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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ4านสมเด็จเจ4าพระยา 

เร่ือง ผลการสอบสัมภาษณ์ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

อัตราสนับสนุนเพ่ิมเติม  
พ้ืนท่ีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

--------------------------------- 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศ เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างงาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (อัตราสนับสนุนเพ่ิมเติม) 
คร้ังท่ี ๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยอัตราสนับสนุนเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เร่ิมงานต้ังแต่ 
๑ พฤศจิกายน ส้ินสุด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ น้ัน 
 
  บัดน้ี คณะกรรมการรับสมัครได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการจ้างงานพ้ืนท่ีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังปรากฏในบัญชี
รายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  2๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ ตำแหน5งงาน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด 

1 นางสาวณัฐฐิญา เปรกปริก บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 

2 นายเกษม ใจบุญ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 

3 นายเอกชัย วิริยะ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 

4 นางสาวอุไรพร ศรีทองกุล บัณฑิต  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/
ส่ิงแวดล้อม สะพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี 

5 นายประสพโชค ช้างดี บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ สะพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี 

6 นายศรราม อำไพ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ สะพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี 

7 นายวีระเชษฐ์ รังษา ประชาชน เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/
ส่ิงแวดล้อม สะพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี 

8 นางสาวณัฐวดี ล้ีเกษร บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 

9 นายสาธิต ทักษิณ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/
ส่ิงแวดล้อม สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 

10 นางสาวชัชชญา พงษ์ไธสง นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/
ส่ิงแวดล้อม สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 

11 นางสาวสุวนันท์ พันธ์แดง บัณฑิต  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเท่ียว/
ส่ิงแวดล้อม อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 

12 นายนที ช่างไม้งาม ประชาชน เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รายช่ือผู้ได้รับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  

อัตราสนับสนุนเพ่ิมเติม พ้ืนท่ีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เร่ิมงาน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส้ินสุด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (2 เดือน) 

 



กำหนดการ 
รายงานตัวจัดทำข้อตกลงการจ้างงาน และปฐมนิเทศบุคคลท่ีได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
(อัตราสนับสนุนเพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันจันทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๙.๓0 น. 
ผ่านการประชุมทางไกลแอพพลิเคช่ัน ZOOM ออนไลน์ 

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

1. ผู้ ท่ี ได้ รับการจ้างงานตามประกาศ ให้รายงานตัวและปฐมนิเทศเข้ารับฟังการช้ีแจงภาพรวมท้ังหมดและ 
แนวปฏิบัติเบ้ืองต้น ผ่านการประชุมทางไกลแอพพลิเคช่ัน Meeting ID: 910 303 7181 Passcode: 12345                        
วันจันทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓0 น.  
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.  ลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคช่ัน ZOOM 
10.00-๑๑.๐๐ น.  ปฐมนิเทศและรับฟังการช้ีแจงภาพรวมท้ังหมดและแนวปฏิบัติเบ้ืองต้น 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ช้ีแจงการจัดทำข้อตกลงการจ้างงาน 

 
2. ดาวน์โหลดเอกสารข้อตกลงการจ้างงาน (อัตราเพ่ิมเติม) หน้าเว็บไซต์ u2t.bsru.ac.th และเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการทำข้อตกลงการจ้างงาน รวมสำเนา จำนวน ๒ ชุด มาส่งเอกสารในวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 4 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๒ ห้อง 1224 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 
3. วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา 
การจ้างงาน 2เดือน  

ท้ังน้ี หากผู้ท่ีได้รับการจ้างงานตามประกาศ ไม่รายงานตัวเพ่ือรับการปฐมนิเทศและทำข้อตกลงการจ้างงานในวัน เวลา  
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด จะถือว่าท่านขอสละสิทธ์ิการเข้ารับเป็นผู้รับจ้างงาน  
 
 
 
 
 

 


