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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จเจ5าพระยา 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ 
(เพ่ิมเติม) 

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

 ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน ๕ ปี และผู้ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ รอบที่ ๑ วันที่ ๑๗ - 21 มิถุนายน 
๒๕๖๕ รอบที่ ๒ วันท่ี ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำหน้าที่คัดเลือก
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อร่วมดำเนินโครงการฯ  
ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขต ๓๕ แขวง จังหวัดสมุทรสาคร ๓ อำเภอ ๓๐ ตำบล  
จังหวัดสมุทรสงคราม ๓ อำเภอ ๒๑ ตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี ๒ อำเภอ ๑๔ ตำบล จังหวัดนนบุรี ๕ อำเภอ ๗ ตำบล
จังหวัดราชบุรี ๔ อำเภอ ๕ ตำบล จังหวัดนครปฐม ๒ อำเภอ ๖ ตำบล รวมจำนวน 118 ตำบล รวมจำนวน 1,0๖๘ 
อัตรา โดยการคัดเลือกรอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สรุปผลการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกไปยัง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันท่ี ๒๖ และ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้เข้ารับ 

การพิจารณาและสัมภาษณ์ รายละเอียดดังปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
  
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน รอบท่ี ๑ (เพ่ิมเติม) 
ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM 
------------------------------------ 

 
ให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ท่ีมีสถานะ (รอพิจารณา) ในพ้ืนท่ีท่ีเลือกสมัคร ให้เข้าห้องสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM 
ภายในวันอาทิตย์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามเวลา พ้ืนท่ีเขต/อำเภอ และหมายเลขห้อง ดังน้ี 
กรุงเทพมหานคร : เขตธนบุรี  เขตบางพลัด เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
     เขตพระนคร เขตตล่ิงชัน และเขตภาษีเจริญ 
จังหวัดนนทบุรี : อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด และอำเภอเมืองนนทบุรี 
ผู้สอบสัมภาษณ์ :  อาจารย์นวพร หงส์พันธ์ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

1 นาทลดา เย็นฉ่ำ บัณฑิต เขตธนบุรี  
 

 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
Meeting ID:  

849 254 1454 

Passcode: 191919 

2 สุชาดา คำโทน บัณฑิต เขตธนบุรี 
3 ชาญชัย ราษฏร์เจริญ บัณฑิต เขตธนบุรี 
4 ทรงพล ไชยบุญแก้ว บัณฑิต เขตธนบุรี 
5 อาริญา เชิญผ้ึง บัณฑิต เขตธนบุรี 
6 นลิน หินแก้ว บัณฑิต เขตธนบุรี 
7 สาธิดา จีนสุข บัณฑิต เขตบางพลัด 
8 ศุภวิชญ์ อริยะพงศ์ บัณฑิต เขตบางพลัด 
9 รุ่งนภา โสมสิทธ์ิ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 

10 ขันทชัย มาลาบุญ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
11 ชนิตา สุวพัฒน์ ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
12 ยุพารัตน์ เสนคราม ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
13 จิราภรณ์ สมานพงษ์ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
14 วิชาชาญ พุ่มใหม่ ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
15 พรไพลิน กล้าวิกรณ์ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
16 จิตตินันท์ สุทัศน์  ณ อยุธยา ประชาชน พระนคร 
17 กุลณัฐ ถ้ำทอง บัณฑิต อำเภอบางกรวย 
๑๘ ภูริช ซือสวัสด์ิ บัณฑิต อำเภอบางกรวย 
๑๙ จิรัชยา เสภู่ บัณฑิต อำเภอบางกรวย 
๒๐ ทักษอร ดิษยบุตร บัณฑิต อำเภอบางใหญ่ 
๒๑ โมทนา บุญเขตต์ บัณฑิต อำเภอบางใหญ่ 
๒๒ พีรพัฒน์ แทนประเสริฐ บัณฑิต อำเภอบางใหญ่ 
๒๓ กชามาส ประจิตร บัณฑิต อำเภอบางใหญ่ 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

๒๔ อาธิชาร์ อ่ิมเจริญ บัณฑิต อำเภอบางใหญ่  
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
Meeting ID:  

849 254 1454 

Passcode: 191919 

๒๕ จุฑามาศ จุ้ยจรรยา บัณฑิต อำเภอบางใหญ่ 
๒๖ อรชุน บุญเขตต์ บัณฑิต อำเภอบางใหญ่ 
๒๗ ธนากร นาคเนตร์ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
๒๘ จันทิมา ทองสันติ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
๒๙ แคทรียา ไฉยากุล บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
๓๐ อภิญญา วันยาเล ประชาชน อำเภอปากเกร็ด 
๓๑ มาริสา บุญมาก ประชาชน อำเภอปากเกร็ด 
๓๒ กัลยารัตน์ สินสืบผล บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
32 จิรายุ ซ้ิมเจริญ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
33 นนทพัทธ์ สมสิบ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
34 ชนากานต์ จุกสีดา บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
35 สุวนันท์ ศิริวงษ์ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
36 เกศินี หลงขาว ประชาชน อำเภอปากเกร็ด 
37 ปองพล ราชรักษ์ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
38 ปรัชญนันท์ สมวรรณ บัณฑิต อำเภอปากเกร็ด 
39 รัตติยา มากมาย บัณฑิต อำเภอเมืองนนทบุรี 
40 อรยา ยุติธรรม บัณฑิต อำเภอเมืองนนทบุรี 
41 ศิรวดี ห่อมา บัณฑิต อำเภอเมืองนนทบุรี 
42 พรอักษร สุทธ์ิสัมพันธ์ บัณฑิต อำเภอเมืองนนทบุรี 
43 พชร ภทรทรานนท์ บัณฑิต อำเภอเมืองนนทบุรี 
44 บุษราภรณ์ สุทธ์ิสัมพันธ์ ประชาชน อำเภอเมืองนนทบุรี 
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จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสงคราม : อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา 
จังหวัดสุพรรณบุรี : อู่ทอง 
ผู้สอบสัมภาษณ์ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

1 ณัฐสุภา สงมา บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 
 
 
เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  

338 725 6571 

Passcode: BCG1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 สายธาร รัตนาแพง บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
3 ศรัณย์พร อ้อยสนามไชย ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
4 นวลนภา ไตรเวช ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
5 กิตติศักด์ิ มาลีพันธ์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
6 วรนุช มาลีพันธ์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
7 ธีรพงศ์ พูลสวัสด์ิ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
8 สยาม มูระคา ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
9 หทัยภัทร ภู่ระย้า บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 

10 ชัญญานุช โฆษิตพาณิชย์ บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
11 ปัทมวรรณ หลีกลัด บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
12 อารียา แดนมะตาม บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
13 เฌอมาลย์ ชูประศรี บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
14 กนกกาญจน์ เจริญยงค์ ประชาชน เมืองสมุทรสงคราม 
15 อัญธิกา สุวรรณกาล บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
16 ธนภัทร บุญเพ็ชร์ บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
17 วิชญาพร  หุ่นสุวรรณกุล บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
๑๘ พิชญานิน  สายสุวรรณ บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
๑๙ อุ้มบุญ  สอนเจริญ บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
๒๐ บุญฑริกา ฉัตรทิน ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
๒๑ วุฒิชัย แสงยอด บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
๒๒ อรปรียา เสาไม้แก่น ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
๒๓ สุลัดดา บุญถูก บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
๒๔ อรวรรณ สุธานันท์ บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
๒๕ ธนภัทร บุญเพ็ชร์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๒๖ ระพีพรรณ กลัดวงษ์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๒๗ ศิรภัสสร พงษ์ประเสริฐ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๒๘ ลักษมณ สุขประเสริฐ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๒๙ ปาริฉัตร มณีแสง บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๓๐ เตชินี ศรีสิตานนท์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๓๑ วริทธ์ิธร แก้วมุกดา บัณฑิต อำเภอบางคนที 
๓๒ ธนัชชานันท์ อัครชัยธวัฒน์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
32 ปกิตตา แก้วมุกดา บัณฑิต อำเภอบางคนที 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

33 กรกมล กุหลาบศรี บัณฑิต อำเภอบางคนที  
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  

338 725 6571 

Passcode: BCG1234 

34 ศุภชัย แสงมา บัณฑิต อำเภอบางคนที 
35 สร้อยเพชร เดชฉกรรจ์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
36 รัชณิฎา รุ่งศรี บัณฑิต อำเภอบางคนที 
37 ภคพล มะโรงรัตน์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
38 อนุสรา กล้ายประยงค์ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
39 นิติธร ฉิมเฉิด ประชาชน อำเภออัมพวา 
40 ณัฐฐากุล กล่ินชนะ บัณฑิต อำเภออัมพวา 
41 เมธารัตน์ มารักษา บัณฑิต อำเภออัมพวา 
42 คุณากรณ์ พุ่มแตงอ่อน บัณฑิต อำเภออัมพวา 
43 พัชรา คำพา บัณฑิต อำเภออัมพวา 
44 นิสารัตน์ เอ่ียมสะอาด ประชาชน อำเภอบางคนที 
45 ไพบูลย์ พ่วงเจริญ บัณฑิต อำเภอบางคนที 
46 คนิรุทธ์ เอ่ียมสะอาด ประชาชน อำเภอบางคนที 
47 สิทธิชัย แป้นแก้ว บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
๔๘ ดนุพร อ่อนจันทร์ ประชาชน อำเภออู่ทอง 
๔๙ ศิริลักษณ์ สามี ประชาชน อำเภออู่ทอง 
๕๐ ธัญชนก ภักดี ประชาชน อำเภออู่ทอง 
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จังหวัดนครปฐม : อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน 
จังหวัดราชบุรี : อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบ้านโป่ง อำเภอปากท่อ 
จังหวัดสมุทรสงคราม : อำเภออัมพวา 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

1 ธนาวดี คุ้มพะเนียด บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี  
 
 
 
 
 
 

 
เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  

270 995 5632 

Passcode: BCG1234 

2 ณอังกูร เสนาสนะ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
3 สุธิสา คูเจริญไพศาล ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
4 ก่ิงแก้ว แกล้วทนงค์ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
5 ละมัย มังษะชาติ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
6 กนิษฐ์นันท์ พงษ์ศรีเกิด ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
7 สุพัสตรา สอนดา ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
8 นิติมา พิมพา ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
9 สถาพร ภูบาล บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 

10 จีราวุฒิ มีการ บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
11 ประภัทสรณ์ เหลาเกตุ บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
12 ชัยชนะ พรหมเดชวัฒนา ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
13 มนต์มนัส วัฒนากุล ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
14 พรพิมล สอนดา บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
15 อุไร บุญปรีชา ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
16 พิชญา บุญปรีชา บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
17 น้ำฝน เพ็งทา ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๑๘ ชุติกาญจน์ เลิศภาวนาสกุล บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
๑๙ สุณีย์ สร้อยมณี ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๒๐ ญาณิศา แสงอรุณ บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
๒๑ ฤทธ์ิรงค์ แสงอรุณ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๒๒ นที เทียนเท่ียง ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๒๓ ปิยะคม วิจารณ์ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๒๔ อัชฌา แม้ท่าไม้ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๒๕ ชุติเดช อมรเมธ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๒๖ ชาคริต บุญยะการ บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
๒๗ กชกร โสภา บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
๒๘ ธนาวดี คุ้มพะเนียด บัณฑิต อำเภอนครชัยศรี 
๒๙ ณอังกูร เสนาสนะ ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๓๐ สุธิสา คูเจริญไพศาล ประชาชน อำเภอนครชัยศรี 
๓๑ โชติกา จอมทอง บัณฑิต อำเภอสามพราน 
๓๒ นพดล รามฤทธ์ิ บัณฑิต อำเภอดำเนินสะดวก 
32 สิทธิวัฒน์ สิงตะบุตร์ บัณฑิต อำเภอดำเนินสะดวก 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

33 ปภาภรณ์ ขำทา บัณฑิต อำเภอดำเนินสะดวก 
34 อรดา เดชกิจ บัณฑิต อำเภอดำเนินสะดวก  

 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  

270 995 5632 

Passcode: BCG1234 

35 คมสันต์ กัวพู่ บัณฑิต อำเภอดำเนินสะดวก 
36 เบญจพร เพพังธง บัณฑิต อำเภอบ้านโป่ง 
37 ญาณิศา ชุบเล้ียง บัณฑิต อำเภอปากท่อ 
38 วริศรา ปานนก ประชาชน อำเภอปากท่อ 
39 ณัฐนนท์ พ่ึงสุขแดง บัณฑิต อำเภอปากท่อ 
40 มนัสวี พุ่มเดชังกูล บัณฑิต อำเภอเมืองราชบุรี 
41 วราภรณ์ อาจเขียน บัณฑิต อำเภอเมืองราชบุรี 
42 อมรรัตน์ สุนิกุล บัณฑิต อำเภอเมืองราชบุรี 
43 ณัฐกานต์ สังข์อนันต์ บัณฑิต อำเภอเมืองราชบุรี 
44 วัฒนา ดินเจริญ ประชาชน อำเภออัมพวา 
45 หทัยภัทร วรรณศุภมงคล บัณฑิต อำเภออัมพวา 
46 มาโนช ทองอินทร์ ประชาชน อำเภออัมพวา 
47 ถลัชนันท์ เหลืองเจริญกิจ ประชาชน อำเภออัมพวา 
48 เกษศิณี เกตุบุญลือ บัณฑิต อำเภออัมพวา 
49 กรณิกา ธูปผุดผ่อง ประชาชน อำเภออัมพวา 

 
 


