
ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง กนกนนัทน์ กิตติ�โชครัตน์ สํานกังานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ

2 นางสาว กมลนทัธ์ ศริิพฒันานนัทกรู  กรมที%ดนิ

3 นาย เกรียงไกร บวัมี  รมธุรกิจพลงังาน

4 นางสาว ชลธิชา วาระสิทธิ�  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

5 นางสาว ณิชาภทัร ทองเกลี 2ยง  สํานกันายกรัฐมนตรี

6 นางสาว ดารณี จโรภาสรัตน์  สํานกังาน ก.พ.

7 นาย ทรงสิทธิ� คําแหงพล
 สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ%งแวดล้อม

8 นางสาว นภารัตน์ ทิศนุน่  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

9 นาง นนัท์นภสั อมาตยกลุ แขวงทางหลวงสมทุรสาคร

10 นาง นนัท์นภสั จนัทร์อดุม ศาลแขวงธนบรีุ

11 นางสาว นิภารัตน์ อา่งสวุรรณ  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบรีุ

12 นางสาว นสุรา พุม่พฤกษ์  สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย์

13 นางสาว เบญจวรรณ รักพดุซา  สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

14 นางสาว ปิยารัตน์ แซจ่า๋ว  สํานกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื 2นที% 11

15 นางสาว ลลดา ขนัธเกษ  สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

16 นางสาว ลดัดา จาดเกิด  สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

17 นางสาว วรพร นาคบรรพต  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

18 นางสาว วรวรรณ นาคบรรพต  กรมสง่เสริมคณุภาพสิ%งแวดล้อม

19 นาง วลาวรรณ พุม่หนนุ  สํานกังานขนสง่จงัหวดัปทมุธานี

20 นาง ศภุรัสมิ� ใจบางยาง  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

21 นาย สรุพงษ์ พงษ์สวุรรณ์  สถาบนัพฒันาเทคนคพิลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน

22 ร.ต.อ.หญิง แหมม่ วงษ์เส กองบงัคบัการปราบปราม

23 นาย อภิญญา จิตรแจ้ง กรมอตุนิุยมวิทยา

24 นางสาว อญัศยา กล้ากะชีวิต  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

25 นาง อารมณ์ สขุขา  สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

ประกาศรายชือฝึกอาชีพกรุงเทพฯ 

วันอาทติย์ที 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

กลุ่ม 1 รอบเช้า หลักสูตรทาํกาแฟสด



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง ชนม์ณนนัท์ ราชเมืองแก้ว สนง. ธนารักษ์พื 2นที%อา่งทอง

2 ด.ต. ชยัวฒัน์ เกิดวิเชียร กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน

3 นาง ณฐิัณี พงศ์ภิรมย์มว่งแก้ว  กรมคมุประพฤติ

4 นาง ธนาวดี ชรัูกษ์  สํานกังานสรรพากรพื 2นที%กรุงเทพมหานคร 11

5 นาง นงลกัษณ์ ตนัสกลุ สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ.ชมุพร

6 นางสาว นราภรณ์ องัคณาวิสตูร  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

7 คณุ นิภาพร ดวงนิตย์ คณะสตัว์แพทย์ศาสตร์

8 นาง เนตรประวีณ์ สขุธรานนท์ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

9 นาง ประภา ธีระเดชะชาติ สนง. จดัหางาน กรุงเทพฯ พื 2นที% 9

10 นางสาว ประภาภรณ์ จินดา  สํานกังานศาลปกครอง

11 นางสาว พฤกอาภรณ์ เบ้าคํา วิทยาลยัสารพดัชา่งธนบรีุ

12 นางสาว ภทัรลดา ยาทิพย์  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบรีุ

13 คณุ มนฤดี แสงพลอย กรมพฒันาธุรกิจการค้า

14 นางสาว วาริสสา โพธิ�พนัธุ์ กรมพฒันาชมุชน

15 นางสาว วิไลวรรณ์ ดอกทเุรียน  กรมสง่เสริมการเกษตร กองคลงั

16 นางสาว วีนสัศรินทร์ สดุใจ  กรมการจดัหางาน/กระทรวงแรงงาน

17 นาง ศภุกลุ สตุะบตุร สนง. นโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

18 นาง ศภุวรรณ ไพรไพศาลกิจ  กรมสรรพากร

19 นางสาว สิริวรรณ สโุอฬาร
 สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ%งแวดล้อม

20 นาง สนิุทรา คงธรรมวงศ์ กรมบญัชีกลาง

21 นางสาว สพุรรณษา ศรีวิชา  สํานกังานขนสง่จงัหวดัปทมุธานี

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

23 นางสาว อรวรรณ ธนาธิกลุ  สนง.สรรพากรพื 2นที% กทม.11

24 นางสาว อมุาพร บู้จิรดลุ  กรมอตุนิุยมวิทยา

กลุ่ม 2 รอบเช้า หลักสูตรทาํแยมโรลแฟนซี



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กนกพร กิจนพเกียรติ  กรมสรรพากร

2 นางสาว กนกวรรณ อบเชย  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

3 นางสาว จริยา พรมภกัดี  กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

4 นางสาว จารุณี ธชัศฤงคารสกลุ  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

5 นางสาว จินตนา เรืองจริยวงศ์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

6 นางสาว จรีุวรรณ ชอูกัษร  รพ กระทุม่แบน

7 นางสาว เฉลิมศรี กอนพรม  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

8 นางสาว ฐิตพิร อนชุาตานนท์  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 นางสาว ณฐัณิชา อินทรธรรม  สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม

10 ร.ต.อ.หญิง ณฐัสิดา จิตต์อารีทิพย์  กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 

11 นางสาว ธิดารัตน์ ชชูมุพร  ศนูย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร

12 นาย ธีรศกัดิ� สงสริุนทร์  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

13 นาง นงลกัษณ์ รองกลดั  ศนูย์สารนิเทศสรรรพากร กรมสรรพากร

14 ส.ต.ต.หญิง นวลฉวี ชทูอง  สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ

15 นางสาว นารี คําคอน  กรมสรรพากร

16 นาย บนัลือ นวลนชุ  กรมอตุนิุยมวิทยา

17 นางสาว ปนดัดา แพรสีดํา  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

18 นางสาว พรณิภา ขา่ทิพย์พาที  สํานกัอํานวยการประจําศาลอทุธรณ์

19 นางสาว พชัรินทร์ อินอดุออน  กระทรวงพาณิชย์

20 ส.ต.ต. ภทัรวิชญ์ ชารีชมุ  สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ

21 นางสาว ระพีพร เพชรพิมพ์  กรมสรรพากร

22 นางสาว รัชดา เกตสุวุรรณ์ สป. กระทรวงคมนาคม

23 นางสาว รุ่งนภา ปั 2นทอง  กรมอตุนิุยมวิทยา

24 นาง สภุาณี สริุยจนัทราทอง สนง. คณะกรรมการอ้อยและนํ 2าตาลทราย

กลุ่ม 3 รอบเช้า หลักสูตรทาํขนมปังไส้ทะลัก



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง อรวรรณ ดนยับตุร สนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ%งแวดล้อม

2 นางสาว สวุลกัษณ์ จสูวสัดิ�  สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม

3 นางสาว สภุาพร วอ่งวฒันสิริ  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

4 นาง สงกรานต์ พิมพ์สวสัดิ� กระทรวงการตา่งประเทศ

5 นางสาว ศริิพร หอมชว่ย กรมการจดัหางาน

6 นางสาว ศริิ อรุณอวชยั  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

7 นางสาว ศรัญญา บญุเพ็ง กรมพฒันาชมุชน

8 นาย วชัรินทร์ อินทะนยั  กรมอตุนิุยมวิทยา

9 นางสาว วราพร พนัธุ์วงค์  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

10 นาง วรรณเพ็ญ สขุสมอรรถ  กรมป่าไม้

11 นางสาว เมธาวดี ศริิแก้วเลิศ  กรมพลศกึษา

12 นางสาว ภสัส์ธนภกัษ์ เล้าหะชยั สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

13 นาง พศัชนนัท์ ยศธแสนย์
 สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ%งแวดล้อม

14 นางสาว พยอม ทองสริุยาพงศ์  สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั

15 นาง ฝนทอง วงศ์สริุยะรัศมี  กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

16 นาย ประจกัษ์ น้อยเหนื%อย  สพฐ.

17 นางสาว นนัท์ชญาน์ ชาญพฒัน์ธญัดา กรมที%ดนิ

18 นาย นคร ละศรีจนัทร์  สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

19 นาง ธนภรณ์ ไหมละเอียด กระทรวงการตา่งประเทศ

20 นางสาว ทิวาลยั สจุินพรัหม บณัฑิตวิทยาลยั

21 นางสาว ชตุมิา โพธิ�เบี 2ยว  กรมป่าไม้

22 นาง ชวรีย์ ทาบโลหะ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

23 นางสาว คตัต์ธิดา บญุโต สป.กระทรวงวิทยาศาสตร์

24 นางสาว คริษฐา พบัจั%น กรมป่าไม้

กลุ่ม 4 รอบเช้า หลักสูตรทาํซาลาเปาออมทรัพย์



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กรรณิการ์ นุม่ไทย  สํานกังาน ก.พ.

2 นางสาว กรองสวาท อิ%มสมบตัิ  ข้าราชการบํานาญ

3 นาง จิตรา ทองศกัดิ� สนง. คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

4 ร.ต.ท.หญิง ชนิษฐ์ภคั สายญัห์รัตน์  กองบญัชาการตํารวจนครบาล

5 นาย ณรงค์ เล้าหะชยั สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

6 นาย ดาวตั ผอ่งใส สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

7 นางสาว ดษุฎี ราชเมืองฝาง
 สํานกัพฒันาระบบจําแนกตําแหนง่และคา่ตอบแทน 

สํานกังาน ก.พ.

8 นางสาว ทณัฑิมา สดใส สนง. คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

9 นาง ธนสัพร ตลอดพงษ์  กรมการพฒันาชมุชน

10 นาย นพเก้า มว่งศริิ  กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

11 นางสาว เนาวรัตน์ ทนทาน สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

12 นางสาว ปารณีย์ ศาสตราประเสริฐ สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

13 นางสาว พรปวีณ์ ทองสิทธิ�เสรี  สํานกังาน ป.ป.ช.

14 พ.ต.ท.หญิง พิมพ์พิชชา ธรรมจกัรสาร กองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

15 พ.ต.ท. ยศพร พาศรีนวล ตรวจคนเข้าเมืองบงึกาฬ

16 นาง รัตน์ทวิพร มีสขุ สนง. ก.พ.ร.

17 นาง รัตนาวดี ครุยทอง  กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย

18 คณุ ศจิกา อินทร์ไชยมาศ กองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

19 นางสาว ศรภฐั ชกูะนนัท์  สํานกังานเลขานกุารกรม กรมอนามยั

20 นางสาว ศรัญญา ไพรเที%ยง สนง. คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

21 ด.ต. สราวธุ ยศสมบตัิ กองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

22 นาง สายรุ้ง พงษ์เจริญ  สํานกังานสรรพากรพื 2นที%สาขาบางนา กรมสรรพากร

23 นาง อมัไพวรรณ ชมภพืู 2น สนง. เลขานกุารกรมการปกครอง

24 นางสาว อษุา ชาวอบุล สนง. ป.ป.ช.

กลุ่ม 5 รอบเช้า หลักสูตรทาํข้าวเหนียวหมูฝอย



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กญัญภทัร พลโฮม  รพ.พระพทุธบาท

2 ร.ต.อ. เกียรตชิยั เกื 2อมิตร  ตม. จว.ฉะเชิงเทรา

3 นางสาว จริยา ลนุพิลา  กรมโรงงานอตุสาหกรรม

4 นางสาว จนัทร คําดา  สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชมุพร

5 นางสาว จิตรวลยั พุม่โกศล  กองการเจ้าหน้าที% กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

6 นาย ฉตัรชยั อินต๊ะทา  สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ%งแวดล้อม

7 นางสาว ชฎารัตน์ ตนัทวีวงศ์  สํานกังานสรรพากรพื 2นที%กรุงเทพมหานคร 5

8 นาง เดือนสิบ คลัเลน กระทรวงการตา่งประเทศ

9 นางสาว ทิวาลยั สจุินพรัหม  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล

10 นาย นรินทร์ นกเพชร  กองพิสจูน์หลกัฐานกลาง

11 นางสาว นวรัตน์ วงศ์เบญจรัตน์  สํานกังานศาลปกครอง

12 นาย นิรันดร์ ยาสมทุร  กลุม่ตรวพิสจูน์พยานเอกสาร สถาบนันิตวิิทยาศาสตร์ 

13 นาย ปิยวฒัน์ ทวีจนัทร์  กรมอตุนิุยมวิทยา

14 ด.ต. พงศภคั ทองดี สภ.ไทรน้อย

15 นางสาว วราพร เชาวนปรีชา
 กรมสง่เสริมและพฒัฯาคณุภาพชีวิตคนพิการ/กองกองทนุ

และสง่เสริมความเสมอภาคคนพิการ

16 นาง ศรีสดุา ไชยบญุญานภุาพ  กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย

17 นาย สรวฒุิ ปรีดีดลิก กรมเอเชียใต้ 1 กระทรวงการตา่งประเทศ

18 นางสาว สพุิษ สงชู  สนง.สรรพากรพื 2นที% กทม.5

19 นาย แสนยากร ร้อยศรี  โรงเรียนวดับ้านโคกหนองแวง

20 นางสาว หทยัทิพย์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กระทรวงการตา่งประเทศ

21 คณุ อมรรัตน์ กงัวาลโชติ กระทรวงการตา่งประเทศ

22 นางสาว อารีย์รัตน์ วงศ์วาสน์  รพ.พระพทุธบาท

กลุ่ม 6 รอบเช้า หลักสูตรซ่อมแอร์เบื 6องต้น



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กญัญา มว่งแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2 นางสาว จนัทิมา ยาเกิ 2น  สํานกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

3 คณุ จิดาภา เนียมศรี สนง. จดัหางานกรุงเทพมหานครพื 2นที% 7

4 นางสาว จิตสดุา กระจา่งมล  กรมอตุนิุยมวิทยา

5 นางสาว จิราธร บญุเทียม สนง. สรรพากรภาค 3

6 นาง ณฐัา โรจนถาวร กรมการปกครอง

7 นางสาว ดวงใจ นามบบุผา  ศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัสมทุรสาคร

8 คณุ ธนญัชนก เจตนเสน สํานกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

9 นางสาว นารีนาถ พินิจผล สนง. ปลดักระทรวงคมนาคม

10 นางสาว ปันฐลิกา พงศ์ฉบบันภา  กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าตา่งประเทศ

11 นางสาว พจนาพร กริชตทิายาวธุ สคช.

12 นางสาว พรรณพชัร สินธุภิญโญ สป.กระทรวงคมนาคม

13 นางสาว ฟารีด๊ะ ปีริยะ กรมพฒันาชมุชน

14 นางสาว ภาวิณี ชพานนท์  กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

15 นางสาว รณา สินธวานนท์ กระทรวงการตา่งประเทศ

16 นางสาว วรรณณี แสนทวีสขุ สนง. คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

17 นางสาว วิทิตา เย็นทรัพย์ สนง. สรรพากรภาค 3

18 นางสาว ศภุลกัษณ์ สรุวฒันบรูณ์  สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

19 นางสาว สมลกัษณ์ คลอ่งแคลว่  สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั

20 นางสาว สาริกา เทพเดขชา  กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

21 นางสาว สขุมุาลย์ วิริโยธิน วช.(กง.วท.)

22 นางสาว อรนิชา สดุใจ  โรงเรียนประถมนนทรี/สพฐ.

23 นางสาว อทุยัวฒัน์ สวุรรณเศรษฐ  สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั

24 นางสาว อมุาพร โควงษ์  สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

กลุ่ม 7 รอบเช้า หลักสูตรจัดสวนสวยในขวดแก้ว



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว เกศณีิย์ โฆษิตวฒันาพานิชย์ กรมธุรกิจพลงังาน

2 นาง จารุวรรณ คงคากลุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

3 นาย ชนะ งามสขุไพศาล
กองประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสขุ

4 นางสาว ฐิตรัิตน์ พฒันวิทยากลุ กระทรวงพาณิชย์

5 นาย ณชนก จิตรมาศ  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ

6 นางสาว ณภสัธร ฤทธิ�เตม็ สํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ%งแวดล้อม

7 นาง ธนภรณ์ ไหมละเอียด กระทรวงการตา่งประเทศ

8 นางสาว ประภาศรี บตุรบรรจง  กรมการขนสง่ทางบก

9 นางสาว ปันฐลิกา พงศ์ฉบบันภา กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าตา่งประเทศ

10 นาง ฝนทอง วงศ์สริุยะรัศมี กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

11 นางสาว พรณิภา ขา่ทิพย์พาที สํานกัอํานวยการประจําศาลอทุธรณ์

12 นาง พิมพา สทิุนศกัดิ� สป. กระทรวงคมนาคม

13 นางสาว ภสัส์ธนภกัษ์ เล้าหะชยั สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

14 นาง รุ่งรวี เดชยฤทธิ� สํานกังานเลขานกุารกรม กรมอนามยั

15 นาง ลชัชา พิชิตวฒันา สํานกังานพาณิชย์จงัหวดันครปฐม

16 นาง วรวรรณ ศรีปัญญา สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันา่น

17 นางสาว วราพร เชาวนปรีชา
 กรมสง่เสริมและพฒัฯาคณุภาพชีวิตคนพิการ/กองกองทนุ

และสง่เสริมความเสมอภาคคนพิการ

18 นางสาว วราภรณ์ บริพนัธ์ สนง. สรรพากรภาค 3

19 นางสาว วิทิตา เย็นทรัพย์ สนง. สรรพากรภาค 3

20 นาง สงกรานต์ พิมพ์สวสัดิ� กระทรวงการตา่งประเทศ

21 นางสาว สิริวรรณ สโุอฬาร
สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ%งแวดล้อม
22 นาง สขุวสา สนุทรชยั กรมพลศกึษา

23 นาย แสนยากร ร้อยศรี  โรงเรียนวดับ้านโคกหนองแวง

24 นางสาว หทยัทิพย์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กระทรวงการตา่งประเทศ

25 นางสาว อทุยัวฒัน์ สวุรรณเศรษฐ สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั

กลุ่ม 1 รอบบ่าย หลักสูตรทาํกาแฟสด



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ อบเชย สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

2 นางสาว จฬุารัตน์ เหลา่การ  กระทรวงยตุธิรรม

3 นาง ชิดชนก ฆงัจะจิตร ศนูย์ ICT กระทรวงการตา่งประเทศ

4 นางสาว ฐิตพิร อนชุาตานนท์ สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 นางสาว ฐิตมิา ตนัอนชุิตตกิลุ กรมสรรพากร

6 นางสาว ณฐัณิชา อินทรธรรม สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม

7 นาง ธนสัพร ตลอดพงษ์ กรมการพฒันาชมุชน

8 นางสาว ธิดารัตน์ ชชูมุพร ศนูย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร

9 นาย ธีรศกัดิ� สงสริุนทร์ สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

10 นาง นงลกัษณ์ รองกลดั ศนูย์สารนิเทศสรรรพากร กรมสรรพากร

11 นาง นนัท์นภสั อมาตยกลุ แขวงทางหลวงสมทุรสาคร

12 นางสาว นิภา ลําเจียกเทศ กรมบญัชีกลาง

13 นางสาว ปนดัดา แพรสีดํา สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

14 นางสาว ปราณี ปิ% นแสง โรงเรียนสนัตริาษฎร์วิทยาลยั

15 นางสาว ปารณีย์ ศาสตราประเสริฐ สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

16 พ.ต.ท.หญิง พิมพ์พิชชา ธรรมจกัรสาร กองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

17 นางสาว ภรภทัร วงค์สภุา สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา

18 นางสาว มาลี โศภิตเวศย์มนตรี   สํานกังาน ก.พ.

19 พ.ต.ท. ยศพร พาศรีนวล ตรวจคนเข้าเมืองบงึกาฬ

20 นางสาว ยพุาพร พุม่ประกอบศรี กรมสรรพากร

21 นางสาว ลลดา ขนัธเกษ สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

22 นางสาว วรินทร ศรทิพย์ สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

23 คณุ ศจิกา อินทร์ไชยมาศ กองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

24 ด.ต. สราวธุ ยศสมบตัิ กองบญัชาการปราบปรามยาเสพตดิ

25 นางสาว สวุลกัษณ์ จสูวสัดิ�
สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ%งแวดล้อม

กลุ่ม 2 รอบบ่าย หลักสูตรทาํแยมโรลแฟนซี



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว คริษฐา พบัจั%น กรมป่าไม้

2 นางสาว คตัต์ธิดา บญุโต สป.กระทรวงวิทยาศาสตร์

3 นางสาว จนัทร คําดา  สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชมุพร

4 นาง นงลกัษณ์ ตนัสกลุ สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ.ชมุพร

5 นาย นพเก้า มว่งศริิ  กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

6 นางสาว นราภรณ์ องัคณาวิสตูร  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

7 นาง เนตรประวีณ์ สขุธรานนท์ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

8 นางสาว เบญจวรรณ รักพดุซา  สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

9 นางสาว ปิยารัตน์ แซจ่า๋ว  สํานกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื 2นที% 11

10 นาย พีชาวฒัน์ สืบศรี สภ.คบูางหลวง

11 คณุ มนฤดี แสงพลอย กรมพฒันาธุรกิจการค้า

12 นางสาว วิไลวรรณ์ ดอกทเุรียน  กรมสง่เสริมการเกษตร กองคลงั

13 นางสาว ศรัญญา บญุเพ็ง กรมพฒันาชมุชน

14 นาง ศภุกลุ สตุะบตุร สนง. นโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

15 นาง ศภุวรรณ ไพรไพศาลกิจ  กรมสรรพากร

16 นางสาว สิริมิตร ศริิพละ กระทรวงการตา่งประเทศ

17 นางสาว สภุชั บญุยสิงห์  สํานกังานสรรพากรพื 2นที%กรุงเทพมหานคร 5

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

19 นาง อารมณ์ สขุขา  สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

20 นางสาว อารีย์รัตน์ วงศ์วาสน์  รพ.พระพทุธบาท

21 นางสาว อารีรัตน์ ชุม่มงคล  สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั

22 นางสาว อมุาพร บู้จิรดลุ  กรมอตุนิุยมวิทยา

กลุ่ม 3 รอบบ่าย หลักสูตรทาํขนมปังไส้ทะลัก



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาย กมล รักชู  สํานกังาน ป.ป.ช.

2 นางสาว จารุณี ธชัศฤงคารสกลุ  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

3 นางสาว จินตนา เรืองจริยวงศ์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

4 นางสาว ดษุฎี ราชเมืองฝาง
 สํานกัพฒันาระบบจําแนกตําแหนง่และคา่ตอบแทน 

สํานกังาน ก.พ.

5 นาย ทรงสิทธิ� คําแหงพล  สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม

6 นางสาว ทิพฤทยั ปานสมทุร  สํานกังานคลงัจงัหวดัสมทุรปราการ

7 นางสาว เนาวรัตน์ ทนทาน สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

8 นาย บนัลือ นวลนชุ  กรมอตุนิุยมวิทยา

9 นางสาว ปภาวดี อทุยั  สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ

10 นางสาว ประภาภรณ์ จินดา  สํานกังานศาลปกครอง

11 นาย ปิยะวฒัน์ มกุต์ปภาพิมพ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์

12 นางสาว พรศริิ คงขํา สนง. สรรพากรพื 2นที% 5

13 นางสาว ฟารีด๊ะ ปีริยะ กรมพฒันาชมุชน

14 นางสาว มยัมนุะห์ หวนัมดุา  กระทรวงการตา่งประเทศ

15 นางสาว รัชดา เกตสุวุรรณ์ สป. กระทรวงคมนาคม

16 นาง รัตน์ทวิพร มีสขุ สนง. ก.พ.ร.

17 นางสาว รุ่งนภา ปั 2นทอง  กรมอตุนิุยมวิทยา

18 นางสาว ศรัญญา อินทร์แสง สนง. สรรพากรพื 2นที% 5

19 นาง สภุาณี สริุยจนัทราทอง สนง. คณะกรรมการอ้อยและนํ 2าตาลทราย

20 นางสาว สภุาพร วอ่งวฒันสิริ  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

21 นางสาว สศุษิฏา ศภุศลิป์  สถานสงเคราะห์เดก็ออ่นปากเกร็ด

22 นางสาว อญัศยา กล้ากะชีวิต  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ

23 นาง อมัไพวรรณ ชมภพืู 2น สนง. เลขานกุารกรมการปกครอง

24 นางสาว อษุา ชาวอบุล สนง. ป.ป.ช.

กลุ่ม 4 รอบบ่าย หลักสูตรทาํซาลาเปาออมทรัพย์



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นาง กนกนนัทน์ กิตติ�โชครัตน์

2 นางสาว กญัญภทัร พลโฮม  รพ.พระพทุธบาท

3 นาง กนัทิกา พึ%งรส สํานกันายกรัฐมนตรี

4 นางสาว กาญจนา พรมเทพ  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

5 นางสาว จริยา พรมภกัดี  กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

6 นาง ชนม์ณนนัท์ ราชเมืองแก้ว สนง. ธนารักษ์พื 2นที%อา่งทอง

7 นาง ชวรีย์ ทาบโลหะ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

8 นางสาว ชตุมิา โพธิ�เบี 2ยว  กรมป่าไม้

9 ร.ต.อ.หญิง ณฐัสิดา จิตต์อารีทิพย์  กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 

10 นาง ณฐิัณี พงศ์ภิรมย์มว่งแก้ว  กรมคมุประพฤติ

11 นางสาว ดวงเดือน ภทูอง  กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

12 นางสาว ดารณี จโรภาสรัตน์  สํานกังาน ก.พ.

13 นาย นคร ละศรีจนัทร์  สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

14 นางสาว นิศาชล ไขส่งัข์  กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

15 นางสาว ปวีกรณ์ กองค้า  กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

16 นาย ปิยวฒัน์ ทวีจนัทร์  กรมอตุนิุยมวิทยา

17 นางสาว รณา สินธวานนท์ กระทรวงการตา่งประเทศ

18 นางสาว ระพีพร เพชรพิมพ์  กรมสรรพากร

19 นางสาว ลดัดา จาดเกิด  สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

20 นาง วรรณเพ็ญ สขุสมอรรถ  กรมป่าไม้

21 นางสาว ศริินภา กลํ%าฮุ้ย  กรมที%ดนิ

22 นาง สนิุทรา คงธรรมวงศ์ กรมบญัชีกลาง

23 นางสาว สวุนีย์ เอื 2อพนัธ์ศริิกลุ กระทรวงการตา่งประเทศ

24 นาง อรวรรณ ดนยับตุร สนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ%งแวดล้อม

25 นาง อรอมุา วรรณคํา สนง. อตุสาหกรรม จ.สมทุรสาคร

กลุ่ม 5 รอบบ่าย หลักสูตรทาํข้าวเหนียวหมูฝอย



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กมลนทัธ์ ศริิพฒันานนัทกรู  กรมที%ดนิ

2 นางสาว กญัญารัตน์ สารนอก สป.กระทรวงคมนาคม

3 นาย เกรียงไกร บวัมี  รมธุรกิจพลงังาน

4 นาย ฉลองรัตน์ หมื%นขวา  กรมวิชาการเกษตร กปผ.

5 ด.ต. ชยัวฒัน์ เกิดวิเชียร กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน

6 นาย ณรงค์ เล้าหะชยั สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

7 นางสาว ทิวาลยั สจุินพรัหม บณัฑิตวิทยาลยั

8 คณุ ธนญัชนก เจตนเสน สํานกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

9 นางสาว ธญัยรัตน์ เอี%ยมแสนกล  รัฐสภา สํานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

10 นางสาว ธิตยาพฐั ปภาชาง กรมโยธาธิการและผงัเมือง

11 นาย ประกิจ ศวิะรัตนธํารงค์  กรมการค้าตา่งประเทศ

12 นาย ปัญญารัตน์ วงัคะฮาต  กรมทางหลวงชนบท

13 จ.ส.อ. ปิยพล วรผล  กองพนัทหารม้าที% 3 กรมทหารม้าที% 1 รักษาพระองค์

14 นางสาว ภรา ชีพสตัยากร  กรมที%ดนิ

15 นาย ภดูศิ ภาคอรรถ  กรมสง่เสริมการเกษตร

16 นางสาว วรวรรณ นาคบรรพต  กรมสง่เสริมคณุภาพสิ%งแวดล้อม

17 นางสาว วรางคณา ฤทธิรงค์  กรมสรรพากร

18 นาย วิชยั ตั 2งคณุานนัทพงศ์  โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตวิุทยา

19 นาง สนัศนีย์ โพธิโต  กรมทางหลวง

20 ร.ต.อ. สรุศกัดิ� ภกัดี  กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 

21 นาย อภิญญา จิตรแจ้ง กรมอตุนิุยมวิทยา

22 นางสาว อมัพิกา ทพัสวุรรณ  กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

กลุ่ม 6 รอบบ่าย หลักสูตรซ่อมแอร์เบื 6องต้น



ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กนกภรณ์ ชเูชิด กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

2 นางสาว ฉนัทนา สวรรค์วานิช  กรมสรรพากร

3 นางสาว เฉลิมศรี กอนพรม  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

4 นางสาว ชลธิชา วาระสิทธิ�  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

5 นางสาว ชตุมิา ทองเหมือน  สํานกัขา่วกรองแหง่ชาติ

6 นาย ธีระเวทย์ ดา่นแก้ว กรมการค้าตา่งประเทศ

7 นางสาว นภารัตน์ ทิศนุน่  สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง

8 ส.ต.ต.หญิง นวลฉวี ชทูอง  สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ

9 นาง นนัท์นภสั จนัทร์อดุม ศาลแขวงธนบรีุ

10 นางสาว นิภารัตน์ อา่งสวุรรณ  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบรีุ

11 นางสาว พยอม ทองสริุยาพงศ์  สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั

12 นางสาว พรปวีณ์ ทองสิทธิ�เสรี  สํานกังาน ป.ป.ช.

13 นางสาว ภทัรลดา ยาทิพย์  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบรีุ

14 ส.ต.ต. ภทัรวิชญ์ ชารีชมุ  สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ

15 นางสาว วรพร นาคบรรพต  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

16 นางสาว วรางค์ศริิ ดา่นแก้ว กรมการค้าตา่งประเทศ

17 นาย วชัรินทร์ อินทะนยั  กรมอตุนิุยมวิทยา

18 นางสาว วนัจนัทร์ ทองศรีพงศ์  สํานกังานสง่เสริมและสนบัสนนุวิชาการ 4

19 นางสาว วาริสสา โพธิ�พนัธุ์ กรมพฒันาชมุชน

20 นาง วิมลพรรณ กญุแจทอง สถานคุ้มครองคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จงัหวดันนทบรีุ

21 นางสาว ศรภฐั ชกูะนนัท์  สํานกังานเลขานกุารกรม กรมอนามยั

22 นางสาว สมทรง ซอ่นกลิ%น กรมการค้าตา่งประเทศ

23 นาง สายรุ้ง พงษ์เจริญ  สํานกังานสรรพากรพื 2นที%สาขาบางนา กรมสรรพากร

24 นางสาว สพุรรณษา ศรีวิชา  สํานกังานขนสง่จงัหวดัปทมุธานี

กลุ่ม 7 รอบบ่าย หลักสูตรจัดสวนสวยในขวดแก้ว


