์ 

 ณัฐกานต์ บุญทว ี

อ.เมือง ต.บางปลาสร้อย หมู่ ๒ 

 ธันยา คงจูด 

 วลัยพร ดวงเพ็ชร ์

 นพรัฐ หุราพันธุ ์

 ศิริลักษณา ยมจินดา 

 กรรณิการ์ เทพพงษ์ 

อ.เมือง ต.ห้วยกะป ิ หมู่ ๖ 

 ลัดดาวลัย์ ประยูรญาต ิ

 ฉัตรณรงค์ บุญประเสริฐ 

 พรภิรมย์ แสงหลง 

 ธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข 

 วรัญญา ประชาราษฎร 

อ.เมือง ต.หนองไม้แดง หมู่ ๓ 

 อภิญญา มะลิวลัย ์

 อภิชญา นาคะเวทิน 

 อนุศักดิ์ สมศร ี

 สุชาดา วิไลภูผาสร้าง 

 ธัญญพัทธ์ สุระเศรษฐ์กมล 

อ.เมือง ต.บ้านสวน หมู่ ๑ 

 เมธาสิทธิ์ วิถี 

 ธัญณิชา เพชรสดุสงวน 

 ภาคภูมิ ศรีพัฒโนทัย 

 พรปรียา อุทัยวัฒน์ 

 กิติศักดิ์ บัวเพ็ชร ์

อ.เมือง ต.หนองข้างคอก หมู่ ๔ 

 สุภาพ พนมรตัน ์

 มณตรา รัตนสกุลชล 

 บังอรศิริ ศักดิ์วิไลสกลุ 

 ปราม ศรสิทธ์ิ 

 สุรศักดิ์ พรหมโลก 

อ.ศรีราชา ต.สุรศักดิ ์ หมู่ ๘ 

 ศิริจรรญา  กระแสแสน 

 จุฬาลักษณ์  พวงภู ่

 ภุชงค์  พวงภู่ 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ชลบุร ี

อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขขลา กลุ่มประมงชุมชนต้นแบบบ้านอ่าวอุดม 

 เปรม ซื อสตัย ์

 ชงโค นิยมไวทยะ 

 ธีลารัต ซื อสัตย ์

 ประทุม แซ่โฉม 

 วิษรา คงงาม 

อ.ศรีราชา ต.หนองขาม หมู่ ๑๑ 

 อนงค์นาฏ กิจวิมลตระกูล 

 พลอยไพลิน ก าลังหาญ 

 ณัฐฐิการ์ พุทธวงศ์ 

อ.ศรีราชา ต.ศรีราชา หมู่ ๑ 

 อาชว์วิญญ์ วณิชชาพัชร 

 ณัฐพีระ คชาสถาพร 

 ธาดาภูมิ บานชื น 

 อภิชน น้อยหีด 

 ภูมิภัทร คชวัฒน ์

อ.สัตหีบ ต.บางเสร ่ หมู่ ๑ 

 กฤษฏิ์ อินทรียงค์ 

 สืบสกุล กุลโคกกรวด 

 สุชาติ คนขยัน    

 จันทกานต์ กลิ นแก้ว  

 ณัฐกุล สาเลยยานนท์  

อ.สัตหีบ ต.พลูตาหลวง หมู่ ๗ 

  สุภัคดี พงศ์อุดมทรัพย ์

 ศักดากิจ บุษบา 

 วราพร กลิ นศรสีุข 

 นิศา นุ่มวงษ ์

 นภัสปมนต์ พันธุมะพานิช 

อ.หนองใหญ ่ ต.คลองพล ู กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเนินดินแดง 

 พยอม ชุ่มพุดซา 

 เขมอะ กล่าวจันทร ์

 สาน บุราคร 

 เทอดพงษ์ เชื้อวังค า 

 สุภารักษ์ ไตรโชติกุล 

อ.หนองใหญ ่ ต.เขาซก หมู่ ๒ 

 นัฐวัตน์ ตันติชัยกาญจน ์

 เอกชัย เสาหงษ์ 

 ธุวพร หล่าลาภ 

 พรรษวัฒน์ วรรัตน ์

 ปฏิพัทธ์ อินทร์กอ 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ชลบุร ี

อ.หนองใหญ ่ ต.ห้างสูง หมู่ ๔ 

อัญชลี  รัตนะไมตร ี

เกรียงไกร รัตนะไมตร ี

อัจฉรา สุวรรณบล 

กวีวัฒน์ ศิวะเกรียงไกร 

เทียนชัย นามวงศ์ 

อ. พนัสนิคม ต. บ้านช้าง หมู่ ๔ 

สุจิตรา มานูเจริญ 

ศิวกร มีมัน 

ธนัท คูหะมณ ี

จัตุรงค์ ป้องทอง  

ธนิษฐา ปูชณียกุล 

จ.ระยอง 

อ.แกลง ต.ทางเกวียน หมู่ ๘ 

ทนาลักษ์ ปราณคีุณากร 
จุรีมาศ ทองเนื้ออ่อน 
นวรัตน์ รวมสุข 
นวพรรษ รวมสุข 
สรชัย เฉลยกิจ 

อ.แกลง ต.ทุ่งควายกิน หมู่ ๑๓ 

สิทธิฤกษ์ ราญรอน 
สิทธิรัตน์ ราญรอน 
กันธิมาภรณ์ คุณรัตน ์
รัตตญิาพร ภูชาดา 
ลัดดา บุบผาพฤกษ์ 

อ.แกลง ต.ปากน้ าประแส ชุมชนปากแม่น้ าประแส 

แพรวสิรี  ธีรพรธนพัชร ์
ชุติพนธ์ กิจการดุลยพันธ์ 
ศิรดา  ทรัพย์พิพัฒนา 
ศุภกรณ์ ปราบทุกข์  
ญาณิชานันท์ บุษบา 

อ.แกลง ต.ทางเกวียน ชุมชนบ้านทะเลน้อย  หมู่ ๖ 

บงกชธร จิตประสงค์    
ปาจรีย์ พงษ์พรรณากูล  
อุบลวรรณ มีดี   
ชนากานต์ วรรณารักษ์   
วนิดา สุขส าราญ 

อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง หมู่ ๕ 

ณัฐพันธุ์ จันปุ่ม 
ศุภกฤต จันทรง 
วิภาวิณี สังข์ธาดา 
วณศร สร้อยทอง 
จุฑารัตน์ ลออสุขไพบลูย ์



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ระยอง 

อ.ปลวกแดง ต.มาบยางพร หมู่ ๑ 

  ปทิตตา  ลิ้มสกลุ 

 วรพัฒน์  ลิ้มสกุล 

 สมพงษ์  ข าคง 

อ.เมือง ต.ทับมา หมู่ ๔ 

 มาลัย  จรญูรตันวิเชียร 

 มะลิ  จันซิววงศ ์

 บุญประกอบ  ข าคง 

อ.วังจันทร์ ต.ป่ายุบใน หมู่ ๓ 

 ดวงหทัย ทองส าเร็จ 

 นพณัฐ หุราพันธ ์

 มธุรินทร์ เหลือผล 

 ณัฐวัฒน์ เลิศภัทรปรีชา 

 ญาณิศา วัฒนะโชต ิ

จ.จันทบุร ี

อ.แก่งหางแมว ต.สามพี น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลสามพี นอ้ง 

 สมใจ ภู่สาย 
 กาญจนา ทรงศิร ิ
 ณัฐวุฒิ มีจันทร ์
 อภิสิทธ์ิ สว่างแจ้ง 
 สุทธิราช เครือค า 

อ.แก่งหางแมว ต.เขาวงกต หมู่ ๒ 

 สมชาย คามทิตย ์
 อภิญญา นิลดอนหวาย 
 พัชรี เกตุเหลือ 
 อนุชล  เปาอินทร์ 
 นฤมล ปั้นด า 

อ.ท่าใหม ่ ต.โขมง องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 

 เจนจิรา ลิขติเลิศ 
 อนุสรณ์  สุทธิพร 
 อติกานต์ ธัญญผล 
 อนุทรา  ประกอบทรัพย ์
 กฤติกาญจน์ สหวัฒนชาต ิ

อ.ท่าใหม ่ ต.ตะกาดเง้า องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า 

 ชนนิกานต์ อ านวยชัย 
 ปรีดา สุขส าราญ 
 สาธิตา คุณาเกื้อ 
 ทศพร เจริญสัตย ์
 ธนากร ภาคเจริญ 

อ.ท่าใหม ่ ต.สีพยา-บางพ ุ องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน 

 ปิยพร อิ มรัตน ์
 พงศธร มุขสาร 
 อนันตชัย ศรีทอง  
 อมลรดา เจรญิแดง 
 สุนิสา ศรจีันทร์  



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.จันทบุร ี

อ.ท่าใหม ่ ต.ร าพัน องค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บางพ ุ

อังกุร อัควัฒธนกูล 
ศิริลักษณ์ เสมสฤษดิ ์
ฐิติรดา พลายแก้ว 
ชัยชนะ ปลื้มภักตร ์
ทรงชัย ปลื้มภักตร ์

อ.ท่าใหม ่ ต.คลองขุด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด 

สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ 
ราตรี  ประมวลสุข 
อังคณา ประมวลสุข 
กัญญารตัน์ พิมพ์เกษม 
ปิยวัฒน์ ล าน้ า 

อ.ท่าใหม ่ ต.พลอยแหวน-เขาวัว - 

ปิยดา ขันหล้า 
ชุดาพร เขตร์อรัญ 
สรสวรรค์ หริัญ 
ภาณุพงศ์ ศรเีมฆ 
จุฑามาศ ดอกกุหลาบ 

อ.ท่าใหม ่ ต.เขาบายศร ี - 

อลิสา โวแสง 
สุจิรา  สวสัดภิาพ  
กฤติยา สวัสดิภมู ิ
ถิรพงศ์  กุลมาศ 
รัชฎา ดาราเย็น 

อ.ท่าใหม ่ ต.ท่าใหม ่ - 

กัญจนพร ศรีคงรักษ์ 
ธิติสุดา  จันทสิทธ์ิ 
วีรวัฒน์ อยู่ยืน 
ศิริรัตน์  ไกรสิทธ์ิ 
ศิริกัลยา เพ็งศิร ิ

อ.นายายอาม ต.สนามไชย องค์การบริหารส่วนต าบลสนามไชย 

ธนพร จวบบุญ 
ด ารงค์ ญาณะโส 
ณัฐธิดา คณะทรง 
ทัดชา คุ้มรัตน ์
วิมลรตัน์ บุญรตันาคม 

อ.นายายอาม ต.วังโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด 

นารี วิสิทธิวงศ์ 
หนูบัน คุณผล 
วราภรณ์ เคหะธรรม 
โชคชัย เสมสฤษดิ ์
สุดารตัน์ จันทร์แก้วงาม 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.จันทบุร ี

อ.นายายอาม ต.นายายอาม หมู่ ๖ 

เกษรา สัตบุศย ์

จันจิรา รุ่งเรือง 

จ าเรียง ศรีวรพจน ์

อารีย์ กะษะบด ี

อังศุมาริน สัตบศุย ์

อ.มะขาม ต.วังแซ้ม ชุมชนบ้านวังแซ้ม 

จารุณี อิ มกมล 

สิรลิักษณ์ ช านาญไพร 

เรณุกา คณุเจต 

สร้อยสกุล ชุ่มจิตต ์

มนัสชนก แท่งทอง 

อ.เมือง ต.หนองบัว หมู่ ๖ 

อรุณี นามธรรม 

อนิรุทธิ์ นิจสุข 

รักษ์ โพธิรักษ ์

อภิญญา วงษ์แก้ว 

วัชรา งามไสว 

อ.เมือง ต.ท่าช้าง องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี 

วารี ศรีคงรักษ ์

ธันยพร สิงห์สนิท 

ประภสัสร เอี ยมสะอาด 

ณัฐพร หนูเสรมิ 

กิตติศักดิ์ อยู่เย็น 

อ.เมือง ต.บางกะจะ - 

คณิตรา จันทรสุรีย ์

อนิสรา อามันพงษ ์

กาญดา ท ากิจการ 

กุลวดี ผดุงนาม 

สุภิญญา จรติซื อ 

อ.แหลมสิงห์ ต.บางสระเก้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า 

พชร ทรัพย์โตทิม 

ศศิมา วัชราสิน 

จินตปาตี ลครร า 

นพดล เหมือนใจ 

อังคนา สมานพรรค 

อ.แหลมสิงห์ ต.บางกะไชย องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย 

รัชนก เนินหาด 

เสาวณีย์ กลิ นขจร 

ศรกนก ม่วงสุข 

ชูชัย เรืองจรูญ 

นัฐนันท์ หิรัญ 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.จันทบุร ี

อ.โป่งน้ าร้อน ต.หนองตาคง หมู่ ๑๐ 

 วันชัย เพ็ชรสงคราม  

 ถนิม ต่ายเพ็ง 

 กฤษฎา ศรีจรญู 

 วรวิช หิรัญพรสวรรค ์

 วัชระ  ถึงคุณ 

อ.เขาสมิง ต.ประณีต หมู่ ๗ 

 โสภา สุรศัพย ์

 วรรณา ฉายยา 

 ปรียานุช ใจน้อย 

 กันยา ใจน้อย 

 สัณหส์ินี สุขศลิป ์

จ.ตราด 

อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 

อมรรัตน์ จิวชะลา 

บุญฤทธ์ิ โรคหาย 

วิชิต ศักดิ์แพทย์ 

จุฑารัตน์ ลาภวไิล 

สุนันทา รัตนวาร 

อ.เมือง ต.ห้วยแร้ง หมู่ ๗ 

ศิริวิภา กาญจนาวิล 

สายสดุา เรืองเดช 

พิชชาภา  ชาญอนงค์สุข 

ชนกานต์ แก้วมณ ี

ณัฐวฒุิ นวลผกา 

อ.เมือง ต.เนินทราย หมู่ ๑ 

เอื้ออังกูร ชีวไพบูลย์ศิลป์  

รัตนาภรณ์ เกษรล้ า 

กัญวัฒน์ พิพัฒน์ท้ังสกุล 

สุภาวดี เพ็ชรสูงเนิน 

ภาณี จันทร 

อ.แหลมงอบ ต.คลองใหญ ่
วิสาหกิจชุมชนท่องเที ยวบ้านธรรมชาติ

ล่าง 

สมลักษณ์ สุนทร 

ยุพิน สุนทร 

พรทิพย์ ธนะประสพ 

ชาญ พรศรีรตันรักษ์ 

นุพรรณ พิมพสิาร 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.สระแก้ว 

อ.เขาฉกรรจ ์ ต.เขาสามสิบ หมู่ ๓ 

มนัสวีร์ วงศ์รตัน ์

ภาสพงศ์ โตเจรญิ 

ชุลีพร  เกาะสระเกต ุ

อ.คลองหาด ต.ซับมะกรูด หมู่ ๑๐ 

วิมล ดีป้อง 

ชุลีพร เงียบกระโทก 

สุรีย์พร  แก้วผ่องใส 

พรนภา วงค์พุฒ 

วราภรณ์ จันทรด์ 

อ.คลองหาด ต.เบญจขร หมู่ ๕ 

ภาณุพงศ์ สตับุตร 

เปรมวดี ไหมทอง  

ธันยนันท์  เธียรสุวรรณธาดา 

อ.เมือง ต.ศาลาล าดวน หมู่ ๑ 

ลิขิต หงษ์นะกุล  

แสงนภา  ทุมม ี

ขวัญฤทัย เชื้อวงษ์ 

อ.วังน้ าเย็น ต.ตาหลังใน หมู่ ๖ 

พศิน บุษยะกนิษฐ์ 

สุรนันท์ ธงเทียว 

นันท์นภัส อินทร์นอก 

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๓ 

สุพรรษา พงษ์จีน 

จักรรินทร์ พรรณโรจน ์

อาทิตยา พลเวียง 

อดิศร ตระลาการ 

ภาณุวิชญ์ โคตระวิระ 

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๑๐ 

จตุพร อรัญนาจ 

พีรพัฒน์ วงค์ราช 

พงศกร อินถา 

เจริญวุฒิ ตนคัมภรีวาท 

สราวุฒิ บุตรพรม 

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๔ 

ชวัลรัตน์ สรุิยจันทร ์

ยุพา บรรดาศักดิ ์

ชิดชนก ใบเงิน 

ชวนพิศ สมจิตร 

ศักดิ์นรินทร์ ศราวุธ 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.สระแก้ว 

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๕ 

ทิพย์ศิริ  จันทร์อ่อน 

ศราวุฒิ ปัตตานัง 

จิราภรณ์  สุขอินทร ์

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร ชุมชนวัฒนานคร 

ปัทมาภรณ์ ผาสุก 

วรรณวลี  รอดคืน  

ธนิศา ตรีสุวรรณ 

ฉัตรชัย ศรรีัตน ์

พิทักษ์ คงอินทร์ 

อ.วัฒนานคร ต.ท่าเกวียน ชุมชนท่าเกวียน 

สิทธิเดช ปราบภัย  

นัชชา เสรีทัศนเสถยีร  

ชลิดา กล้าพิมาย 

ชัยวัฒน์ สายทอง 

จันทร์แรม แจมเกษม 

อ.วัฒนานคร ต.ผักขะ ชุมชนผักขะ 

กิตติมา หาญขุนทด  

สุภาพร มิละสิงห์  

พณณกร ตรีทิพยนภา 

ณัฐพงศ์ เชวงเผ่าพันธ์ 

ปัทมา ทศตระกลูธรรม 

อ.วัฒนานคร ต.โนนหมากเค็ง ชุมชนโนนหมากเค็ง 

วิภาพร จิตรสุนทร  

ณิชาภัทร อาจคงหาญ  

ดวงพร เจริญนาวี 

มาณิตา สงวนศักดิ ์

สมทรง ทรสตัย ์

อ.วัฒนานคร ต.หนองน้ าใส ชุมชนหนองน้ าใส 

ปริญญา สาวทิม  

วลัยลักษณ์ ขันนาก  

ศิริโสภา ลักษณะฉมิพล ี

พนิดา  คืดนอก 

สุธาสินี สบืสอน 

อ.วัฒนานคร ต.ช่องกุ่ม ชุมชนช่องกุ่ม 

อัษฎาวุธ ทุมนาหาด  

สมรักษ์ บุตรพรม  

สุชาวดี มรรคสริิสุข 

สมพงศ์ โท๊ะค าเครือ 

ราตรี จบกมล 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.สระแก้ว 

อ.วัฒนานคร ต.หนองแวง ชุมชนหนองแวง 

เบญจวรรณ สว่างกุล  

แพรวพรรณ สุริวงศ ์

ณัฐวดี จันทวี 

สุรศักดิ์ ฆะราช 

ชิษณุสรรค์ บุญใช้ 

อ.วัฒนานคร ต.แซร์ออ ชุมชนแซร์ออ 

อาภัสรา ชวนกระโทก  

มุทิตา จันทร์ขาว 

ธีรยา เทพเสนา 

บุญ เหล็กเพ็ชร 

เกล้ากะรัต เหล็กเพ็ชร 

อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย ชุมชนหนองหมากฝ้าย 

กานต์ธิดา อ าไพจติร  

วัชรินทร์ สนเกื้อกูล  

ปัญญาวัต ถาวรยิ ง 

ปราการ สมัยกลุ 

วรทัศน์ ยอดอาษา 

อ.วัฒนานคร ต.หนองตะเคียนบอน ชุมชนหนองตะเคียนบอน 

ภูริชญา ดวงจันทร์    

สุทธิพงษ์ มานนท์  

ทรายทอง เอี ยมประดิษฐ์ 

สิรวิชญ์ ชาดง 

ชวพล ตั้งอนุรัตน ์

อ.วัฒนานคร ต.ห้วยโจทย ์ ชุมชนห้วยโจทย ์

กิตติศักดิ์ พุมมา 

สิราวรรณ วุฒิรัฒน ์

ระพีพัฒน์ เข็มวิลัย 

นิศมนภรณ์ เนื องจ านงค ์

พงศกร สิตวาส ี

อ.วังน้ าเย็น ต.คลองหินปูน หมู่ ๓ 

นิติธร สินาเจรญิ  

จิระศักดิ์  แช่มจันทึก  

ชลธิชา ใสจอมศร ี

อ.อรัญประเทศ ต.ฟากห้วย หมู่ ๒ 

บุญญิศา อาทิตยส์าม 

กิตติศักดิ์ สุริยศ 

บุญญฤทธิ์ มาจังหรดี 

อ.อรัญประเทศ ต.บ้านด่าน หมู่ ๑ 

ปรินทร์ พุกแก้ว 

ศิริกร บุลาลม 

ณัฐพงศ์ โนนไกร 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ 

จ.ปราจีนบรุ ี

อ.ประจันตคาม ต.โพธ์ิงาม ชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ ๑๘ 

ธนพร ภาควิวัฒน์   

กัญชลิกา เสนะกูล  

ภิญญาพัชญ์ ประกอบวันเจริญ   

สิทธิพล แซ่เอี๊ย  

ณัฐติกานต์ จันทร   

อ.ศรีมหาโพธิ ์ ต.กรอกสมบูรณ ์ หมู่ ๑ 

จิลดา โพธสิาร 

อุษา สารีบท 

นพดล เจียมเลิศประเสริฐ 

อ.บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง หมู่ ๕ 

เพ็ญผกามาศ นพโสภณ 

สุเทพ แซ่นิ้ม 

ชานนท์ ชาญเพราะ 

รวมท้ังสิ้น 410 คน 

 
หมายเหตุ : ท่านที ได้รับการประกาศรายชื อตัวจริง จ านวน 410 คน ขอให้ท่านเตรียมเอกสารเพื อประกอบการจัดท า

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ (ด าเนินการจัดจ้างให้เสร็จสิ้น ระหว่างวันที  25 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
เอกสารมีดังนี้ 
1. ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ  จ านวน 2 ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน ๒ ฉบับ 
3. หนังสือรับรองบุคคลที เป็นผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดต่อโควิด-19   จ านวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือรับรองบุคคลที ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในระหว่างการกักตัว 14 วันของโรคติดต่อโควิด-19  จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้รับจ้าง  จ านวน 2 ฉบับ 
6. แบบเพิ มข้อมูลหลักผู้ขายระบบบัญชีสามมิติ  จ านวน 1 ฉบับ 

เอกสารประกอบการจัดท าข้อตกลงจ้าง หมายเลข ๑ – 6 สามารถ Download ได้ที  www.uniserv.buu.ac.th 
และให้น าเอกสารส่งไปรษณีย์ มาที  
 

กรุณาส่ง  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
  อ.เมือง จ.ชลบุรี 
  20131 
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บัญชีรายช่ือรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ด าเนินการ ส ารอง 

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 
แนบท้ายประกาศส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------- 
พื้นที่ด าเนินงาน จ านวน 88 ชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด 

 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ (ส ารอง) 

จ.ชลบุร ี

อ.เกาะจันทร ์ ต.เกาะจันทร ์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุนไร่ธนาดุลฟู๊ด 

 สิริชัย พลอยนลิ 

สุชาธิณี คนซื อ 

นันทนา ปรางค์นอก 

อ.เกาะสีชัง ต.ท่าเทวงษ ์ กลุ่มท าประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง 

กัญญู งามสมสุข 

กฤติยา  พันธ์พานิช 

ชาลิสา ไตรรัตนศลิป ์

อภิษฎา โกจารศร ี

อ.บ่อทอง ต.บ่อทอง หมู่ ๑ พรรษวัฒน์ วนนัตน ์

อ.บางละมุง ต.ห้วยใหญ ่ หมู่ ๘ - 

อ.บางละมุง ต.หนองปรือ หมู่ ๙ 

ภิญญ กองสินช์ 

นรีกานต์ กุยแก้ว 

ณัจยาพร อดุมเรืองเกียรต ิ

ศุภกร ไกรคง 

ธนานันท์ วัฒนมงคล 

อติกันต์ สุดลาภา 

เบญจมาศ รวมสุข 

วิศวะ  อินทร์ฉ  า 

กิ งกาญจน์ คงคาศร ี

อังสุมาลี งามพลพันธุ ์

อ.บ้านบึง ต.หนองอิรุณ หมู่ ๑๑ - 

อ.พนัสนิคม ต.สระสี เหลี ยม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรสาร 

ต าบลสระสี เหลี ยม 
- 

อ.พนัสนิคม ต.นาวังหิน กลุ่มเกษตรกรไรส้ารพิษต าบลนาวงัหิน 
เสาวนีย์ พาลึก 

ศิวกร สุจรติ 

อ.พานทอง ต.เกาะลอย กลุ่มผูเ้ลี้ยงสัตว์น้ าต าบลเกาะลอย - 

อ.พานทอง ต.หนองต าลึง หมู่ ๕ - 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ (ส ารอง) 

จ.ชลบุร ี

อ.เมือง ต.บ้านปึก กลุ่มอนุรักษ์ต้นท้ายยายม่อมต าบลบ้านปึก 

ธิชากร ชัยบุญ 
จิราภรณ์ อินทะชัย 
อนุวัฒน์ เฟื่องลักษณะกุล 
ณัฐวริศร์ รุ่งเรือง 
ปวริศา รุ่งวรางค์กูร 
รัตนา สุขเจรญิจันทร ์
ณิชติภัคร สาสุนทรา 

อ.เมือง ต.คลองต าหร ุ
กลุ่มภมูิปัญญาชายฝั่งทะเล 

ต าบลคลองต าหร ุ

ศิริพัชร คล้อยแสงอาทิตย ์
Thamaroj Chansawang 
ทานตะวัน วงราช 

อ.เมือง ต.นาป่า หมู่ ๑ ปาลิตา หัวใจมั น 
อ.เมือง ต.บางทราย หมู่ ๕ - 

อ.เมือง ต.บางปลาสร้อย หมู่ ๒ 
ปิยะ วสุนันต ์
อภิสิทธ์ิ ตันอภิชาตสกุล 
ธนธรณ์  อยู่เย็น 

อ.เมือง ต.ห้วยกะป ิ หมู่ ๖ 

ฐิตารีย์ จริะสกลุศัหดิ ์
บดินทร์ เทศประสิทธ์ิ 
พัชรี สัตยารังสรรค์ 
นฤมล ทองประส ี
ชลรดา เจนรุ่งโรจน ์
ณัฐพล พรหมนารถ 
ณัชพล เจรญิแพทย ์
จัตุรงค ์ป้องทอง 
วันวิสาข์ อารีราษฎร ์
ปราบ ศรสิทธ์ิ 

อ.เมือง ต.หนองไม้แดง หมู่ ๓ - 

อ.เมือง ต.บ้านสวน หมู่ ๑ 

ปุณณภพ ศักดิ์สง่าวงษ ์
กฤตภาส สุดพุ่ม 
ลลิตา สอนสิทธิ ์
ธราเทพ วรเมธสีกุล 
เมตตา สุนรเดชานันท์ 
สุภาวดี  เอี ยมสอาด 
รัตนพร ชาติรมัย ์
อรรถวิท ศรีหัวโทน 

อ.เมือง ต.หนองข้างคอก หมู่ ๔ - 

อ.ศรีราชา ต.สุรศักดิ ์ หมู่ ๘ 

เงินกอง มีแสวง 
พรรษชล สันทัด 
ภัทราพร นิตย์ค าหาญ 
สุมิตรา ทองพูน 
อุบลวรรณ อนันต์ศุภมงคล 
ปรางทิพย์ ประโมทัย 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ (ส ารอง) 

จ.ชลบุร ี

อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขขลา กลุ่มประมงชุมชนต้นแบบบ้านอ่าวอุดม 

เบญจวรรณ ขันสัมฤทธ์ิ 

สิริกาญจน์ สารทจีนพงษ ์

ณัฐธนนท์ รุจิโรจน์สรุกุล 

ตฤณ ใหญ่หนักแน่น 

อ.ศรีราชา ต.หนองขาม หมู่ ๑๑ วรัญญา ขาวคม 

อ.ศรีราชา ต.ศรีราชา หมู่ ๑ 

สุมนา ยิ้มจันทร ์

ปิยมาภรณ์ บญุธรรม 

เจนจิรา พิรุฬหพัสต ์

วรรณศิริ ก ามะเลศ 

อ.สัตหีบ ต.บางเสร ่ หมู่ ๑ 

เนตรชนก เลศิจิตรโสภณ 

ธีรศักดิ์  พิภักด ี

นัฏกานต์ แสงพิทักษ์ 

อ.สัตหีบ ต.พลูตาหลวง หมู่ ๗ 

นวลกนกณ์ ยิ งยวด 

จันทิมา  สุวรรณบล 

อิทธิพล กองแพง 

ณัฐพงศ์ มังกร 

อ.หนองใหญ ่ ต.คลองพล ู กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเนินดินแดง - 

อ.หนองใหญ ่ ต.เขาซก หมู่ ๒ - 

อ.หนองใหญ ่ ต.ห้างสูง หมู่ ๔ - 

อ. พนัสนิคม ต. บ้านช้าง หมู่ ๔ - 

จ.ระยอง 

อ.แกลง ต.ทางเกวียน หมู่ ๘ - 

อ.แกลง ต.ทุ่งควายกิน หมู่ ๑๓ - 

อ.แกลง ต.ปากน้ าประแส ชุมชนปากแม่น้ าประแส - 

อ.แกลง ต.ทางเกวียน ชุมชนบ้านทะเลน้อย  หมู่ ๖ - 

อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง หมู่ ๕ - 

อ.ปลวกแดง ต.มาบยางพร หมู่ ๑ - 

อ.เมือง ต.ทับมา หมู่ ๔ - 

อ.วังจันทร์ ต.ป่ายุบใน หมู่ ๓ - 

จ.จันทบุร ี

อ.แก่งหางแมว ต.สามพี น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลสามพี นอ้ง - 

อ.แก่งหางแมว ต.เขาวงกต หมู่ ๒ - 

อ.ท่าใหม ่ ต.โขมง องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง - 

อ.ท่าใหม ่ ต.ตะกาดเง้า องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า - 

อ.ท่าใหม ่ ต.สีพยา-บางพ ุ องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน - 



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ (ส ารอง) 

จ.จันทบุร ี

อ.ท่าใหม ่ ต.ร าพัน องค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บางพ ุ - 

อ.ท่าใหม ่ ต.คลองขุด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด สุทธิพงษ์ ชมภูมาศ 

อ.ท่าใหม ่ ต.พลอยแหวน-เขาวัว - - 

อ.ท่าใหม ่ ต.เขาบายศร ี - - 

อ.ท่าใหม ่ ต.ท่าใหม ่ - - 

อ.นายายอาม ต.สนามไชย องค์การบริหารส่วนต าบลสนามไชย - 

อ.นายายอาม ต.วังโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลวังโตนด - 

อ.นายายอาม ต.นายายอาม หมู่ ๖ - 

อ.มะขาม ต.วังแซ้ม ชุมชนบ้านวังแซ้ม - 

อ.เมือง ต.หนองบัว หมู่ ๖ - 

อ.เมือง ต.ท่าช้าง องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี 

รัชดาภรณ์ ลาภวิบลูย์กิจ 

รัชนีภรณ์ ลาภวิบลูย์กิจ 

อภินันท์ สังกัด 

อ.เมือง ต.บางกะจะ - - 

อ.แหลมสิงห์ ต.บางสระเก้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า - 

อ.แหลมสิงห์ ต.บางกะไชย องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย - 

อ.โป่งน้ าร้อน ต.หนองตาคง หมู่ ๑๐ - 

อ.เขาสมิง ต.ประณีต หมู่ ๗ - 

จ.ตราด 

อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง - 

อ.เมือง ต.ห้วยแร้ง หมู่ ๗ - 

อ.เมือง ต.เนินทราย หมู่ ๑ - 

อ.แหลมงอบ ต.คลองใหญ ่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที ยวบ้านธรรมชาติล่าง - 

จ.สระแก้ว 

อ.เขาฉกรรจ ์ ต.เขาสามสิบ หมู่ ๓ - 
อ.คลองหาด ต.ซับมะกรูด หมู่ ๑๐ กมลวรรณ ปานทอง 
อ.คลองหาด ต.เบญจขร หมู่ ๕ ศิวะธิดา ชาวโยธา 

อ.เมือง ต.ศาลาล าดวน หมู่ ๑ ธวัชชัย แพงอานนท์ 
อ.วังน้ าเย็น ต.ตาหลังใน หมู่ ๖ - 
อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๓ - 
อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๑๐ ปนัดดา  สังข์อ่อน 

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๔ 

ฉัตรชัย ศรรีัตน ์

อุบล  ศรีรัตน ์

สุปราณี  ตระกุลสา 

ชลธิชา ใสจอมศร ี



จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่/ชื่อชมุชน/วิสาหกิจชุมชน บัญชีรายชื่อ (ส ารอง) 

จ.สระแก้ว 

อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร หมู่ ๕ - 
อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร ชุมชนวัฒนานคร - 
อ.วัฒนานคร ต.ท่าเกวียน ชุมชนท่าเกวียน - 
อ.วัฒนานคร ต.ผักขะ ชุมชนผักขะ - 
อ.วัฒนานคร ต.โนนหมากเค็ง ชุมชนโนนหมากเค็ง - 
อ.วัฒนานคร ต.หนองน้ าใส ชุมชนหนองน้ าใส - 
อ.วัฒนานคร ต.ช่องกุ่ม ชุมชนช่องกุ่ม - 
อ.วัฒนานคร ต.หนองแวง ชุมชนหนองแวง - 
อ.วัฒนานคร ต.แซร์ออ ชุมชนแซร์ออ - 
อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย ชุมชนหนองหมากฝ้าย - 
อ.วัฒนานคร ต.หนองตะเคียนบอน ชุมชนหนองตะเคียนบอน - 
อ.วัฒนานคร ต.ห้วยโจทย ์ ชุมชนห้วยโจทย ์ - 
อ.วังน้ าเย็น ต.คลองหินปูน หมู่ ๓ - 

อ.อรัญประเทศ ต.ฟากห้วย หมู่ ๒ - 
อ.อรัญประเทศ ต.บ้านด่าน หมู่ ๑ - 

จ.ปราจีนบรุ ี

อ.ประจันตคาม ต.โพธ์ิงาม ชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ ๑๘ - 

อ.ศรีมหาโพธิ ์ ต.กรอกสมบูรณ ์ หมู่ ๑ - 

อ.บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง หมู่ ๕ - 

จ านวนทั้งสิ้น 86 คน 

 
 

หมายเหตุ : ท่านที ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีรายชื อส ารอง จ านวน 86 คน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จะด าเนินการประสานไปยังท่านโดยตรง เพื อเข้ารับการปฏิบัติงานในโครงการ กรณีที่มีผู้ลาออกจากการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ๆ  
ทั้งนี้ การประสานงานผู้ขึ้นบัญชีรายชื อส ารอง จะพิจารณาจากล าดับการขึ้นบัญชีในการประกาศเป็นล าดับแรก และจะมีผลในการ
ขึ้นบัญชีอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 


