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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จเจ5าพระยา 

เร่ือง ผลการสอบสัมภาษณ์ 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๔) 
--------------------------------- 

 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย นักศึกษาจบใหม่จบใหม่ไม่เกิน ๕ ปี และผู้ถูกเลิกจ้างหรือบุคคลในตำบลในพื้นที่ รอบที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำงานในพื้นท่ี ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน ๑๑๘ ตำบล ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ๒ เดือน 
(สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕) น้ัน 
 
  บัดน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ให้เข้ารับการรายงานตัวในลำดับต่อไป ดังปรากฏในบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                         (อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ) 
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
(U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๔) 

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

1. กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๓ ราย 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร เขต/อำเภอ 
1 นางสาว กรรณิการ์ เชวงศักด์ิ นักศึกษาจบใหม่ สัมพันธวงศ์ 
2 นาย เมธา บุญยะประสพ นักศึกษาจบใหม่ สัมพันธวงศ์ 
3 นางสาว ธนภรณ์ เปรมทอง นักศึกษาจบใหม่ สัมพันธวงศ์ 
4 นาย กิตติศักด์ิ บุญตวง บุคคลในตำบล สัมพันธวงศ์ 
5 นาย ฮีซาม มะตาเฮ บุคคลในตำบล สัมพันธวงศ์ 
6 นางสาว นิอัสนีตา นาแซ บุคคลในตำบล สัมพันธวงศ์ 
7 นาย วิรัตน์ สุสระ บุคคลในตำบล ราษฎร์บูรณะ 
8 นางสาว จุฑารัตน์ ปทุมเมือง บุคคลในตำบล ภาษีเจริญ 
9 นางสาว อรปรียา ไชย์เพ็ชร บุคคลในตำบล ภาษีเจริญ 

10 นางสาว ชิตนันท์ แก้วโสต บุคคลในตำบล ภาษีเจริญ 
11 นางสาว บุณยานุช เกิดป้ัน บุคคลในตำบล ภาษีเจริญ 
12 นางสาว วิภารัตน์ ศรีสมนึก บุคคลในตำบล ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
13 นางสาว พิมพ์วาณี ถมจังหรีด นักศึกษาจบใหม่ บางรัก 
14 นางสาว วรุณพร อารมช่ืน นักศึกษาจบใหม่ บางรัก 
15 นาง ดวงพร โอชวิทูรพจน์ บุคคลในตำบล บางรัก 
16 นาย วิชาชาญ พุ่มใหม่ บุคคลในตำบล บางรัก 
17 นางสาว ปาลิตา ทรงเจริญ นักศึกษาจบใหม่ บางรัก 
18 นางสาว ภัทรวดี นาวิกานนท์ บุคคลในตำบล บางพลัด 
19 นางสาว พิมพ์ จ้อยเจนสินธ์ุ บุคคลในตำบล บางพลัด 
20 นาง ทองแดง เถ่ือนจัน บุคคลในตำบล บางพลัด 
21 นาย เก้ือกูล หอมสุด บุคคลในตำบล บางพลัด 
22 นางสาว แสง บานเย็น บุคคลในตำบล บางพลัด 
23 นางสาว กัลยาลักษณ์ นาต๊ะ นักศึกษาจบใหม่ ตล่ิงชัน 

 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบท่ี ๔ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และตำบลท่ีได้รับการสังกัดผ่านระบบออนไลน์  

ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตOเวลา ๑๓.๐๐ น. เปRนต5นไป  

 ติดตามข้อมูลผ่านเพจเฟ๊ซบุ๊ค Facebook Page : Bsru2t   
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2. จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 22 ราย 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร เขต/อำเภอ 
1 นาย อาทิตย์ ย่ีบุญยันต์ นักศึกษาจบใหม่ เมืองสมุทรสาคร 
2 นาย สาวิต บุญพรหม นักศึกษาจบใหม่ เมืองสมุทรสาคร 
3 นางสาว ณิชกมล อรุณเวทย์ บุคคลในตำบล เมืองสมุทรสาคร 
4 นาง นิตยา แงะสัมฤทธ์ิ บุคคลในตำบล เมืองสมุทรสาคร 
5 นางสาว มณฑา บัวแก้ว บุคคลในตำบล เมืองสมุทรสาคร 
6 นางสาว อุบลรัตน์ ปาชา นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
7 นางสาว จิราพร ชิณวงศ์ นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
8 นาย สิทธิชัย นุชชาติ นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
9 นาย ธรรมรัตน์ เลพล นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 

10 นาย อภิสิทธ์ิ หงษ์วงเวียน นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
11 นางสาว เมธาวดี อุทรามนตรี นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
12 นางสาว เมธาวี เพ็ญเสวี นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
13 นาย ธนานุพงศ์ พรหมสุมุทร นักศึกษาจบใหม่ บ้านแพ้ว 
14 นาย สาธิต สอาดเงิน บุคคลในตำบล บ้านแพ้ว 
15 นาย ธันวา รุ่งแสง บุคคลในตำบล กระทุ่มแบน 
16 นางสาว เสาวลักษณ์ เนตรน้อย บุคคลในตำบล กระทุ่มแบน 
17 นางสาว วิภาพร สมิทธากร นักศึกษาจบใหม่ กระทุ่มแบน 
18 นางสาว สิริยาภรณ์ บุษดี นักศึกษาจบใหม่ กระทุ่มแบน 
19 นาย ชัยธวัช สุระคำแหง นักศึกษาจบใหม่ กระทุ่มแบน 
20 นางสาว ปัทมา สำราญภูติ บุคคลในตำบล กระทุ่มแบน 
21 นาย บุญเล้ียง เอกรัมย์ บุคคลในตำบล กระทุ่มแบน 
22 นางสาว นิชนันต์ พรหมแสง บุคคลในตำบล กระทุ่มแบน 

 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบท่ี ๔ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และตำบลท่ีได้รับการสังกัดผ่านระบบออนไลน์  

ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตOเวลา ๑๓.๐๐ น. เปRนต5นไป  

 ติดตามข้อมูลผ่านเพจเฟ๊ซบุ๊ค Facebook Page : Bsru2t   
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3. จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 25 ราย 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร เขต/อำเภอ 
1 นางสาว ระพีพรรณ กลัดวงษ์ นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
2 นาย เตชัส หวังพฤกษ์ นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
3 นางสาว สุภัสสรา ถือตรง นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
4 นางสาว ชลธิชา ทองอร่าม นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
5 นางสาว สวิตตา ถือตรง นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
6 นาย ภานุพงศ์ เหล่าเขตกิจ นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
7 นางสาว ปฐมาวดี ลาโสภี บุคคลในตำบล บางคนที 
8 นางสาว ศิริพร มีแก้ว บุคคลในตำบล บางคนที 
9 นางสาว กชพร สุดใสดี บุคคลในตำบล บางคนที 

10 นาย พิษณุ นวมนาคะ บุคคลในตำบล บางคนที 
11 นางสาว วาสนา สินไชย บุคคลในตำบล บางคนที 
12 นาง อัมพรรณ ทับกฤษ บุคคลในตำบล บางคนที 
13 นางสาว จุฑาทิพย์ เจริญสมบัติ บุคคลในตำบล บางคนที 
14 นางสาว สุรภา ถ่ินบัวบาน บุคคลในตำบล บางคนที 
15 นาย ปรีชานนท์ เกิดกุล นักศึกษาจบใหม่ เมืองราชบุรี 
16 นางสาว ธนภรณ์ จันทร์น้อย นักศึกษาจบใหม่ เมืองสมุทรสงคราม 
17 นางสาว กรรธิมา ไพราม บุคคลในตำบล เมืองสมุทรสงคราม 
18 นาง อินทรา อินทรสุวรรณ บุคคลในตำบล เมืองสมุทรสงคราม 
19 นางสาว สุปราณี สุขสมบูรณ์ธนา บุคคลในตำบล เมืองสมุทรสงคราม 
20 นางสาว พรนภา สงวนขำ นักศึกษาจบใหม่ อัมพวา 
21 นางสาว สุกัญญา กล่ินอ่อน นักศึกษาจบใหม่ อัมพวา 
22 นาย สรนันท์ สังข์สะสิทธ์ิ บุคคลในตำบล อัมพวา 
23 นาย วิรัช สิริสัณห์ฺ บุคคลในตำบล อัมพวา 
24 นางสาว กมลชนก เจริญสุข บุคคลในตำบล อัมพวา 
25 นางสาว ชนกพร เจริญสุข บุคคลในตำบล อัมพวา 

 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบท่ี ๔ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และตำบลท่ีได้รับการสังกัดผ่านระบบออนไลน์  

ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตOเวลา ๑๓.๐๐ น. เปRนต5นไป  

 ติดตามข้อมูลผ่านเพจเฟ๊ซบุ๊ค Facebook Page : Bsru2t   
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4. จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี จำนวน 19 ราย 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร เขต/อำเภอ 
1 นางสาว ดุสิตา สามงามน้อย นักศึกษาจบใหม่ นครชัยศรี 
2 นาย อรรถสิทธ์ิ แสงห้าว นักศึกษาจบใหม่ นครชัยศรี 
3 นาย ปัญญา มีสาวงษ์ บุคคลในตำบล นครชัยศรี 
4 นางสาว นิศราวรรณ สง่าดี นักศึกษาจบใหม่ ปากเกร็ด 
5 นางสาว ชนกวจี จ้อยสำเภา นักศึกษาจบใหม่ บางกรวย 

6 นางสาว ปYZนชนก หวานสนิท นักศึกษาจบใหมO บางกรวย 

7 นางสาว อาริษา เพ่ิมพงศ์ศิริ บุคคลในตำบล บางกรวย 
8 นาย นรวรา คนหาญ บุคคลในตำบล บางกรวย 
9 นาย นพรุจน์ สิมพิมาย บุคคลในตำบล บางกรวย 

10 นางสาว เสาวลักษณ์ สมทรัพย์ นักศึกษาจบใหม่ บางกรวย 
11 นาย สหัสวรรษ บุญปฐมพล บุคคลในตำบล บางกรวย 
12 นางสาว สุธาภรณ์ อินทร์จันทร์เจิม นักศึกษาจบใหม่ เมืองราชบุรี 
13 นาย ศุภกฤต กิมพิทักษ์ บุคคลในตำบล เมืองราชบุรี 
14 นางสาว ณัฐชา พิกุลเงิน นักศึกษาจบใหม่ เมืองราชบุรี 
15 นาย กัมพล สุดสวาท นักศึกษาจบใหม่ ดำเนินสะดวก 
16 นางสาว อำพัน พรรณาแก้ว บุคคลในตำบล ดำเนินสะดวก 
17 นางสาว พิมพ์มาดา เพ่ิมทรัพย์ นักศึกษาจบใหม่ เมืองราชบุรี 
18 นางสาว วิไล บุญสู บุคคลในตำบล ปากท่อ 
19 นางสาว จารีรัตน์ ร่ืนสม บุคคลในตำบล ปากท่อ 

 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบท่ี ๔ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และตำบลท่ีได้รับการสังกัดผ่านระบบออนไลน์  

ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตOเวลา ๑๓.๐๐ น. เปRนต5นไป  

 ติดตามข้อมูลผ่านเพจเฟ๊ซบุ๊ค Facebook Page : Bsru2t   
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5. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 15 ราย 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร เขต/อำเภอ 
1 นางสาว กมลมาศ สิทธิโชค นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
2 นาย หิรัญ เนียมเพราะ นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
3 นางสาว อทิติยา เกียรติกุลเจริญ นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
4 นางสาว ณัฐยุวดี พัฒนจิรัสยา นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
5 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ปานเพชร นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
6 นางสาว ญานี จันทร์ชาญนนท์ นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
7 นางสาว เกศินี พรหมมาศ นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
8 นาง น้ำอ้อย ตุนอยู่เพชร บุคคลในตำบล อู่ทอง 
9 นางสาว ปรียาวัธน์ โค้ววิลัยแสง บุคคลในตำบล อู่ทอง 

10 นางสาว บุปผา ศรีบุญเพ็ง บุคคลในตำบล อู่ทอง 
11 นางสาว ทัศนีย์ จีนกระจัน บุคคลในตำบล อู่ทอง 
12 นางสาว ภัทรมน สุทธิจิต บุคคลในตำบล อู่ทอง 
13 นาย กิตติพันธ์ พิมใจใส นักศึกษาจบใหม่ สองพ่ีน้อง 
14 นาย ทวีศักด์ิ พิมใจใส บุคคลในตำบล สองพ่ีน้อง 
15 นาย ภาณุวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน บุคคลในตำบล สองพ่ีน้อง 

 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบท่ี ๔ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และตำบลท่ีได้รับการสังกัดผ่านระบบออนไลน์  

ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแตOเวลา ๑๓.๐๐ น. เปRนต5นไป  

 ติดตามข้อมูลผ่านเพจเฟ๊ซบุ๊ค Facebook Page : Bsru2t   
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รายช่ือบุคคลท่ีไม่มีในประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ (แต่มีหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ)  

และได้รับการคัดเลือก  
เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  

(U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๔) 

------------------------------------ 
 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 
 
ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร เขต/อำเภอ 

1 นาย พีรพัฒน์ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา นักศึกษาจบใหม่ บางพลัด 
2 นางสาว จินดารัตน์ พ่ึงเพียร นักศึกษาจบใหม่ บางรัก 
3 นางสาว ณัฐธิดา มาจิตร นักศึกษาจบใหม่ บางรัก 
4 นางสาว นิราวรรณ กับสูงเนิน บุคคลในตำบล บางบัวทอง 
5 นางสาว ศิริวิภา นรสิงห์ บุคคลในตำบล บางบัวทอง 
6 นาย ณฐกรณ์ พงศ์ประยูร บุคคลในตำบล บางบัวทอง 
7 นางสาว สุพัชชา มากบุญมี นักศึกษาจบใหม่ บางใหญ่ 
8 นางสาว ปิยนุช ทองวิเศษ บุคคลในตำบล บางใหญ่ 
9 นางสาว อทิตยา สารรัตน์ นักศึกษาจบใหม่ บางใหญ่ 

10 นางสาว ปิยมาภรณ์ ทองสุข นักศึกษาจบใหม่ อัมพวา 
11 นางสาว สมฤดี บุษบงค์ บุคคลในตำบล บางคนที 
12 นางสาว ปิยธิดา จันทร์ดง บุคคลในตำบล บางคนที 
13 นางสาว ไอลดา รัตนพันธ์ บุคคลในตำบล บางคนที 
14 นางสาว พิชญานิน สายสุวรรณ นักศึกษาจบใหม่ เมืองสมุทรสงคราม 
15 นาย นิพนธ์ แย้มเกษม นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
16 นางสาว บุญฑริกา ฉัตรทิน นักศึกษาจบใหม่ อัมพวา 
17 นาย เชิดศักด์ิ พฤกษประมูล นักศึกษาจบใหม่ บางคนที 
18 นางสาว ฤทัยรัตน์ เย็นเยือก บุคคลในตำบล กระทุ่มแบน 
19 นางสาว ชุติมณฑน์ สันตวิริยะพันธ์ุ นักศึกษาจบใหม่ เมืองสมุทรสาคร 
20 นางสาว โชติกา สำราญ นักศึกษาจบใหม่ เมืองสมุทรสาคร 
21 นางสาว พิมพ์พร แคนเพชร นักศึกษาจบใหม่ อู่ทอง 
22 นางสาว ณัฐกานต์ ศิลารัตน์ นักศึกษาจบใหม่ สองพ่ีน้อง 

 
หมายเหตุ : รายช่ือบุคคลท่ีไม่มีในประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ สาเหตุมาจากระบบสมัครของมหาวิทยาลัยเกิดขัดข้องช่ัวขณะ  

    ส่งผลให้ข้อมูลของผู้สมัครบางส่วนสูญหาย แต่ผู้สมัครมีหลักฐานยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
    และได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์  
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กำหนดการ 

การรายงานตัว ยืนยันตัวตน และรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบท่ี ๔) 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๕ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
วันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา 0๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. (รอบเช้า) 

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

๑. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รอบท่ี ๔ ท่ีมีรายช่ือในประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัว ยืนยันตัวตน รับฟังแนวทาง 

การปฏิบัติงาน และทำข้อตกลงจ้าง ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. กล่าวแสดงความยินดีและช้ีแจงภาพรวมท้ังหมดและแนวปฏิบัติเบ้ืองต้น 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  ช้ีแจงนโยบายการขับเคล่ือนโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 
  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรายงานตัว การจัดทำข้อตกลงจ้าง และการส่งมอบงาน 
     โดย นายนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา 

๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำข้อตกลงการจ้าง ดังน้ี 
1) รูปถ่ายสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พ้ืนหลังสีพ้ืน ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 น้ิว 
2) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด 
3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด 
4) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด  (บัณฑิตเท่าน้ัน) (ใบปริญญาหรือใบรับรองการจบการศึกษา)  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด 

5) จัดเตรียมอากรแสตม์เพ่ือจัดทำข้อตกลงจ้าง 2 ชุด ดังน้ี  
5.1 บัณฑิต จำนวน ๖๐ บาท  
5.2 ประชาชน จำนวน ๓๖ บาท  

6) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 
 

๓. เร่ิมปฏิบัติงาน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา การจ้างงาน ๒ เดือน 
  
ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ ไม่มารายงานตัว ยืนยันตัวตน รับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และ

ทำข้อตกลงจ้าง ตามวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการ
เข้าร่วมโครงการ 
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กำหนดการ 

การรายงานตัว ยืนยันตัวตน และรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบท่ี ๔) 
พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๕ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
วันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (รอบบ่าย) 

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

๑. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รอบท่ี ๔ ท่ีมีรายช่ือในประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัว ยืนยันตัวตน รับฟังแนวทาง 

การปฏิบัติงาน และทำข้อตกลงจ้าง ในวันพุธท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังน้ี 

จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑๓.๐๐ - ๐๓.๓๐ น. กล่าวแสดงความยินดีและช้ีแจงภาพรวมท้ังหมดและแนวปฏิบัติเบ้ืองต้น 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  ช้ีแจงนโยบายการขับเคล่ือนโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การรายงานตัว การจัดทำข้อตกลงจ้าง และการส่งมอบงาน 
     โดย นายนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา 

๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำข้อตกลงการจ้าง ประกอบด้วย ดังน้ี 
1) รูปถ่ายสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พ้ืนหลังสีพ้ืน ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 น้ิว 
2) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด 
3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด 
4) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด  (บัณฑิตเท่าน้ัน) (ใบปริญญาหรือใบรับรองการจบการศึกษา)  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด 

5) จัดเตรียมอากรแสตม์เพ่ือจัดทำข้อตกลงจ้าง 2 ชุด ดังน้ี  
5.3 บัณฑิต จำนวน ๖๐ บาท  
5.4 ประชาชน จำนวน ๓๖ บาท  

6) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 
 

๓. เร่ิมปฏิบัติงาน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา การจ้างงาน ๒ เดือน 
  
ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ ไม่มารายงานตัว ยืนยันตัวตน รับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และ

ทำข้อตกลงจ้าง ตามวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการ
เข้าร่วมโครงการ 

 
 


