
  

 

ประกาศ รายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการประเมนิ เพือ่คดัเลอืกให้เขา้อบรม 

หลักสตูรกจิกรรมพฒันาศกัยภาพผูส้งูวัยและผูม้รีายไดน้อ้ยสู่การเปน็บารสิตา้มอือาชพี 

 

      เงือ่นไขที่จะได้รบัการประเมนิ 

1. ผู้มีสิทธิ์จะต้องมาลงทะเบียนและร่วมงาน Open House วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง

ฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

2.ผู้มีสิทธิ์จะต้องท าการประเมินความพร้อม โดยโครงการฯจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

ในเวลา 15.30 น.  

หมายเหต ุ- กรณุาน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาดว้ย  

หากมขีอ้สงสยั กรณุาตดิตอ่ 02-7229681  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
1 กมลภา                          กัญจน์ดิลก 
2 กรรเจียก                        ตรีธัญญา 

3 กฤษณา                         กฤษณวรรณ 
4 กอบกุล                         ธนวัชรางกูร 
5 กอบแก้ว                       สังข์อยุทธ์ 
6 กัญญา                          เรืองเล็ก 
7 กัณฐ์มณี                        ศิริธนาภิรมย์ 
8 กาญจนาวัลย์                  เลิศบรรจงงาม 
9 กานต์สิริ                        เมฆเกิดชู 
10 กิตติยา                         สกุลเกียรติพันธ์ 
11 กุลอุมา                         เมธากุลวัฒน์ 
12 เกรียงศักดิ์                     เลาหะวัฒน์ 
13 เกษศราภรณ์                  จันทร์เจริญสุข 
14 เกษียร                          ธรานนท์ 
15 ขจรยศ                         ชาญชาติณรงค์ 
16 เขมกาญ                       จิตรีเที่ยง 
17 จรรยา                         เนตรหิน 
18 จันทนี                         รัชตมหาชัย 
19 จันทพงศ์                      ชูกิจจานุกิจ 
20 จารุชา                         รัชตสุภัค 
21 จารุวรรณ                     ทับเที่ยง 
22 จิตโน                          สุดสงวน 
23 จิราภรณ ์                     วรเทพนิตินันท์ 
24 จีรวรรณ                       ตังคเศรษฐกุล 
25 จุฑาทิพย์                      ปัจจันตวิวัฒน์ 
26 จุไร                             ชัยมงคลบุตร 
27 จุไร                             ตะเพียรทอง 



ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
28 เฉิดฉันท์                       จิรวรพัฒน์ 
29 ชญาน์นันท์                    รัตนวิไลวรรณ 
30 ชนินจิตรา                     ชานกสกุล 
31 ชมัยพร                        ศาลิคุปต์ 
32 ชัยยันต์                        เทพพิบูล 
33 ชัยวัฒน์                        แสงสุริยาโชติ 
34 ชัยวุฒิ                         วัฒนเดชาชาญ 
35 ชาญชัย                        พูลแก้ว 
36 ชาตร ี                          ริมวังตระกูล 

37 ชาย                            ตันธรรศกุล 
38 ญดา                           สินธนสร 
39 ณปภา                         อากรปัญจพล 
40 ณรงค์ศักดิ์                    ตรีธัญญา 
41 ณฤทธิ ์                        ชูชัยศรี 
42 ณฤทัย                         แจ่มสว่าง 
43 ณัชพล                         ทิพย์โอสถ 
44 ณัฐธิญา                       ชโลกุล 
45 ณัฐพงษ์                       ไลตระกูล 
46 ดวงจิตต์                       คงอัครเดชา 
47 ดวงดาว                       สุวรรณประทีป 
48 ดวงรัตน์                       รักทอง 
49 ดัชนี                           ธาราชีพ 
50 ดาริกา                         นองสุวรรณ 
51 แดงต้อย                       ศรีภิรมย์ 
52 ตรีฑา                          สาริมานนท์ 
53 ถาวร                           วรกิจถาวร 

54 ทนงศักดิ์                      แสงตะวัน 
55 ทศภัทร                        ธนเดชเบญจพล 
56 ทองสุข                        มาตชะดา 



ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
57 ทักษิณา                       ทวีนุช 
58 ทันไชย                        เหลืองวิลาส 
59 ทัศนีย์                          อโศกศิริ 
60 ธนา                            หวันกะมา 
61 ธานินทร์                       สุวรรณเครือ 
62 ธีระ                            ศุภพิทยาธร 
63 ธีระศักดิ์                       สุวรรณพันธ์ 
64 นงนุช                          ศรีเมืองลพ 
65 นรินท์                          ทองปัชโชติ 

66 นวพร                          ภัทรศิริน 
67 นวลวิภา                       สุวรรณกูร 
68 นัฏฐนัน                        เก้ากิตติ์หิรัญกุล 
69 นันทชัย                        พรหมมาศ 
70 นันท์ภาอร                     ชุติชูเดช 
71 นาร ี                           กวิตานนท์ 
72 นาร ี                           ศรีวิจิตรปภรณ์ 
73 น้ าทิพย์                        แสงไชย 
74 นิตยา                          เนติประวัติ 
75 นิตยา                          เวชโช 
76 นิธินันท์                        เลาหบุตร 
77 นิภาธร                         นีละมณี 
78 นิรมล                          ฉัตรจินดา 
79 นิวัตร                          พงศ์ธนานันท์ 
80 บรรยง                         มุกดาพิทักษ์ 
81 บัณฑิต                         วนิชชานันท์ 
82 บ ารุง                           ลากุล 

83 บุราพรรณ                     ตุงคะสมิต 
84 บุษกล                          บุญญิสานิธิ 
85 ประชา                         ธุรการวิทยา 



ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
86 ประภาพร                     สายจันทดี 
87 ประยุทธ                       วชิรเมธีกุล 
88 ประเสริฐ                      ปริยชาติกุล 
89 ปรีชา                          พันธ์สุข 
90 ปาลิณีย์                        ธรรมกีรติวัฒน์ 
91 เผด็จศักดิ์                     บูรณสถิตนนท์ 
92 พงศ์พันธุ์                      แซ่เฮ้ง 
93 พงษ์กรณ์                      สุวรรณทิพย์ 
94 พงษ์ประยูร                   เติมเตชาติพงศ์ 

95 พงษ์ศรัณย์                    สิริบุญวัฒนา 
96 พรชัย                          วงศ์ศรวณีย์ 
97 พรเทว ี                        บุญทวี 
98 พรพรรณ                      มณีสถิตย์ 
99 พรรณทิพย์                    จันทร์อารักษ์ 
100 พรรณวดี                      พรหมโสภี 
101 พรรณ ี                        อิ่มอยู่ 
102 พัชนี                           วงศ์วิภานนท์ 
103 พิมพ์ชญา                     พิสิฐศาสตร์ 
104 พิสิษฐ์                          ศรีดาวเรือน 
105 เพ็ญลักษณ์                    แซ่ล้ี 
106 ไพโรจน์                        ลักษณาวิน 
107 ภาวดี                          เนียมประดิษฐ์ 
108 ภาวิน                          ลาภเกษร 
109 ภิรญา                          พุ่มสไล 
110 มณี                             รัตนาวิวัฒน์พงศ์ 
111 มนตรี                          คงเตี้ย 

112 มนสรัญ                        นินนาทนนท์ 
113 มยุรา                           เรืองรองหิรัญญา 
114 มาโนช                         หงิมรักษา 



ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
115 โมรี                             ตีระนทีกุลชัย 
116 เยาวเรศ                       จันธนูเดช 
117 รัชนี                            กาญจนวัฒนนท์ 
118 ราตร ี                          มโหฐาน 
119 เลอสรรค์                      ช่อสอึก 
120 วงดาว                         พฤกษ์หิรัญกุล 
121 วชิร                            เทศคง 
122 วนิดา                          พันธิมากรกิจ 
123 วรางค์สิริ                      อรัญนารถ 

124 วราษา                         บัวมั่น 
125 วรินธา                         วงษ์วีระขันธ์ 
126 วสันต์                          จันตะดุลย์ 
127 วัฒนา                          ศรีทิพยราษฎร์ 
128 วันชัย                          รุ่งกิจวรเสถียร 
129 วันทนีย์                        สุนทรสิงห์ 
130 วาสนา                         ชมรัตน์ 
131 วิชญะ                          ศิลอุดม 
132 วิชัย                            สุธิราธิกุล 
133 วิชิต                            เอี่ยมวสันต์ 
134 วิเชียร                          เข็มจินดา 
135 วิทยา                          ทวีนุช 
136 วิทยา                          สินการุณวิบูล 
137 วิภาพร                         ปานกุล 
138 วิภาส                          รัตนาวิวัฒน์พงศ์ 
139 วิรุจน์                          สโรบล 
140 วิโรจน์                         อภัยวงศ์ 

141 วิวัฒน์                         มทิศวร 
142 วิศิษฎ์                          ธีระภิญโญ 
143 วิสาขา                         ธนวัชรางกูร 



ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
144 วีณา                           ศรีพิพัฒนกุล 
145 วีระ                            ตันจินวัฒนกุล 
146 วีระชัย                         บุญจุรีนาค 
147 ศักดิ์ชัย                        ภิญโญวิทยาวงศ์ 
148 ศิริจันทร์                       ศรีรักษ์ 
149 ศิริลักษณ์                     โชคทวีทรัพย์กุล 
150 ศิริศักดิ์                        รงค์กุล 
151 ศุทธินี                          งามเขตต์ 
152 สมใจ                          สุวรรณสมบัติ 

153 สมชาย                        กาญจนหฤทัย 
154 สมชาย                        โรจน์อมรกุล 
155 สมชาย                        เหลืองสด 
156 สมบูรณ์                       ตั้งธนชัย 
157 สมพงค์                        อุ่ยตระกูล 
158 สมพร                          วัชรเสนีย์ 
159 สมมุต ิ                         จันทศรีค า 
160 สมศรี                          ธนังชูศิลป์ 
161 สมหมาย                      หัตถธรรมนูญ 
162 สรรเสริญ                      นิยมสินธุ์ 
163 สวัสดิ์สิริ                       ศิริส่งสินสวัสดิ์ 
164 สหพร                          จันทรัตน์ 
165 สัจจพงศ์                       สนั่นเสียง 
166 ส าเริง                          พัฒนะปิ่น 
167 สิทธวีร์                         โรจน์ด ารงพันธ์ 
168 สิทธิพงษ์                      ขวัญมิ่ง 
169 สินชัย                          จงเจริญยานนท์ 

170 สิริกมล                        ชัยสถิตย์ 
171 สิริญญา                       ธัญญวิจิตรกุล 
172 สิริเพ็ญ                         โรจนอังศุ 



 

 

 

 

 

 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
173 สิริรัตน์                        กสุลไทย 
174 สุกัญญา                       ตันธรรศกุล 
175 สุจิรา                          แสงเนตร 
176 สุดใจ                           รักไทย 
177 สุธน                            จันทรอาภา 
178 สุนทรีย์                        คุณจักร 
179 สุนนทพัทธ์                    พงศ์ธนานันท์ 
180 สุภวัฏ                          เลิศพงษ์เผ่า 
181 สุรเดช                         กตาธิกรณ์ 

182 สุรีย์                            นาคนิยม 
183 สุวรรณ                        พฤกษ์หิรัญกุล 
184 โสภณ                          กาญจนนท์ 
185 โสภิลักษณ์                    ธัญสิริวิภพ 
186 อชิกฤศ                        สุวรัตน์ 
187 อนุธิดา                        แผลงกระโทก 
188 อนุวรรตร์                     กิจนิชี 
189 อภัสนันท์                     โรจน์ด ารงพันธ์ 
190 อภินันท์                       โสภณคีรีรัตน์ 
191 อรพินธ์                        ศรีชมภู 
192 อรวรรณ                       เดชขจรวุฒิ 
193 อรวรรณ                       รวมทรัพย์ 
194 อัจฉรา                         โพธินิ่มแดง 
195 อัญชลี                         พานารถ 
196 อิศรา                          โอสถสงเคราะห์ 
197 เอือ้อัมพร                     ทิพยทิฆัมพร 
198 โอภาส                         ตันติฐากูร 


