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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จเจ5าพระยา 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๕) 
--------------------------------- 

 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๕

จำนวน ๑๔๘ อัตรา เพื่อทำงานในพื้นท่ี ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน ๑๑๘ ตำบล ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  
ซ่ึงมีระยะเวลาดำเนินการ ๑ เดือน น้ัน 
 
  บัดนี ้ คณะกรรมการรับสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้สมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศผลรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ดังปรากฏในบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                         (อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ) 
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๕) 
ในวันเสาร์ท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM 

------------------------------------ 
 
กรุงเทพมหานคร  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์นวพร หงส์พันธ์ุ 
ZOOM ๑ Meeting ID: Meeting ID: 338 725 6571  Passcode: BCG1234 

 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร 
พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

1 นางสาว อรทัย แซ่เอ้ียว ประชาชน ราษฎร์บรูณะ 
2 นาย พีรวุฒิ สุขพจนีย์ บัณฑิต ราษฎร์บรูณะ 
3 นาย วรเมธ ผลอินทร์ บัณฑิต ธนบุรี 
4 นางสาว นิรชา สาระไทย บัณฑิต ธนบุรี 
5 นาย เอกรัตน์ ห้วยจันทร์ บัณฑิต ธนบุรี 
6 นางสาว จริยา เพชรคง บัณฑิต ธนบุรี 
7 นาย ธันยา หงษ์จร บัณฑิต ตล่ิงชัน 
8 นาย การกฤศ พันธ์ุศรี บัณฑิต ป้อมปราบ 
9 นางสาว วันลิขิต แก้วไวยุทธ บัณฑิต ป้อมปราบ 

10 นางสาว อธิตญา เอ่ียมสอาด บัณฑิต ป้อมปราบ 
11 นาย จักรินทร์ จอมวะนะ ประชาชน ป้อมปราบ 
12 นาย มนตรี คำหาญ ประชาชน ป้อมปราบ 
13 นาย ศุภรัตน์ ศุภฤกษ์ บัณฑิต ป้อมปราบ 
14 นางสาว นริศรา อิสมาแอล บัณฑิต บางรัก 
15 นางสาว ฐิติมา กะจิการ บัณฑิต บางรัก 
16 นางสาว สุทธิดา เต่ียวต่อสกุล บัณฑิต บางรัก 
17 นางสาว อังสุมาลิน ถือสยม บัณฑิต บางรัก 
18 นางสาว สุพิชชา วรรณศรี บัณฑิต บางรัก 
19 นาย พรพิศาล หิรัญ บัณฑิต บางรัก 
20 นาย ขวัญ ศรีสนอง บัณฑิต บางรัก 
21 นางสาว ณัฐฐิรัตน์ แซ่เจ่ีย บัณฑิต บางรัก 
22 นางสาว นรินทร บุญประสิทธ์ิ บัณฑิต บางแวก 
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จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ผู้สอบสัมภาษณ์ :  ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ 
ZOOM ๒ Meeting ID: 849 254 1454  Passcode: 191919 

 

ลำดับท่ี คำนำหน้า ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร 
พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

1 นาย ณัฐกร รักษาสกุล ประชาชน เมืองสมุทรสงคราม 
2 นาย ฉัตรชัย นุ่มเจริญ ประชาชน เมืองสมุทรสงคราม 
3 นางสาว นรีรัตน์ พุ่มไทร ประชาชน เมืองสมุทรสงคราม 
4 นาย ณัฐดนัย รักษาสกุล ประชาชน เมืองสมุทรสงคราม 
5 นางสาว พิมลดา แย้มสรวล ประชาชน บางคนที 
6 นางสาว ก่ิงกาญจน์ พร้ิงพร้อม ประชาชน บางคนที 
7 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีจันทร์รัตน์ ประชาชน บางคนที 
8 นางสาว เบญจรัตน์ แก้วมุกดา ประชาชน บางคนที 
9 นางสาว จิรภา น้อยอำแพง ประชาชน บางคนที 

10 นาย สมพงษ์ กุลวโรตตมะ ประชาชน บางคนที 
11 นางสาว วาสนา สกุลทรัพย์ไพศาล บัณฑิต บางคนที 
12 นาย ดนุพล นราเลิศสุขุมพงศ์ บัณฑิต บางคนที 
13 นางสาว จุฑาทิพย์ มีศรีผ่อง บัณฑิต อัมพวา 
14 นาง ทัดทรวง พิกุลทอง ประชาชน อัมพวา 
15 นางสาว เพ็ญนภา แสงวิสูตร ประชาชน อัมพวา 
16 นาย ประดิษฐ์ เหมือนพิมพ์ทอง ประชาชน กระทุ่มแบน 
17 นางสาว ช่อผกา วันศรี บัณฑิต กระทุ่มแบน 
18 นางสาว อรอุมา จาดแก้ว ประชาชน กระทุ่มแบน 
19 นางสาว นภัสวรินทร์ อัครธีมาพัศ ประชาชน สองพ่ีน้อง 

20 นางสาว สุทธิดา แสงสุวรรณ ประชาชน สองพ่ีน5อง 

21 นางสาว มยุรี ล้ิมนุชสวาท บัณฑิต อู่ทอง 
22 นางสาว เพ็ญจันทร์ พิมพ์มงคลชัย บัณฑิต อู่ทอง 
๒๓ นางสาว ชนิดา สร้อยคำ บัณฑิต เมืองนนทบุรี 
๒๔ นางสาว กรกนก ย้ิวศรีคล บัณฑิต เมืองราชบุรี 

 
 
 
 


