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คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม

10 คะแนน ผลทดสอบ 10 คะแนน ผลทดสอบ

1 บริหารท่ัวไป นางกาญจนา  หงษ์ห้อม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 7 70 ผ่าน 8 80 ผ่าน

2 บริหารท่ัวไป นางสายพิณ  ม่วงสีตอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 7 70 ผ่าน 9 90 ผ่าน

3 บริหารท่ัวไป นางสาวระวิวัลย์ อาจภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี 10 100 ผ่าน 8 80 ผ่าน

4 การเงิน นายราเชนทร์  ตระกูลสุข นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 7 70 ผ่าน 10 100 ผ่าน

5 การเงิน นางสาวสุมาลี  เมืองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 5 50 ไม่ผ่าน 10 100 ผ่าน

6 การเงิน นางสมร  ธีรประทีป นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 7 70 ผ่าน 10 100 ผ่าน

7 การเงิน นางนุกูล  สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 9 90 ผ่าน 9 90 ผ่าน

8 การเงิน นางสาวอัมพร  บุณยสิทธ์ิพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 7 70 ผ่าน 7 70 ผ่าน

9 การเงิน นางสาวนภษร  เน่ืองชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 7 70 ผ่าน 9 90 ผ่าน

10 การเงิน นางสาวณัฐสุดา  ทัพดี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน

11 การเงิน นางสาวสุภัทนารี  จันทร์วัน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 3 30 ไม่ผ่าน 10 100 ผ่าน

12 การเงิน นางสาวธมลวรรณ  เจนธนสาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7 70 ผ่าน 8 80 ผ่าน

13 การเงิน นางสาวสร้อยฟ้า  โยลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 90 ผ่าน 10 100 ผ่าน

14 การเงิน นางสาวขวัญจันทร์  วัยกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 40 ไม่ผ่าน 10 100 ผ่าน

15 การเงิน นางสาวชญาณี  เกิดกอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 7 70 ผ่าน 8 80 ผ่าน

16 การเงิน นางสาวพัทธปิยา  ขัติยะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 40 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน

17 การเงิน นางสาวสุวรรณี  เคียรประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี 9 90 ผ่าน 10 100 ผ่าน

18 การเงิน นางสาวสรรพ์วิทา  อัษฏณัฐโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี 4 40 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน

ณ  โรงแรม โนโวเทล หัวหิน ชะอ า บีช รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.เพชรบุรี  		

รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเพ่ิมทักษะการท างานเป็นทีม ในยุค New Normal		

กลุ่มงานล าดับ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ

ต าแหน่งช่ือ-นามสกุล
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19 การเงิน นายอนันต์  ค าบุญเหลือ นักวิชาการเงินและบัญชี 10 100 ผ่าน 10 100 ผ่าน

20 การเงิน นางสาวสิรินันต์  ไตรรัตนาภิกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 6 60 ผ่าน 8 80 ผ่าน

21 การเงิน นางสาวโสภิดา  ม่ิงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 9 90 ผ่าน 10 100 ผ่าน

22 การเงิน นายบุรินทร์  ทิศาภาคย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

23 บัญชี นางสาวจุไรรักษ์  อุนาภีร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 6 60 ผ่าน 10 100 ผ่าน

24 บัญชี นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์วีรรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 6 60 ผ่าน 10 100 ผ่าน

25 บัญชี นางเอ้ืองแก้ว  ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

26 บัญชี นายธนพัต  จันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

27 บัญชี นางสาวอิสรีย์  ปทุมากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 9 90 ผ่าน

28 บัญชี นางสาวศานิตา  บุญคง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

29 บัญชี นางสาวสวรส  แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 60 ผ่าน 10 100 ผ่าน

30 บัญชี นางสาวหน่ึงฤทัย  ภูเด่นผา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

31 บัญชี นางสาวภัชราภรณ์  อาจกมล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

32 บัญชี นางสาวจันทร์จิรา  พร้อมพงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

33 บัญชี นายวชิระ  แก้วสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี 8 80 ผ่าน 7 70 ผ่าน

34 บัญชี นางสาวสุดารัตน์  พาช่ืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน

35 บัญชี นายวสันต์  มุ่งอ้อมกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน

36 งบประมาณ นางสาววิไลพร  ยศธสาร นักวิชาการเงินและบัญชี 7 70 ผ่าน 7 70 ผ่าน
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37 งบประมาณ นางสาวนันทิชา  สครรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 7 70 ผ่าน 10 100 ผ่าน

38 งบประมาณ นางสาวมณีรัตน์  หิรัญวุฒกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 70 ผ่าน 9 90 ผ่าน

39 เร่งรัดฯ นางสาวนิจประภา  ฉิมเตย นักวิชาการเงินและบัญชี 6 60 ผ่าน 9 90 ผ่าน

40 พัสดุ นางสาววรางค์รัตน์  เวียงเงิน นักวิชาการพัสดุช านาญการ 6 60 ผ่าน 9 90 ผ่าน

41 พัสดุ นางสาวประไพจิตร  อาจวิเชียร นักวิชาการพัสดุช านาญการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

42 พัสดุ นางสาวยุพา  บุญโสม นักวิชาการพัสดุช านาญการ 7 70 ผ่าน 10 100 ผ่าน

43 พัสดุ นางสาวลินดา  สุขประเสริฐ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 2 20 ไม่ผ่าน 10 100 ผ่าน

44 พัสดุ นางอังคณา  เหล่าวงษา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 7 70 ผ่าน 7 70 ผ่าน

45 พัสดุ นางสาวสมหมาย  กุหลาบศรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 7 70 ผ่าน 10 100 ผ่าน

46 พัสดุ นางสาวรัตนา  ถึงกระโทก เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 7 70 ผ่าน 10 100 ผ่าน

47 พัสดุ นายสุชาติ  ยวนเพ็ญ พนักงานขับรถยนต์ 4 40 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน

48 พัสดุ นายสมชาย  แจ้งจิตร พนักงานขับรถยนต์ 7 70 ผ่าน 7 70 ผ่าน

49 พัฒนาระบบงานคลัง นางสาวธนะศรี  อ่อนศรี นักวิชาการพัสดุ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

50 พัฒนาระบบงานคลัง นายปัญญา  เพชรดีคาย เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 50 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน

51 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวจิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 9 90 ผ่าน 9 90 ผ่าน

52 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวดวงพร  กิติสุธาธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

53 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวจิตรฤดี  เศรษฐศุภางค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน

54 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวพิชญ์สินี  คงจร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน



วันท่ี 19 - 21  มีนาคม  2564

pre-test post-test

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม

10 คะแนน ผลทดสอบ 10 คะแนน ผลทดสอบ

ณ  โรงแรม โนโวเทล หัวหิน ชะอ า บีช รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.เพชรบุรี  		

รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเพ่ิมทักษะการท างานเป็นทีม ในยุค New Normal		

กลุ่มงานล าดับ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ

ต าแหน่งช่ือ-นามสกุล

55 เงินทุนหมุนเวียนฯ นายวุฒิพงษ์  รัตนวราหะ พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 3 30 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน

56 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางพรเพ็ญ  ศิริธานันท์ พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน

57 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวกมลมาศ  บุนนาค พนักงานธุรการ ส 4 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน

58 เงินทุนหมุนเวียนฯ นายมนูญ  กมลผาด นักวิชาการเงินและบัญชี 4 40 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน

59 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวกาญจนา  ค่ายหนองสรวง นักวิชาการเงินและบัญชี 8 80 ผ่าน 9 90 ผ่าน

60 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวจันทร์เพ็ญ  คูนาดี นักวิชาการเงินและบัญชี 3 30 ไม่ผ่าน 10 100 ผ่าน

61 เงินทุนหมุนเวียนฯ นางสาวรุศณีย์  เตบสัน นักวิชาการเงินและบัญชี 6 60 ผ่าน 7 70 ผ่าน

62 งบประมาณ นางสาวพัชมน  เจริญสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน

63 บริหารท่ัวไป นางสาวอัญญารัตน์ พรรณอาราม จัดเก็บข้อมูล 6 60 ผ่าน 7 70 ผ่าน

จ านวนคนผ่าน 52 คน จ านวนคนผ่าน 63 คน
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