
  

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
(รอบท่ี ๗) 

--------------------------------- 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (รอบที่ ๗) โดยรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ 
จำนวน ๑๑ อัตรา ประชาชน ๒ อัตรา และนักศึกษา ๔ อัตรา รวมจำนวน ๑๗ อัตรา และได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว
เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ น้ัน 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการรับสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังปรากฏในบัญชีรายช่ือแนบท้าย ประกาศ ฉบับน้ี 
  
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๔   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ) 
      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

(รอบท่ี ๗)  
เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM  

วันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

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

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  ZOOM Meeting ID: 738 642 1532  Passcode: ๐๐๐๐๑ 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์นวพร หงส์พันธ์ุ 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ประเภท เวลา 

1 นายอรรถพงษ์  สุภาพันธ์ุ บัณฑิต 09.00 – 09.10 น. 

2 นางสาวพิชญาภรณ์  สบายใจ บัณฑิต 09.10 – 09.20 น. 

3 นางสาวเนตรดาว  ทาวัน บัณฑิต 09.20 – 09.30 น. 

4 นายภานุมาศ  เหมือนสิงห์ บัณฑิต 09.30 – 09.40 น. 

5 นางสาวพรพิมล  แสงทอง บัณฑิต 09.40 – 09.50 น. 

6 นางสาวนิภาวัลย์ เลิศลักขณาวงศ์ บัณฑิต 09.50 – 10.00 น. 

๗ นางสาวภัทรนิษฐ์  กาแมน บัณฑิต 10.00 – 10.10 น. 

๘ นางสาวอริยา  สามีหวัง บัณฑิต 10.10 – 10.20 น. 

๙ นางสาววิภาพรรณ  อมค้ิม บัณฑิต 10.20 – 10.30 น. 

๑๐ นางสาวอัครพร  บุญแท้ บัณฑิต 10.30 – 10.40 น. 

๑๑ นางสาวชญากรลักษณ์  คำสา บัณฑิต 10.40 – 10.50 น. 

๑๒ นายอรรถชัย  ดวงทอง บัณฑิต 10.50 – 11.00 น. 

๑๓ นางสาวประติภา  หลวงใจ บัณฑิต 11.00 – 11.10 น. 

๑๔ นายตรีทศ  แก้วไทรเกิด บัณฑิต 11.10 – 11.20 น. 

๑๕ นางสาวพรทิวา  ใจหาญ บัณฑิต 11.20 – 11.30 น. 

๑๖ นายสุทธิชัย  สาทร บัณฑิต 11.๓๐ – 11.๔0 น. 

๑๗ นางสาวสมฤทัย  เช็งพานิชย์ บัณฑิต 11.๔0 – 11.๕0 น. 

๑๘ นายปภาวิน ไตรยขันธ์ บัณฑิต 11.๕๐ – 1๒.๐0 น. 

๑๙ นายกาจพล จุลสวัสด์ิ บัณฑิต 1๒.๑๐ – 1๒.๒0 น. 

๒๐ นายปรีชานนท์ เกิดกุล บัณฑิต 1๒.๒๐ – 1๒.๓0 น. 
 

 
 
 

 
 



๓ 
  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

(รอบท่ี ๗)  
เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM  

วันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

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

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ZOOM Meeting ID: 738 642 1532  Passcode: ๐๐๐๐๑ 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ประเภท เวลา 

1 นางสาวกิตติยาพร  เย็นตะคุ บัณฑิต ๑๓.๐๐ – 1๓.๑๐ น. 

2 นางสาวภัทราวรรณ  ทรัพย์ทวี บัณฑิต ๑๓.๑๐ – 1๓.๒๐ น. 

3 นายสาวิต  บุญพรหม บัณฑิต ๑๓.๒๐ – 1๓.๓๐ น. 

๔ นางสาววิชญาพร  หุ่นสุวรรณกุล บัณฑิต ๑๓.๓๐ – 1๓.๔๐ น. 

๕ นางสาวกัลยาภรณ์  อวยบางมด บัณฑิต ๑๓.๔๐ – 1๓.๕๐ น. 

๖ นางสาวธนานันต์  เหลาหอม บัณฑิต ๑๓.๕0 – ๑๔.๐0 น. 

๗ นางสาวพร้อมฝน  ทวีใจ บัณฑิต 14.00 – 14.10 น. 

๘ นางสาวยุพารัตน์  เสนคราม บัณฑิต 14.10 – 14.20 น. 

๙ นายพุทธรักษ์  ทองแก้ว บัณฑิต 14.20 – 14.30 น. 

๑๐ นางสาวสุพัตรา  เร่ิมยินดี บัณฑิต 14.๓๐ – 14.๔0 น. 

๑๑ นางสาวอรัญญา  วาดวารี บัณฑิต 14.๔0 – 1๔.๕0 น. 

๑๒ นายสุทธิพงศ์  สุขพิสิษฐ บัณฑิต 14.๕0 – 1๕.๐0 น. 

๑๓ นางสาวปิยะธิดา  ป่ินแก้ว บัณฑิต ๑๕.๐0 – ๑๕.๑๐ น. 

๑๔ นางสาวสุกัญญา  จันทร์สุคนธ์ บัณฑิต ๑๕.๑๐ – ๑๕.๒0 น. 

๑๕ นางสาวกัญญาวีร์  รัตนมงคล ประชาชน 1๕.๒0 – 1๕.๓0 น. 

๑๖ นางสาวพรวารินทร์  คำพาที ประชาชน 1๕.๓0 – 1๕.๔0 น. 

๑๗ นางสาวภิญญาพร  ภิญญาพร ประชาชน 1๕.๔๐ – 1๕.๕0 น. 

๑๘ นายวงศพัทธ์  ทรงวัฒนา ประชาชน ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐0 น. 

๑๙ นางสาวอุดมลักษณ์  คงโนนกอก ประชาชน ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น. 

๒๐ นายสิทธิชัย  ปกาโส ประชาชน 1๖.๑0 – 1๖.๒0 น. 

๒๑ นางสาวดาทิยา  วงค์หินกอง นักศึกษา 1๖.๒0 – 1๖.๓0 น. 

๒๒ นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์ นักศึกษา 1๖.๓๐ – 1๖.๔0 น. 

๒๓ นายเจษฎา  จินตนประดิษฐ์ นักศึกษา ๑๖.๔๐ – ๑๖.๕0 น. 
 

 
 



๔ 
  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

(รอบท่ี ๗)  
เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM  

วันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

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

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ZOOM Meeting ID:  921 550 1258 Passcode: ๐๐๐๐๒ 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์นฏกร สิริมงคลกาล 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ประเภท เวลา 

๑ นายไชยวัฒน์  งามบุญลือ บัณฑิต 09.00 – 09.10 น. 

๒ นางสาวจิตริน  สังข์สุวรรณ์ บัณฑิต 09.10 – 09.20 น. 

๓ นางสาวกมลชนก  สร้อยสุวรรณ์ บัณฑิต 09.20 – 09.30 น. 

๔ นางสาวนริศรา  ภู่เสือ นักศึกษา 09.30 – 09.40 น. 

๕ นายณพชร  หาลูกจันทร์ นักศึกษา 09.40 – 09.50 น. 

๖ นายวุฒิชัย  แสงยอด นักศึกษา 09.50 – 10.00 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

(รอบท่ี ๗)  
เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM  

วันศุกร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

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

อำเภออู่ทอง จังหวัสุพรรณบุรี ZOOM Meeting ID: 921 550 1258 Passcode: ๐๐๐๐๒ 

ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์นฏกร สิริมงคลกาล 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ประเภท เวลา 

1 นายวัชรพงศ์  อนุกูลทรัพย์เลิศ นักศึกษา 10.10 – 10.20 น. 

2 นางสาวจิรัชญา   เป็ดทอง นักศึกษา 10.20 – 10.30 น. 

๓ นายณิชพน  แช่มช้อย นักศึกษา 10.30 – 10.40 น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


