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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จเจ5าพระยา 

เร่ือง ผลการสอบสัมภาษณD 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสูOตำบล) 

(รอบ ๔) 

--------------------------------- 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จเจ5าพระยา ได5มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ5างงาน โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสูOตำบล) (รอบ ๔) จำนวน ๓๙ อัตรา เพ่ือ

ทำงานในพื้นท่ีเขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ5านแพ5ว อำเภอกระทุOมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร และอำเภออูOทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน 

 

 บัดนี้ คณะกรรมการรับสมัครได5ดำเนินการสอบสัมภาษณDผู 5สมัครเรียบร5อยแล5ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จ

เจ5าพระยา จึงขอประกาศผลการสัมภาษณDผู5ได5รับการจ5างงาน ดังปรากฏในบัญชีรายช่ือแนบท5ายประกาศฉบับน้ี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี คำนำหน้า ชื่อ สกุล ประเภท ตำแหน่ง ตําบล อําเภอ จังหวัด
1 นาย ณัฐพงศ์ หง๊ะหลี นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อม ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพ

2 นางสาว อรนภา สิริสรรณวงษ์ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อม หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพ

3 นาย จิตติกรณ์ เกาะจอหอ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อมคลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

4 นางสาว ทิตยา ต่ันจัด นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

5 นางสาว มัทรี จันทร์สมบูรณ์ บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีการวิเคราะห์ข้อมูล บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

6 นางสาว เมษา พานทอง บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อมูลราชการในพ้ืนท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

7 นาย ศักด์ิสิทธิ์ หงษ์วิพัฒน์ บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ คลองชักพระ ตล่ิงชัน กรุงเทพ

8 นาย นครินทร์ วงษ์ยะลา บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีการวิเคราะห์ข้อมูล ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

9 นางสาว นิรชา แสงสังข์ บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

10 นางสาว กุลวดี แซ่เจ่ีย บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อมูลราชการในพ้ืนท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

11 นางสาว สุรัสวดี สีอูบ บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อม บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี

12 นาย กิตติภูมิ มีร ักษา บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อมคอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

13 นาย ธนวินท์ นุชประเสริฐ บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อมบางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

14 นางสาว สุนิสา ภัทรมีทรัพย์สิน บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อมูลราชการในพ้ืนท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

15 นางสาว ปวีณา โตคลองตัน บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อมูลราชการในพ้ืนท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อําแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

16 นาย จันจิราพร เจริญชนม์ บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ หนองสองห้้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

17 นาย ณัฐวุฒิ อินตาพวง บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

18 นาย อรรถพล พรมวาส บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อมตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

19 นางสาว ธนาภรณ์ นวมขุนทด ประชาชน เจ้าหน้าท่ีบริการชุมชน ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

20 นาย พัชระ อนุกูลทรัพย์เลิศ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีบริการชุมชน ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพ

21 นางสาว วรนุช มาลีพันธ์ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีบริการชุมชน บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

22 นางสาว กรวรรณ พัฒน์นรี ประชาชน เจ้าหน้าท่ีบริการชุมชน เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร



 
กำหนดการ 

รายงานตัวจัดทำข1อตกลงการจ1างงาน และปฐมนิเทศบุคคลท่ีได1รับคัดเลือกจ1างเหมาบริการ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสูKตำบล) 

(รอบ ๔) 

วันพุธท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ต้ังแตKเวลา ๙.๐๐ น.  

ณ ห1องประชุม ช้ัน ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปY ศรีสุริยวงศZ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ1านสมเด็จเจ1าพระยา 

--------------------------------- 

๑. ผู1ท่ีได1รับการจ1างงานท่ีตามประกาศ ให5มารายงานตัว โดยดาวนDโหลดเอกสารข5อตกลงการจ5างงาน (รอบ๔) ตามสถานะและ

พื้นที่ทำงานดังประกาศ ในหน5าเว็บไซตD u2t.bsru.ac.th และสำเนารวม ๒ ชุด และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำ

ข5อตกลงการจ5างงาน รวมสำเนา ๒ ชุด มาในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  ปฐมนิเทศและรับฟhงการช้ีแจงภาพรวมท้ังหมดและแนวปฏิบัติเบ้ืองต5น 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  จัดทำข5อตกลงการจ5างงาน 

 

๒. วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน ต้ังแตOวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา การจ5างงาน ๙ เดือน  
 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนZของผู1จ1างงาน ขอให1ผู1รับจ1างงานเข1ากลุKมไลนZตำบลตามประกาศ เพื่อติดตามข1อมูลขKาวสารเกี่ยวกับ 

การจ1างงานตาม QR Code ลิงคD>> https://mhesi.bsru.ac.th/contact 
 


