
ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง กรรณิกา พิทกัษ์เพ็ง  สํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสิงห์บรีุ

2 นางสาว กฤตกิา กณัฑเจตน์  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

3 นางสาว ขวญัใจ คําสวนจิก  ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชายบ้านกรุณา

4 นางสาว ขวญัประภา สวุรรณคหูา  กรมสง่เสริมสหกรณ์

5 นาย จรัญ พรหมสวุรรณ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา

6 นางสาว จิตสดุา กระจา่งมล  กรมอตุนิุยมวิทยา

7 พ.ต.ท.หญิง ชญาดา ชชัวาลรัตน์  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ

8 นางสาว ชินีศษิฏ์ หมื<นพล  สํานกังานสถิตจิงัหวดันครปฐม

9 นาย ตณิห์ อิทธิพิริยะไพศาล  โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์

10 นาง ธิดารัตน์ กตกิาร รพ. ศรีธญัญา

11 นาย นรินทร์ นกเพชร  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง

12 นางสาว ผาสขุ พิมพ์เพิ<มพนู  สํานกังานสถิตจิงัหวดันครปฐม

13 นาง พรทิพย์ ศีตะโกเศศ
 สํานกังานเขตพื Cนที<การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี 

เขต 1

14 นางสาว พรพิมล ภู่พตัน์  ศาลแพง่

15 นางสาว พชัรี ศภุศนัสนีย์  กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

16 นางสาว แพรพรรณ คําภามิ<ง  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า

17 นางสาว ยี<สุน่ สมรัก  สํานกังานสภาที<ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

18 นางสาว วชัรี เวชกามา  กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

19 นาง ศริินธร ทรงศริิ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

20 ส.ต.ท.หญิง สชุารัตน์ สิทธิชยัชอบชื<น  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง

21 นางสาว สพุิชฌาย์ พลูผล  โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์

22 นางสาว สภุาพรรณ เขื<อนขนัธ์ สนง. ปลดักระทรวงคมนาคม

23 นางสาว อรนชุ จ้อยเจือ  กรมสง่เสริมสหกรณ์

24 ร.ต.ท.หญิง อญัชลี เหมะนิล  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง

25 นางสาว อารีวรรณ วงษ์สนุทร
 กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง สํานกังานพิสจูน์หลกัฐาน

ตํารวจ

ประกาศรายชือฝึกอาชีพกรุงเทพฯ 

วันเสาร์ที 1 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

กลุ่ม 1 รอบเช้า หลักสูตรทาํกาแฟสด



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กรองสวาท อิ<มสมบตัิ  ข้าราชการบํานาญ

2 นาง กนัทิกา พึ<งรส สํานกันายกรัฐมนตรี

3 คณุ กีรณา เทวาอกัษร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 นางสาว จนัทร์เพ็ญ วฒันชยัเสรีกลุ  กรมบงัคบัคดี

5 นาง จิรประภา มีเจริญ  ทณัฑสถานหญิงกลาง กรมราชทณัฑ์

6 นางสาว ฐิตารีย์ ธาดาวิริยะโชติ  รัฐสภา

7 นางสาว ณฐัชยา บํารุงศริิ  รพ.พระพทุธบาท

8 นางสาว ณฐันนัท์ ทวีกิจการ  สํานกังานศาลปกครอง

9 นาง ดวงนภา ศรีสนัตรัิตน  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

10 นางสาว ทศัน์วรรณ กลางวงศ์  กรมสรรพากร

11 ส.ต.ต.หญิง ธมนต์ภทัร เฉลิมพงษ์ชยั สตรช.

12 นางสาว นงรัก ไวยวฒุิโท  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

13 นางสาว นฤภร แก้วประเสริฐ  สํานกังานสรรพากรพื Cนที<นครปฐม 2

14 นางสาว นนัท์ธีมา เพชรดี กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ

15 นางสาว พชัจิรา ดวงจนัทร์  กรมสรรพากร

16 นาง พชัรรินทร์ รัตนกงัวานวงศ์ วิทยาลยัพาณิชยการบางนา

17 นางสาว พิสทุธิณี ศรีใส
 สํานกังานสรรพากรพื Cนที<สาขาเฉลิมพระเกียรต(ิจงัหวดั

สระบรีุ)

18 นางสาว ลดัดา หาน้อย  กรมสรรพากร

19 นางสาว ศรีสดุา เปรมผลกมล  โรงเรียนสนัตริาษฎร์วิทยาลยั

20 นาง สรัลนชุ โพธิJชยัโย  กลุม่พฒันาระบบบริหาร กรมการพฒันาชมุชน

21 นางสาว สพุตัรา วรรณศริิกลุ  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

22 นางสาว สรุางค์ศรี วาเพชร กรมสง่เสริมการเกษตร

23 นาย เสกสรร ศริิกลุ  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

24 นาง อภิญญา บญัชาวิมลเชษฐ  กรมสรรพากร

25 นางสาว อมัพรพรรณ วงษ์ทา่เรือ  สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กลุ่ม 2 รอบเช้า หลักสูตรทาํแยมโรลแฟนซี



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นส. กมลชนก รุจิวฒันพงศ์  สํานกังานปลดักระทรวงพลงังาน

2 นางสาว จรีุรัตน์ พดับวั  กลุม่คลงัและพสัด ุสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

3 นาง ทดัดาว อิทธิวิกลุ ศาลภาษีอากรกลาง

4 นาย นพคณุ หว่งทอง  โรงพยาบาลราบรีุ

5 นาง นนัทิญาพร สมัพนัธ์ทวีกิจ สนง. เลขาธิการวฒุิสภา

6 นางสาว นิภาพร พานทอง
 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (กลุม่คลงัและ

พสัด)ุ

7 นางสาว เนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

8 นางสาว เบญจมาศ แถวอยู่ สนง. คลงัจงัหวดันนทบรีุ

9 นางสาว ประภาศรี เหรียญชยัยทุธ  สํานกังานสรรพากรภาค 3

10 วา่ทีร.ต. ปิยะนฐั คนตรง  สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

11 นาง ผกามาศ สทุศัน์ ณ อยธุยา  กรมโรงงานอตุสาหกรรม

12 นางสาว พิจิตรา เกียรตไิกรรัตน์  กรมควบคมุมลพิษ

13 นางสาว เพ็ญแข อินทรสวุรรณ กระทรวงตา่งประเทศ

14 นางสาว ภีรดา จนิษฐ์กลุ  กระทรวงพาณิชย์

15 นาง วรรณา ขวญัเริงใจ สนง. ศาลปกครอง

16 นาย สกลุชาติ เรืองทรัพย์  โรงเรียนวดัห้วยคงคาวราวาส

17 นาย สรายทุธ์ แก้วสลบันิล  สํานกังานเขตพื Cนที<การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2

18 นาย อนชุา นิเยาะ  สํานกังานเลขานกุารกรม กรมอนามยั

19 นางสาว อรพินทร์ พานิชย์เจริญ  สํานกังานสรรพากรภาค 3

20 ส.ต. อรรถสิทธิJ แสงสวุรรณ์  กรมยทุธศกึษาทหารบก

21 นางสาว อบุล ใจหนกั  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั<ง

22 นาง อรุชา วิจารณ์  โรงเรียนกลาโหมอทิุศ

กลุ่ม 3 รอบเช้า หลักสูตรทาํขนมปังไส้ทะลัก



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กิตตยิา พงศ์อินตา สนง. คุ้มครองและพฒันาผู้พิการ

2 นางสาว จนัทร์ฉาย แขง่ขนัธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั<ง

3 นางสาว จนัทิมา จารณศรี  สํานกัโรคตดิตอ่นําโดยแมลง

4 นางสาว จินตนา ศลิป์วฒุิ สนง.สถิตแิหง่ชาติ

5 นางสาว ชนกพิมพ์ ตณัท์เจริญรัตน์ สนง. เลขานกุารกรมการปกครอง

6 นางสาว ชนกพิมพ์ ตณัฑ์เจริญรัตน์  สํานกังานเลขานกุารกรมการปกครอง

7 นางสาว ณราวรรณ ศริิธรรมศกัดา สนง. ปลดักระทรวงคมนาคม

8 นาง ณฎัฐิมา แพงคณุ สนง. การทอ่งเที<ยวและกีฬาจงัหวดันนทบรีุ

9 นางสาว ดวงใจ สทัธรรมพงศา สนง. ศาลปกครอง

10 นางสาว นสุรา พุม่พฤกษ์ สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย์

11 นางสาว ปวีณา เจียนกลาง สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์

12 นาง ปิยวรรณ โมรา กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

13 ด.ต. พงศภคั ทองดี สภ.ไทรน้อย

14 นางสาว พิชนิตา ศีลสตัย์ สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

15 นางสาว เพชราภรณ์ ทรัพย์เพียร สนง. ปฏิรูปที<ดนิ

16 นางสาว ศริิกาญ เฮงสวา่ง สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์

17 นาง ศภุวรรณ สทุธิมานะ โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์

18 นางสาว สมฤทยั เสเล สนง. ปลดักระทรวงคมนาคม

19 นางสาว สิริรัตน์ เย็นสรง กรมควบคมุมลพิษ

20 นางสาว แสงทิวา นราพิชญ์  สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั

21 นางสาว อารยา อิทธิประทีป  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

22 นาง อําไพ แก้วประเสริฐ โรงเรียนวดัรางปลาหมอ

กลุ่ม 4 รอบเช้า หลักสูตรทาํบลูเบอรี ชีสเค้กสไตล์ญีปุ่น



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กฤตกิา บรูณะดษิ สํานกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

2 นางสาว กญัญา มว่งแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3 นางสาว จนัทิมา ยาเกิ Cน  สํานกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

4 นางสาว ธรรมศริิ สารีวงศ์  สํานกังานศาลปกครอง

5 นางสาว ธนัย์ชนก ไกรสวสัดิJ สํานกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

6 คณุ นริศรา ไสยรรณ์ กองทพัอากาศ

7 นางสาว นิธินนัท์ สร้อยอากาศ  รพ.สมทุรสาคร

8 นาย ประจกัษ์ น้อยเหนื<อย  สพฐ.

9 นางสาว ประภาศรี เจตทรงกลุ  กระทรวงการตา่งประเทศ

10 นาง เปรมิกา กมลาศสกลุ กรมหมอ่นไหม

11 นางสาว พนิตา มณีโชติ  สํานกังานศาลปกครอง

12 นาง พชัรินทร์ ศลิปรัสมี  กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

13 นาย พฒันพงษ์ โชคถาวร  สํานกังานศาลปกครอง

14 นางสาว แพรฤดี ลําธารทรัพย์  สํานกังาน กปร.

15 นางสาว ลกัษณ์พร เย็นประเสริฐ กรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 นางสาว ศณภสั จินา  สํานกังานกปร.

17 นาง ศรีอโศก สจุริต  กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลสมทุรปราการ

18 นางสาว ศภุลกัษณ์ สรุวฒันบรูณ์  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

19 นางสาว สิริลกัษณ์ จนัทรเกตุ  สํานกังานนโยบายรัฐวิสาหกิจ

20 นาง สดุารัตน์ ชิณณะพงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั

21 นางสาว เหมือนฝัน อทุยัเวียนกลุ  กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

22 นางสาว อรอมุา พิสิทธิJศกัดิJ สํานกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

กลุ่ม 5 รอบเช้า หลักสูตรการจัดดอกไม้บูเก้



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง ขวญัชนก หตัถา สสจ. กาญจนบรีุ

2 นางสาว ดารุณี กลุบญุญา กระทรวงการตา่งประเทศ

3 นาง ทศัศรัฌย์ บวัสวุรรณ์ สํานกัก่อสร้างสะพาน

4 นางสาว ธญัลกัษณ์ จนัทร์แก้ว  สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ

5 นาง นฤมล แสงมาน ศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัสมทุรปราการ

6 นางสาว เบญริสา บญุนาค กรมควบคมุมลพิษ

7 นางสาว ปทิตตา ปัณฐรัตนากลุ กรมสรรพากร

8 นางสาว ผสุดี ปักษาชาติ  กรมการขนสง่ทางบก

9 นางสาว ภรา ชีพสตัยากร  กรมที<ดนิ

10 นาง มะลิวลัย์ จนัทรา  สํานกับริหารกลาง กรมการข้าว

11 นาง วลยัพร สถิตวิบรูณ์  กรมป่าไม้

12 ส.ต.ต.หญิง ศขิรินทร์ บญุญประภา กองบงัคบัการอํานวยการ กองบญัชาการตํารวจสนัติบาล

13 นางสาว ศริินภา กลํ<าฮุ้ย  กรมที<ดนิ

14 นางสาว สมลกัษณ์ คลอ่งแคลว่ สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั

15 นางสาว สิริกร คมพดุซา  กรมสรรพากร

16 นาง สิลาลินี พฒุพินิจ  กรมอตุนิุยมวิทยา

17 นางสาว สกุญัญา ชายแก้ว  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

18 นางสาว แสงเดือน ผอ่งพฒุ  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

19 นางสาว อสัมา ง๊ะสมนั  กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

20 นางสาว อาภากร ดษุรักษ์ กระทรวงการตา่งประเทศ

21 นางสาว อิสรีย์ ฐากรูฤทธา  กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

22 นาวสาว อุษุารัตน์ เทียนไชย  กรมป่าไม้

กลุ่ม 6 รอบเช้า หลักสูตรการย้อมผ้าสไตล์ญีปุ่น



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง เกษร ศภุกลุธาดาศริิ กองคลงั กรมอนามยั

2 นางสาว ขนิษฐา ยมทศัน์ กรมคมุประพฤติ

3 นางสาว จิรภทัร เทวธรรมนาถกลุ  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

4 นางสาว ชลีุกร คมรัตน์นนท์  กองการเจ้าหน้าที< กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน

5 นางสาว โชตริวี สร้างศรีสทุธิกลุ สนง. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

6 นาง ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ศาลแพง่นนทบรีุ

7 นางสาว ธนัวดี ชีวะเจริญไชย กระทรวงการตา่งประเทศ

8 นาง นงเยาว์ วงศ์ธิ  กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน

9 นางสาว นนัทินี ทองคงเหย้า  กรมสง่เสริมการเกษตร

10 นางสาว นนัรวีญา ชํานิกิจ  กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน

11 นางสาว นชุจรี วิวฒัชยางกรู กระทรวงการตา่งประเทศ

12 นาง ปณิชา วฒุิธรรมทวี
 สนง.พฒันาสงัคมและความมั<นคงของมนษุย์จงัหวดั

ปทมุธานี

13 นางสาว พรหมกฬฐัฐ์ วฒุิสิงห์ชยั  โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์

14 นาย พระรุทร จลุกะทพัพะ  กรมกิจการเดก็และเยาวชน

15 นาง พศัชนนัท์ ยศธแสนย์
 สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ<งแวดล้อม

16 นางสาว ภิญญดา ไรนิเกอร์ กระทรวงการตา่งประเทศ

17 นางสาว มนธิรา วิชาชยั สํานกังานารรพากรพื Cนที<สาขาราชเทวี 2

18 นาง เยาวลกัษณ์ ตะกรุดงาม  สํานกับริหารการทะเบียน

19 นางสาว รตรัิตน์ หมื<นหาวงค์ กระทรวงการตา่งประเทศ

20 นางสาว รัตดา ประการแก้ว
สนง. คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติ

21 นางสาว สธุาทิพย์ เดชชยัศรี กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

22 นางสาว สพุรรณี หมูเ่พชร ศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัสมทุร่ปราการ

23 นางสาว สศุษิฏา ศภุศลิป์  สถานสงเคราะห์เดก็ออ่นปากเกร็ด

24 พ.ต.ท. หญิง โสภิดา ประภาสะโนบล พิสจูน์หลกัฐาน จ.ชยัภมูิ

กลุ่ม 7 รอบเช้า หลักสูตรการนวดหน้า v shape ด้วยตัวเอง (และนวดผู้อืน)



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาย กมล รักชู  สํานกังาน ป.ป.ช.

2 นาย คณาภทัร์ คณุาพิส สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 นางสาว จนัทร์ฉาย แขง่ขนัธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั<ง

4 นางสาว จฬุารัตน์ เหลา่การ  กระทรวงยตุธิรรม

5 นางสาว ชนกมาส วรรณะ กระทรวงพาณิชย์

6 นาง ณฎัฐิรา แพงคณุ สนง. การทอ่งเที<ยวและกีฬาจงัหวดันนทบรีุ

7 นาง นฤมล แสงมาน ศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัสมทุรปราการ

8 นางสาว นารี งามสม กรมสรรพากร

9 นาย นิพนธ์ ฐาปนโสภณ
 กองแผนงานธุรกิจพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน

10 นางสาว นชุจรี วิวฒัชยางกรู กระทรวงการตา่งประเทศ

11 นางสาว เนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

12 นางสาว ประภาศรี บตุรบรรจง  กรมการขนสง่ทางบก

13 นางสาว ปัณชญา ซมึโรจน์ประเสริฐ  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

14 นางสาว เพ็ญแข อินทรสวุรรณ กระทรวงตา่งประเทศ

15 นางสาว ยอแสง โกวิททวี  วิทยาลยัสารพดัชา่งสี<พระยา

16 นางสาว รตรัิตน์ หมื<นหาวงค์ กระทรวงการตา่งประเทศ

17 นาย วิระ ผดงุอรรถ  กรมการค้าตา่งประเทศ

18 นาง วีรวรรณ สขุวิบลูบ์ ศาลปกครอง

19 นาง ศภุวรรณ สทุธิมานะ  โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์

20 นางสาว สิริกนัยา เบญจสวุรรณกลุ  กรมการค้าตา่งประเทศ

21 นาย สขุวฒัน์ อศัวสิทธิกิจ  กรมศลุกากร

22 พ.ต.ท. หญิง โสภิดา ประภาสะโนบล พิสจูน์หลกัฐาน จ.ชยัภมูิ

23 นาง อทิชา วงศางาม กรมสรรพากร

24 นางสาว อมรรัตน์ จนัทร์บตุรสา  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

25 นางสาว อรอมุา พิสิทธิJศกัดิJ สํานกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

กลุ่ม 1 รอบบ่าย หลักสูตรทาํกาแฟสด



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กานต์สินี ทองจนัทร์  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

2 นางสาว จรีุรัตน์ พดับวั  กลุม่คลงัและพสัด ุสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

3 นางสาว ชนกพิมพ์ ตณัฑ์เจริญรัตน์  สํานกังานเลขานกุารกรมการปกครอง

4 คณุ ฐิตรัิตน์ ต๊ะมามลู กระทรวงดจิิทลัเพื<อเศรษฐกิจและสงัคม

5 นางสาว ดวงใจ สทัธรรมพงศา สนง. ศาลปกครอง

6 นาง ทดัดาว อิทธิวิกลุ ศาลภาษีอากรกลาง

7 นางสาว ธนพร คงอํ<า กรมการพฒันาชมุชน

8 คณุ นริศรา ไสยรรณ์ กองทพัอากาศ

9 นางสาว นิภาพร พานทอง  สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (กลุม่คลงัและพสัด)ุ

10 นางสาว ประภาศรี เหรียญชยัยทุธ  สํานกังานสรรพากรภาค 3

11 นางสาว ปวีณา เจียนกลาง  สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์

12 วา่ที< ร.ต. ปิยะนฐั คนตรง  สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

13 นางสาว ผสุดี ปักษาชาติ  กรมการขนสง่ทางบก

14 นางสาว เพ็ญศรี สายอนู กรมการพฒันาชมุชน

15 นางสาว วรรณรัตน์ ไพศาลนนัทน์  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

16 นาง วรรณา ขวญัเริงใจ สนง. ศาลปกครอง

17 ส.ต.ท.หญิง ศศธิร เพชรสถิตย์  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

18 นางสาว ศริิกาญ เฮงสวา่ง  สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์

19 นางสาว สานิกณุ ทนโุวหาร  สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

20 นาง สิลาลินี พฒุพินิจ  กรมอตุนิุยมวิทยา

21 นางสาว สภุนิดา สจัจาสยั  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

22 นางสาว อรพินทร์ พานิชย์เจริญ  สํานกังานสรรพากรภาค 3

23 นาง อบุล อว่มอ้อ สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ.ประจวบฯ

24 นาง อรุชา วิจารณ์  โรงเรียนกลาโหมอทิุศ

กลุ่ม 2 รอบบ่าย หลักสูตรทาํแยมโรลแฟนซี



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง จรัญญา ตรงประดษิฐ์
 กลุม่กฎหมาย สํานกับริหารกลาง สํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ

2 นาง จิรประภา มีเจริญ  ทณัฑสถานหญิงกลาง กรมราชทณัฑ์

3 นาง ดวงนภา ศรีสนัตรัิตน  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

4 นางสาว ดารุณี กลุบญุญา กระทรวงการตา่งประเทศ

5 นางสาว นงรัก ไวยวฒุิโท กรมโยธาธิการและผงัเมือง

6 นางสาว ปทิตตา ปัณฐรัตนากลุ กรมสรรพากร

7 นางสาว พชัจิรา ดวงจนัทร์ กรมสรรพากร

8 นาง พชัรรินทร์ รัตนกงัวานวงศ์ วิทยาลยัพาณิชยการบางนา

9 นางสาว พชัรี ศภุศนัสนีย์  กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

10 นางสาว พิสทุธิณี ศรีใส
สํานกังานสรรพากรพื Cนที<สาขาเฉลิมพระเกียรต(ิจงัหวดั

สระบรีุ)

11 นางสาว เพชราภรณ์ ทรัพย์เพียร สนง. ปฏิรูปที<ดนิ

12 นาง รัตนาวดี ครุยทอง  กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย

13 นางสาว วรรณี ตปนียากร วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

14 นาง ศรีอโศก สจุริต  กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลสมทุรปราการ

15 นาง สรัลนชุ โพธิJชยัโย กลุม่พฒันาระบบบริหาร กรมการพฒันาชมุชน

16 นาง สขุวสา สนุทรชยั กรมพลศกึษา

17 นางสาว สทุธิกานต์ วฒันเศรษฐกลุ  สํานกังาน ป.ป.ช. (สปว.)

18 นางสาว สพุรรณี หมูเ่พชร ศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัสมทุร่ปราการ

19 นางสาว สรุางค์ศรี วาเพชร กรมสง่เสริมการเกษตร

20 นาง อภิญญา บญัชาวิมลเชษฐ กรมสรรพากร

21 นางสาว อาภากร ดษุรักษ์ กระทรวงการตา่งประเทศ

22 นางสาว อารีวรรณ วงษ์สนุทร  กองพสิจูน์หลกัฐานกลาง สํานกังานพสิจูน์หลกัฐานตํารวจ

กลุ่ม 3 รอบบ่าย หลักสูตรทาํขนมปังไส้ทะลัก



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กมลทิพย์ ประดบัธรรม  กรมประมง

2 นาง กรรณิกา พิทกัษ์เพ็ง  สํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสิงห์บรีุ

3 นางสาว กฤตกิา กณัฑเจตน์  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

4 นางสาว กาญจนา พรมเทพ
 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

5 คณุ กีรณา เทวาอกัษร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 นางสาว ขวญัประภา สวุรรณคหูา  กรมสง่เสริมสหกรณ์

7 นางสาว จิรภทัร เทวธรรมนาถกลุ  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

8 นาย เจษฎา วารี  กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

9 นางสาว ฐิตารีย์ ธาดาวิริยะโชติ  รัฐสภา

10 นางสาว ณภสัธร ฤทธิJเตม็
 สํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ<งแวดล้อม

11 นาง ณฐักมล การะเกตุ กรมอตุนิุยมวิทยา

12 นางสาว ณฐัชยา บํารุงศริิ  รพ.พระพทุธบาท

13 นางสาว มยัมนุะห์ หวนัมดุา  กระทรวงการตา่งประเทศ

14 นางสาว รุ่งทิพย์ เจริญสขุ  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

15 นางสาว วิภาวดี ประกอบผล  กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

16 ส.ต.ต.หญิง ศขิรินทร์ บญุญประภา กองบงัคบัการอํานวยการ กองบญัชาการตํารวจสนัติบาล

17 นางสาว ศริิวรรณ มินสวุรรณ  โรงเรียนศลึาจารพิพฒัน์

18 นาย สกลุชาติ เรืองทรัพย์  โรงเรียนวดัห้วยคงคาวราวาส

19 นางสาว สณีุ เหลา่อมรมิตร์ กรมโยธาธิการและผงัเมือง

20 นางสาว สธิุดดา ชนะศภุดลิก สนง. เลขาธิการวฒุิสภา

21 นางสาว เสาวรส เลื<องสนุทร  กรมควบคมุมลพิษ

22 นางสาว อรนชุ จ้อยเจือ  กรมสง่เสริมสหกรณ์

23 นางสาว อมัพรพรรณ วงษ์ทา่เรือ  สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

24 นางสาว อําไพย์ มอตะคุ สนง. เลขาธิการวฒุิสภา

25 นางสาว อบุล ใจหนกั  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั<ง

กลุ่ม 4 รอบบ่าย หลักสูตรทาํบลูเบอรี ชีสเค้กสไตล์ญีปุ่น



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กิตตยิา แก้วมี  สํานกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

2 นาง เกษร ศภุกลุธาดาศริิ กองคลงั กรมอนามยั

3 นางสาว จนัทร คําดา  สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชมุพร

4 นางสาว จนัทร์สดุา สงนวล  สํานกังานสรรพากรพื Cนที<กรุงเทพมหานคร 5

5 นางสาว จิดาภา ลํายอง กระทรวงการตา่งประเทศ

6 นางสาว ฉนัทนา สวรรค์วานิช  กรมสรรพากร

7 พ.ต.ท.หญิง ชญาดา ชชัวาลรัตน์  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ

8 นาง ชไมพร ขวญัทอง กระทรวงพาณิชย์

9 นาง ทศัศรัฌย์ บวัสวุรรณ์ สํานกัก่อสร้างสะพาน

10 ส.ต.ต.หญิง ธมนต์ภทัร เฉลิมพงษ์ชยั สตรช.

11 นาง นงนชุ องัคเดช กรมเจ้าทา่

12 นาง นงลกัษณ์ ตนัสกลุ สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ.ชมุพร

13 นาย นพคณุ หว่งทอง  โรงพยาบาลราบรีุ

14 คณุ นวรัตน์ วงศ์เบญจรัตน์ ศาลปกครอง

15 นางสาว นิภาพร รัตนพวัพนัธ์ ศาลปกครอง

16 นางสาว ภิรมย์ ลกัษณะ  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

17 นาง เยาวลกัษณ์ ตะกรุดงาม  สํานกับริหารการทะเบียน

18 นางสาว เยาวลกัษณ์ ดีเลิศ  ศนูย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ สํานกังานสถิตแห่งชาติ 

19 นางสาว วาศนีิ แสงกล้า สนง. คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

20 นางสาว วาสนา รองเชียง รร.วดัทองธรรม

21 นางสาว สมรพรรณ ไตรภธูร สถาบนัประสาทวิทยา

22 นาย เสกสรร ศริิกลุ  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่ม 5 รอบบ่าย หลักสูตรการจัดดอกไม้บูเก้



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กลัลิกา ตาระกา  สํานกังานเกษตรพื Cนที<กรุงเทพมหานคร

2 นางสาว จนัทิมา จารณศรี  สํานกัโรคตดิตอ่นําโดยแมลง

3 นางสาว ธนัย์ชนก ไกรสวสัดิJ สํานกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

4 นางสาว ธนัวดี ชีวะเจริญไชย กระทรวงการตา่งประเทศ

5 นางสาว ธิตยาพฐั ปภาชาง กรมโยธาธิการและผงัเมือง

6 นาง นนัทนา เตี<ยบวัแก้ว  สํานกังานสรรพากรพื Cนที<กรุงเทพมหานคร 24

7 นางสาว นนัทินี ทองคงเหย้า  กรมสง่เสริมการเกษตร

8 นางสาว นิภา ลําเจียกเทศ  กรมบญัชีกลาง

9 นางสาว เบญจมาศ แถวอยู่ สนง. คลงัจงัหวดันนทบรีุ

10 นางสาว ประภาศรี เจตทรงกลุ  กระทรวงการตา่งประเทศ

11 นาย ปิยะ ไวจงเจริญ  สนง. คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจฯ

12 นาง เปรมิกา กมลาศสกลุ กรมหมอ่นไหม

13 นางสาว พจนาพร กริชตทิายาวธุ สคช.

14 นางสาว พชัรินทร์ สรรเพชร  สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

15 นางสาว พสัลี อวยชยั กรมสง่เสริมสหกรณ์

16 นางสาว พิชนิตา ศีลสตัย์  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

17 นางสาว ภิญญดา ไรนิเกอร์ กระทรวงการตา่งประเทศ

18 นางสาว ภีรดา จนิษฐ์กลุ  กระทรวงพาณิชย์

19 นางสาว รัตน์สดุา ตนัศรีสกลุ  สํานกังานปลดักระทรวงวิทยศาสตร์ฯ

20 นาง สกุลัยา ปัณฑจกัร์ สนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

21 นางสาว สวุรรณา พฒันา
 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

22 ส.ต. อรรถสิทธิJ แสงสวุรรณ์  กรมยทุธศกึษาทหารบก

กลุ่ม 6 รอบบ่าย หลักสูตรการย้อมผ้าสไตล์ญีปุ่น



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กิตตยิา พงศ์อินตา สนง. คุ้มครองและพฒันาผู้พิการ

2 นางสาว ขจีพรรณ เบ้าสพุรรณ กรมทรัพยากรนํ Cา

3 นาย ตณิห์ อิทธิพิริยะไพศาล  โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์

4 นางสาว ธญัยรัตน์ เอี<ยมแสนกล  รัฐสภา สํานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

5 นาง ธิดารัตน์ กตกิาร รพ. ศรีธญัญา

6 นางสาว นิธินนัท์ สร้อยอากาศ  รพ.สมทุรสาคร

7 นางสาว พรพิมล ภู่พตัน์  ศาลแพง่

8 นาง พชัรินทร์ ศลิปรัสมี  กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ

9 นางสาว แพรฤดี ลําธารทรัพย์  สํานกังาน กปร.

10 นาง ภทัรพร ธารี  สํานกันายกรัฐมนตรี

11 นางสาว รวิชญา สนัตสิขุ  สํานกันายกรัฐมนตรี

12 นางสาว วราลี กลิ<นพฤกษชาติ กรมสารนิเทศ

13 นาง วลาวรรณ พุม่หนนุ  สํานกังานขนสง่จงัหวดัปทมุธานี

14 นางสาว วชัรี เวชกามา  กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

15 นางสาว วิมพ์วรา วงษ์ใหญ่  วิทยาลยัสารพดัชา่งธนบรีุ

16 นางสาว ศณภสั จินา  สํานกังานกปร.

17 นาง ศรัญญา จิรธนานนัท์  รพ.พระนั<งเกล้า

18 นางสาว ศริิลกัษณ์ กลํ<าฉํ<า  สํานกันายกรัฐมนตรี

19 นางสาว สิริรัตน์ เย็นสรง  กรมควบคมุมลพิษ

20 นา สพุรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์  สถาบนัวิทยาลยัชมุชน

21 นางสาว สพุิชฌาย์ พลูผล  โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์

22 นาง สวุชัรา เจตนเสน สนง. สาธารณสขุ จ. นนทบุรี

23 นางสาว เหมือนฝัน อทุยัเวียนกลุ  กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

24 ร.ต.ท.หญิง อญัชลี เหมะนิล  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง

25 นางสาว อารยา อิทธิประทีป  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

กลุ่ม 7 รอบบ่าย หลักสูตรการนวดหน้า v shape ด้วยตัวเอง (และนวดผู้อืน)


