
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. โรงพยาบาลก าแพงเพชร 1. นางสาวชนกนันท์  เจริญวงศ ์
2. นางสาวสุพรรณษา  ดษุฎี 
3. นางสาวจันจริา  ดพีุ่ม 

  

2.  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาก าแพงเพชร 1. นางสาวมุจรินทร์  ชูศลิป์ 
2. นางสาวสร้อยมณ ี เอีย่มเทศ 

  

3.  ส านักงานสรรพากรพื้นทีก่ าแพงเพชร 1. นางสาวก้องนภา  แซ่กี้ 
2. นายบัณฑิตย์  ลิ่มเงิน 

  

4.  ธนาคารออมสิน  สาขาก าแพงเพชร 1. นางสาวอารียา  ทพิยส์ุข 
2. นางสาวจิตตาวด ี กลิน่จันทร์ 
3. นางสาวศิริภัทร  อิ่มโอษฐ์ 
4. นางสาวบุษบา  การังใจ 

  

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาก าแพงเพชร 1. นางสาวสุธดิา  ดีประเสริฐ 
2. นางสาวบุญยรัตน์  สามงามมี 
3. นางสาวชณากานต ์ บุญรอด 
4. นางสาวภานุมาศ  จันจอน 

  

6. ส านักงานธรุกิจการบัญชแีละภาษีอากร 1. นางสาวอารีรตัน์  แปน้จันทร์ 
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สิงห์เรือง 
3. นางสาววันทิวา  โกสมุา 
4. นางสาวจันจริา  สุขบุตร 

  

 

วันจันทร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.อมรา  ครองแกว้ 
2. อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 
3. อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ธนาคารออมสิน สาขาคลองขลุง นายนลทวช  ยาโน   

2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาคลองขลุง 

นางสาวเมทินี  ทับเกิด   

3.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาท่าพุทรา 

นางสาวพามินตรา  อินนาค   

4.  ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองขลุง 1. นายสิทธกิร  ขุนพิลึก 
2. นางสาววราพร  ไวเกษตรกรณ์ 

  

 

วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์  2560 
อ.คลองขลุง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.ราตรี  สิทธพิงษ ์
2. ผศ.ชาลี  ตระกลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขานครชุม 

1. นางสาวอาริษา  เงินอาจ 
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจกาวิล 

  

2.  ไปรษณีย์ก าแพงเพชร 
 

1. นายประทิน  ชื่นบาน 
2. นางสาวฉัตรฑริการ ์  สมิงใหญ่ 

  

3.  ธนาคารออมสิน สาขาเขตก าแพงเพชร 1. นางสาวพัชรภรณ ์ ลบเกตุ 
2. นางสาววลัยพร  ศรีสธุรรม 
3. นางสาววันวิสา  ขัดสาย 

  

4.  ธนาคารออมสิน สาขานครชุม 1. นางสาวจุฑาภรณ ์ ศรสีุภา 
2. นางสาวดารินทร์  แกว้แสง 

  

5.  ส านักงานบัญชีนครชุม 2003 1. นางสาวจันนิสา  ใจเงิน 
2. นางสาวสุวิมล  กล าภกัดิ์ 

  

 

วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. .ผศ.ถมรัตน ์ เงินทอง 
2. ผศ.ดร.เพ็ญศร ี จันทร์อินทร ์
3. อ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะแบก นางสาวจริาวรรณ  มานอ้ย   
2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาคลองพิไกร 
นางสาวสวุิษา  พุ่มห้วยรอบ   

3.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ นางสาววราภรณ์  นารอด   

4.  องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง นางสาวกัลยา  ม่วงมั่น   
5.  องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอ่ง นางสาวกนกพร  รอดกสกิรรม   

6. ธนาคารออมสิน สาขาศรีส าโรง นายกฤษฎา  จักษุวรรณ   
 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์  2560 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 

อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 
 

1. อ.ศิรพิร  โสมค าภา 
2. ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. แขวงทางหลวงชนบทก าแพงเพชร 1. นางสาวสุพตัรา  ประเสริฐสิทธิ ์
2. นางสาวปรัชญา  น้อยผล 

  

2.  วังตะเคียนอินเตอร์เน็ต 1. นายบริรกัษ์  โทแดงนอ้ย 
2. นายธเนศ  ระวังภัย 

  

3.  ธนาคารเพื่อการเกาตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาปางศิลาทอง 

1. นางสาวปภัสสร  จุลละนันท์ 
2. นางสาวอรุณพร  จันทน 

  

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงฟา้โปรดิวส์ นางสาววรรณภา  ตรงด ี   

 

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์  2560 
อ.ปางศิลาทอง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. อ.ประพล  จติคติ 
2. อ.ชลธชิา  แสงงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 1. นางสาวชนม์นิภา  ม่วงสุข 
2. นางสาวน้องนุช  สมคัร 

  

2.  บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 1. นางสาวโสภาดา  ค าไวโย 
2. นางสาวไพลิน  พรมมาก 
3. นางสาวอังคณา  ประมูล 

  

3.  ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร นายปิยะเชษฐ์  เดชสถิตย์   
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาก าแพงเพชรเขต 1 1. นางสาวสุชาดา  สัมพนัธุ์อารยะ 

2. นางสาวญาณภัทร  ทองสูงเนิน 
  

5. ศาลจังหวัดก าแพงเพชร นางสาวนารีรตัน์  กนกสงิห์   

6. ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 1. นางสาวสุนิดา  เพชรรัตน ์
2. นางสาวกิติยา  จ าปา 

  

7. คลังจังหวัดก าแพงเพชร 1. นางสาวดวงใจ  ตื้อแก้ว 
2. นางสาวศิรวิรรณ  การะเวก 

  

8. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ก าแพงเพชร 1. นางสาวรสสุคนธ์  จูดว้ง 
2. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์สุพรรณ 
3. นางสาวปนัดดา  พรมหิรัญ 
4. นางสาวนันทิตา  บุญญสิทธิกุล 

  

9. ธนาคารกรุงไทย สาขาศนูย์ราชการ 1. นางสาวนิศาชล  ทองรักษ์ 
2. นายอ าพล  แขวงเพชร 

  

 

วันจันทร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. อ.วรรณพรรณ  รักษช์น 
2. อ.ธัญรดี  บุญปัน 
3. ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย ์

 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม นางสาวเพ็ญประกาย  ตาดา   

2.  เขตบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย 2  นายศรัณย์  ปานเผื่อน   

3.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 1. นางสาวรตันา  สิทธิสงคราม 
2. นางสาวแพรวรุ้ง  อารยพัฒนกุล 

  

4. โรงเรียนสักงามวทิยา 1. นางสาวเบ็ญจรงค์  เดชะผล 
2. นางสาวพรพิมล  จันทร์สิงห์ 

  

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาคลองลาน 

นางสาวกรกาญจน์  มทีอง   

6. ธนาคารออมสิน  สาขาคลองลาน 1. นางสาวศรีสวรรค์  สทุธวิรสีรรค ์
2. นายอนุชิต  วงค์ษา 
3. นางสาวศิรินทรา  วงค์โห้ 

  

7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาคลองแม่ลาย 

1. นางสาวพัชราภรณ์  ใจเสมอ 
2. นางสาวศศลักษณ ์ เจตจิตร์ 
3. นางสาวศศพินทุ ์ เจตจิตร ์

  

 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง ,อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
2. อ.ประจักษ ์ กึกก้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั
ก าแพงเพชร 

นางสาวกันยากร  พวงครีี   

2.  คณะบุคคลส านักงานบัญชีและกฎหมาย
ธุรกิจนครชุม 

1. นางสาวธัญญาพร  โพธิ์เป่ียม 
2. นางสาวชลธชิา  ช านิสูงเนิน 
3. นางสาวธดิารตัน์  ไชยสิทธิ ์
4. นางสาวพรีะศักดิ ์ แสงแก้ว 

  

3.  สหกรณ์ออมทรพัย์สถานตี ารวจภูธรจังหวดั
ก าแพงเพชร 

นางสาวรุ่งนภา  ไชยวงศ ์   

4. สถานีต ารวจภูธรจังหวดัก าแพงเพชร 1. นางสาวจุฑารตัน์  ฝากด ี
2. นางสาวไชยรตัน์  กล่ าน้อย 

  

5. สหกรณ์ออมทรพัย์คร ูจ.ก าแพงเพชร 1. นางสาวอารยา  ค ากล่อม 
2. นางสาวธนาพร  ชาตริักษ์ 
3.ณัฐพร  ชาลีบัว 

  

6. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 1. นางสาวเจนจิรา  รักษาริกิจ 
2. นางสาวนพวรรณ  ไตรรัตนว์ุฒิปัญญา 
3. นางสาวธันย์ชนก  จันกัน 
4. นางสาวจุฑาทิพย ์ ทพิท า 

  

7 กรมชลประทานที ่4 นางสาวฟ้า  คนโทพรมราช   

 

วันศุกร์ ท่ี 24 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.วรภรณ ์ โพธิ์เงิน 
2. อาจารยพ์ลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิร ิ     
3. อ.วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว 1. นางสาวเนริตา  ตาลาน 
2. นางสาวขันติยาภรณ ์ สุขเจริญ 
3. นางสาวสาวิตร ี กุลยอด 
4. นางสาวอุไรวรรณ  บดีรัฐ 

  

2.  ส านักงานธรุกิจการคา้ 1. นายวรีะพงษ์  อินพว่ง 
2. นางสาวมนัส  ปั้นแตง 

  

3.  ธนาคารออมสนิ สาขาบิ๊กซีก าแพงเพชร 1. นางสาวกมลชนก  พฒันพรพงศ ์
2. นางสาวพรพิมล  น้อยจันทร ์

  

4. บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั      
สาขาก าแพงเพชร 

1. นางสาววันทนา  อตุโม 
2. นางสาวขนิษฐา  พิลึก 
3. นายจักรภัทร  สัญญะวิชัย 
4. นายวิชัย  เน้ือไม ้

  

5.  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร นางสาวจริยาภรณ์  จันทรืสุข   
 

วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.ดร.ปาณิสรา   จรสัวิญญู 
2. อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์
3. อ.วรางค ์ รามบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพรานกระต่าย 

1. นางสาวขจี  พลพรม 
2. นางสาวกนกวรรณ  มสีุข 
3. นางสาวอาภาภรณ ์ พลาพล 

  

2 ธนาคารกรุงไทย สาขาพรานกระต่าย 1. นางสาวสุนิษา  อุดมสขุ 
2. นางสาวไพลิน  ปิ่นค า 

  

3 ธนาคารออมสิน สาขาพรานกระต่าย 1. นางสาวจารุวรรณ  เจีย่สมบุญ 
2. นางสาวจันทรา  มานอ้ย 

  

4 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค อ าเภอพรานกระตา่ย 1. นางสาวสาลินี  แสงสภุา   
5 ไปรษณีย์ สาขาพรานกระต่าย 1. นายสุธน  รอดเขียว 

2. นางสาววันวิภา  ไพรธรรมดา 
  

6 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว นางสาวนรารตัน์  ขันอินทร ์   

7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาลานกระบือ 

1. นางสาวไพริน  สิงห์สวุรรณ ์
2. นางสาวอรอนงค ์ วงค์อุ้ย 
3. นางสาวสุรศกัดิ์  แหลมหลัก 

  

8 ธนาคารออมสิน สาขาเขตพิษณุโลก 1 นางสาวสุภาภรณ ์ สียะ   
 

วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์  2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

อ.พรานกระต่าย 
อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

1. ผศ.ดร.รชันีวรรณ  บุญอนนท์ 
2. อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง 
3. อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ส านักงานเจริญโรจน์การบัญชี 1. นางสาวสุภัทรศร  พฒุเกิด 
2. นางสาวกัญญารัตน์  แสงมณี 
3. นางสาวศรินทรา  เปล่งปลั่ง 

  

2.  ธนาคาร SME bank จ ากัด 1. นางสาวบุญยะอร  วิเศษนันท์ 
2. นางสาวภัสราพร  สรรเสริญ 
3. นางสาวสุธดิา  เขตุการ 

  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1. นางสาววรลักษณ์  เฉ่ือยทอง 
2. นางสาวจิราสรรณ  ยาแก้ว 
3. นางสาวพรธิดา  สุวรรณ ์

  

4. ส านักงานเดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร 1. นางสาวมินตรา  อุดร 
2. นางสาวรสสุคนธ์  จีนเพชร 
3. นางสาวสมใจ  ดีเจรญิ 

  

5. บริษัทธารินทร์การบัญชแีละภาษีอากร 1. นางสาวปรียาภรณ์  สามารถกุล 
2. นางสาวนิสา  อยู่พว่ง 
3. นางสาวนุชฎาพร  ขุนณรงค ์

  

 

วันพุธท่ี 1 มีนาคม  2560 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.อนุ   ธชัยะพงษ ์
2. อ.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 
3. อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 1. นางสาวดาวารัตน ์ อยู่กรัด 
2. นางสาวโชตกิา  อินเลี้ยง 

  

2.  ส านักงานอัยการจังหวดัก าแพงเพชร 1. นางสาวอริสา  ชาลรีกัษ์ 
2. นางสาวสุดารตัน์  รอดเล็ก 

  

3.  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 41 

1. นางสาวธนาพร  มหาภาส 
2. นางสาวปวีณาพรรณ  ทองพูน 
3. นางสาวชุติมา  วินัยธรรม 

  

4. ส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาก าแพงเพชร 

1. นางสาวนฤมล  หอมรืน่ 
2. นางสาวศิรพิร  นาอุ๋ย 

  

5.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาก าแพงเพชร 

1. นายณัฐพล  คงสมุด 
2. นายปรัชญา  อินทโชติ 
3. นางสาวสุวรีย์  ก้อนหย่า 
4. นางสาวปาริสา  ภู่เกตุ 

  

6. หจก.เกรฑเตอร ์เซอร์วิส ซัพพลาย นางสาวประกายมุข  บัวพรม   
 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มีนาคม 2560 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

 
1. ผศ.อิสรีย ์ ด่อนครา้ม 
2. อ.เอกวินิต  พรหมรกัษา 
3. อ.ชูเกียรติ  เนื้อไม ้
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1. โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นายณัฐวุฒิ  แนวทอง   

2.  โปรแกรมวิชาการตลาด นางสาวพิระด ี สังขาว   

3.  ส านักงานน้ าคา้งการบัญชี 1. นางสาวบุษณีกร  เกตหุงษ ์
2. นางสาวจีราพร  เพ็งยิม้ 

  

4. บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 1. นางสาวอภิญญา  จินาเขียว 
2. นางสาวมณฑาทิพย ์ ศรีบุญ 

  

5. บริษัทอายิโน๊ะโมโต๊ะ จ ากัด นางสาวพิชญาภัค  ทองมา   
6.  องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี 1. นายพรัมล  บางแบ่ง 

2. นายตฤณกาญจน์  นาดี 
  

7.  บริษัทน้ าตาลนครเพชร จ ากัด นางสาวกัญญารตัน์  รัตนวรสกุล   
 

วันศุกร์ท่ี 3 มีนาคม  2560 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 
1. อ.พตัราภรณ ์ อารีเอือ้ 
2. อ.จักรพันธ ์ หวาจ้อย 
3. อ.ประภัสสร  กลีบประชุม 
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1. บริษัทมายด์  วาเคชั่น จ ากัด 
แขวง พญาไท  เขตราชเทวี  

นายภัชฎา  เหมือยไธสง   

2.  บริษัทนอร์ทไทยทัวร์ 
แขวงบางขุนเทียน เขต จอมทอง 

นางสาวสายธาร  พันพรม   

3.  บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

นางสาวชาลิตา  ชาติขยัน   

4. ธนาคารออมสิน สาขาพระราม2ซอย 64 
แขวงแสมดา  เขตบางขุนเทียน 

นางสาวสรยา  แสนก๋า   

5.  โรงแรมเรเนซอส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ 
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

นางสาวกรณิกา  วรอินทร์   

6. โรงแรมโนโวเทล บางนา 
แขวงหนองบวน  เขตประเวศ 

นางสาวบุษกร  แก้วกาหลง   

7. โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยส์ โฮเทล เทอมินัล 21 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 

นางสาวศศิประภา  ชลพันธ์   

8.  บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จ ากัด 
แขวงจันทรเกษม   เขตจัตุจักร 

นางสาวนฤนาถ  เทศประสิทธิ์   

9. GMM Grammy 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตอโศก 

1. นางสาวสุธิดา  สถาพรพิทักษ์ 
2. นางสาวธนาภรณ์  เกิดเฉี่อย 

  

10. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักส่ี 

1. นางสาวสุพิชชา  สุขสมบัติ 
2. นางสาวพัชราวดี  ชูมี 

  

11. บริษัท ตลาดดอทคอม จ ากัด 
แขวง สามเสนนอก  เขตห้วยขวาง 

นางสาวทิพยา  เทพสุวรรณ   

12. บริษัทสมใจค่าหนังสือเครื่องเขียน(ส านักงานใหญ่)จ ากัด 
แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร 

นางสาวพจนา  อิ่มวงษ์   

13. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
แขวงบางกระลอ  จ.นนทบุรี 

นางสาวสุจิตรา  เกตุแก้ว 
 

  

14. บริษัทโมโน เรดิโอ จ ากัด(ตึกจัสมินทาวเวอร์) 
อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 

1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มผ่อง 
2. นางสาววรรณาภา  รู้บุญ 

  

15.. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่ลแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16  
อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 

นางสาวธนาภรณ์  วังค า   

16. บริษัทกู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ จ ากัด 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 

นางสาวนิจวิภา  ยืนยงค์   

 
วันที่ 25-29 มีนาคม  2560 

เขตราชเทวี,เขตบางขุนเทียน,เขตราชเทวี,เขตปทุมวัน,เขตประเวศ 
เขตวัฒนา,เขตจัตุจักร,เขตอโศก,เขตหลักส่ี,เขตห้วยขวาง,เขตพระนคร,เขตบางพล ีจ.กรุงเทพมหานคร 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
1. อ.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
2. อ.พิมพน์ารา  บรรจง 
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1. บริษัทคิวบอร์ดลามิเนตแมนูแฟลเจอริง 1. นางสาวศุภางค ์ เกตแุก้ว 
2. นางสาวสุธดิา  ถิ่นจาด 
3. นางสาววาสนา  ทรพัย์ลาน 

  

2.  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพรก นางสาวฉัตรรดา  เดชอารัญ 
 

  

3.  บริษัทไทยอคริคไฟเปอร์จ ากัด นางสาวสกุลณา  จันทร์เทพ 
 

  

4. ธนาคารออมสิน สาขาโคกกระเทียม นางสาวพรพิสุทธิ ์ แสงแก้ว   

 

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2560 
อ.บ้านแพรก, จ.อยุธยา 

อ.เมือง จ.ลพบุร ี
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

 
1. อ.จริะ  ประสพธรรม 
2. อ.มนตร ี ใจแน่น 
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1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาโกสัมพนีคร 

1. นางสาวนฤพรกมล  ภูส่งค์ 
2. นางสาวชลนิษา  กองแก้ว 

  

2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาวังเจ้า 

1. นางสาววิจติรา  แจ่มหม้อ 
2. นางสาวจุฑามาษ  เตชะลู่ 

  

3. ส านักงาน กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) 

1. นางสาวณัฐณิชร  บุญสาใจ 
2. นางสาววิภาดา  นิลพนัธุ์ 

  

4. ธนาคารออมสิน สาขาตาก 1. นางสาวสมฤทัย  ฆารประเดิม 
2. นางสาวกฤตยา  บัวบาน 
3. นางสาวศิรวิรรณ  วงษ์ค า 

  

5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาตาก นางสาวมณ ี แสงส่งเจรญิ   

6. โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ นางสาวพรลินี  สุดไทย 
 

  

7. บริษัทสันติภาพ(ฮัว่เพ้ง 1958) จ ากดั 1. นางสาวธัญญรตัน์  ก าด ี
2. นางสาวกฤษณา  ชาญเวชศาสตร ์

  

 

วันที่ 6-8 มีนาคม  2560 
อ.โกสัมพีนคร  จ.ก าแพงเพชร 

อ.วังเจ้า,อ.เมือง  จ.ตาก 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

 
1. อ.ชญานันท ์ ศริิกิจเสถียร 
2. อ.วรีวรรณ  แจ้งโม ้

 
 

 


