
 
ท่ี กสจ. 002/ว.021 สํานักงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจํา

ของสวนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.)  อาคารเดอะ
ไนน ทาวนเวอรแกรนด พระราม 9  (อาคาร เอ) ช้ัน 23  
เลขท่ี 33/4  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 
10310  

     24  มกราคม  พ.ศ.2560 
 

สํานักงาน  กสจ.   
โทรศัพท 02-168-1101-6  ตอ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เรื่อง ประกาศรายช่ือและขออนุมัติบุคคลเขาอบรมโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 
เรียน หัวหนาสวนราชการ 
สิ่งท่ีสงมาดวย  ประกาศรายช่ือผูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
 

ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.) ไดจัดใหมี
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก กสจ.  เขารับการอบรมเพื่อสรางทักษะ
ความรูความสามารถใหแกสมาชิก  เพื่อใหสามารถนําไปใชประกอบการทํางาน  สรางอาชีพเพื่อกอใหเกิดรายไดท่ีพอเพียงและ
ยั่งยืนในการดํารงชีวิต ท่ี  วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง   วันเสารที่ 18 และวันอาทิตยที่ 19  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 

 ท้ังน้ี มีลูกจางประจําท่ีเปนสมาชิก  กสจ. ในสังกัดทานไดลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมอาชีพใน
โครงการดังกลาวซ่ึงมีรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

ในการน้ีสํานักงาน  กสจ. ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุมัติใหสมาชิก กสจ. ตามรายช่ือ
ดังกลาวเขาอบรมไดโดยไมถือวาเปนวันลาและสามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทาง
ไปราชการตาม โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแกลูกจางประจําของสวน
ราชการ  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดังกลาวเขารวมการอบรม   ตามกําหนดการดังกลาวดวย   
จักขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวิสิฐา   ต้ังจิตนบ) 
ผูจัดการสํานักงาน  กสจ. 

 
 
 



 
กําหนดการโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง  จังหวัดลําปาง  วันเสารที่ 18  และวันอาทิตยที่  19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
****************************************** 

วันเสารท่ี  18 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
เวลา  กําหนดการ 

08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบียน  

09.00 น. ถึง 09.05  น. 
 
09.05 น. ถึง 09.30  น . 
 
09.30 น. ถึง 10.00  น. 

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ   
กลาวเปดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย ประธานกรรมการ  กสจ. 
กลาวรายละเอียดการจัดฝกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

10.00 น.  ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 16.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 

และวันอาทิตยท่ี 19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
เวลา  กําหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบัตรใหแกสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม  

โดย ประธานกรรมการ  กสจ. 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเล้ียงของวางและอาหารกลางวัน   

 

วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง 551  หมู  1  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลําปาง  52000  โทรศัพท  : 054 - 821570   
 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   
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สรุปจํานวนผูสมัครอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ. จ.ลําปาง (ขอมูล ณวนัท่ี 24 ม.ค. 59) 
ลําดับ หลักสูตร  จํานวนผูสมัครจริง   

1 การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 31  
2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบาน 50  
3 การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 41  
4 การซอมเครื่องใชไฟฟาเบ้ืองตน 25  
5 ชางเช่ือมเบ้ืองตน 12  
6 ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 28  
7 การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 15  
8 การทําขนมอบ 18  
9 การทําขนมไทย 31  
10 การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 14  
11 การทํากระเปาผาหรือพวงกุญแจผา 19 
12 การตัดผมชาย 21  
  รวม 305  

 
ท้ังนี้  สมาชิก กสจ.  ท่ีสงใบสมัครมาหลังวันท่ี 24  มกราคม 2560 จะยงัไมมีรายช่ือในประกาศฉบับนี้  
แตสมาชิกสามารถโทรสอบถามหรือลงทะเบียนสมัครเพ่ิมเติมไดผานทางชองทาง ดังนี้   

1. โทรสอบถามที่ 02-168-1101-7 ตอ 116  
2. E-mail : jantima.gpef@gmail.com  หรือ jantima@gpef.or.th 
3. โทรสารที่หมายเลข  02-168-1108 
4.  LINE ID  : gpef.2017 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายถนอม ทองนันไชย การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
2 นายโชคสิริ ไหวพนิิจ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
3 นายสมบัติ อดเหนยีว การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
4 นายบุญชู ธรรมลังกา การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
5 นายวิสิทธ์ิ ใจคําเครือ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
6 นายบุญเจดิ คําใส การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
7 นายวานิต คํามี การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
8 นายประสิทธ์ิ ตองสู การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
9 นายณรงค วงคสม การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
10 นายพัทธนนัท เช่ือมไพบูลย การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
11 นายไสว วงศปง การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
12 นายเสารแกว มณีวรรณ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
13 นายเสารแกว เตชะอุน การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
14 นายชวน ใจคําตา การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
15 นายเสนห ตันทะดา การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
16 นายชูชาติ เทพหินลัพ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
17 นางสมพร จางสาย การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
18 นายศรีอดุลย พุทธเมฆ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
19 นายไกรวุฒิ พุฒิมา การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
20 นายมานพ สารเช้ือ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
21 นายบุญชู กันทรักษ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
22 นายสุทัศน ฝนปนวงค การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
23 นายธนากร ฉัตรคํา การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
24 นายวีรวัฒน นรมาตร การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
25 นายรจน อุดแกว การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
26 นางสุเพ็ญ สายเปยง การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

27 นายถวัล ไชยปะละ การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
28 นายปญญา บุญนัก การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
29 นายเสร ีสายบัวแกว การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
30 นายเจริญ อินเขียวสาย การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
31 นายชัช ใจสะอาด การบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายอภิชาติ ศิริสุข การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
2 นายเฉลิม กล่ินเกลา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
3 นายอนนท สุภากรณ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
4 นายภกัด ีกาไรภูมิ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
5 นายสุภาพ วงคกาไชย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
6 นายสิงหคํา คิดอาน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
7 นายทองพันธ วาวแวว การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
8 นายธวัชชัย ถาใจ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
9 นายสุพจน พจนไพบูลย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
10 นายสถิตพงค ฟูแกว การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
11 นายอดุลย จันทรเปงผัด การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
12 นายอํานวย พทุธิมา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
13 นายบุญเลิศ มูลศรี การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
14 นายสมาน จันทรธง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
15 นายพีระนน มูลคะเสน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
16 นายทองสุข สุวรรณประภา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
17 นายสุภาพ อินตะสาร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
18 นายเกรียงศักดิ ์แซตัน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
19 นายชาย มะโนคํา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
20 นายณรงค ธงชัย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
21 นายฐิติพงศ คําโทะ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
22 นายสวัสดิ ์เครือศิริ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
23 นายศรีรัตน นันตาบุตร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
24 นายสมบูรณ เครือพรมมินทร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
25 นายประสงค คําขวัญ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
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26 นายมานพ ศรีวงศ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
27 นายวิไล ภิญโญทรัพย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
28 นายประหยดั ประกายเพชร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
29 นายธงชัย ลังกาพยอม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
30 นายทรงศักดิ ์วงครัตน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
31 นายพรชัย คํามะยอม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
32 นายไพร โพธิศาสตร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
33 นายอุทิศ ศรียอง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
34 นายอินทรภา ยอดแกว การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
35 นายสมศักดิ ์กนัทาทรัพย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
36 นายเทียนชัย ปะละนาน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
37 นายชลชา สถาปตย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
38 นายปรีดา กัณฑเจตน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
39 นายชูชาติ สัจจมงคล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
40 นายประสงค ปญญาโต การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
41 นายปภพ สุรินทร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
42 นายสมชาย เตจะ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
43 นายประเสริฐ วงศนันตา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
44 นายสิทธิศักดิ ์สายดู การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
45 นางชนิกานต จินดาวรรณ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
46 นายกิตติพงษ ทาวพันวงค การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
47 นางระเบียบ จันทรภัทรานุกลุ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
48 นายอัมพร นนทเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวทิยาเขตนาน 
49 นายสมคิด วิชาเปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวทิยาเขตนาน 
50 นายศิริพงศ ปญญาสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวทิยาเขตนาน 

 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   

วิทยาลัยสารพดัชางลําปาง  จังหวัดลําปาง  วันเสารท่ี 18  และวันอาทิตยท่ี  19 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2560 
****************************************** 

โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ใหถูกตอง    6 / 17 
 

 
ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายสนิท วงศโห การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
2 นายกังวาล พงษประสิทธ์ิ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
3 นายพิภพ ชาวโพนทอง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
4 นายพิทักษ บุญคําสูง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
5 นายจรูญ งามหมู การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
6 นายเกษม ต้ังตัวด ี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
7 นายวรฉัตร โสภารัตน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
8 นายปรีชา บุญยืน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
9 นายกรกฤษ ไชยเมืองช่ืน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
10 นายมนูญ สอนดี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
11 นายเชิดศักดิ ์ศิริจันทรพงศ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
12 นายประธาน แสนจิต การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
13 นายสมาน ยอดเรือน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
14 นางสายนที กายสิทธ์ิ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
15 นายธนภัทร สินธุบุญ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
16 นายเสนห มะนุน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
17 นายสมยศ ปญญาชัย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
18 นายมนัสถ เพชรกัญหา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
19 นายประจักษ บัวโฮม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
20 นายเฉลิมชัย ขันทะสอน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
21 นายอํานวย จนัทวงษ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
22 นายบุญเทียน สิงหทอง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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23 นางวาสนา ฉัตรแกว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
24 นายสุรชาติ ชุมภูสืบ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
25 นายอานนัท ทองร้ิว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
26 นายชัยฤทธ์ิ ปดแกว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
27 นายเสารแกว คํามาบุตร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
28 นายเมืองคํา ปนตา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
29 นายบุญเจริญ อดเหนยีว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
30 นายสุวรรณ ปลูกใจ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
31 นายณรงค พลเมฆ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
32 นายกุศล มัทการ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
33 นายสุวรรณ สรอยคํา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
34 นายวิรัช ปนศรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
35 นายธวัชชัย บุญธรรม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
36 นายสมชาย ทิพยคํา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
37 นายทอง เข็มทอง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
38 นายวิทยา สุทธการ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
39 นายธนบด ีกวางอิน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
40 นายสมควร กะฐิน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
41 นายชวชาด เทียนชัยวิจิตร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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1 นายจักราวุธ ติแกว การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
2 นายปยะ รุงรักษ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
3 นายธนาธร ตอนรับ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
4 นายบุญมี บุญธรรม การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
5 นายเทวิน คิดอาน การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
6 นายสมบูรณ ปกษา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
7 นายนิยม พรหมมา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
8 นายสวัสดิ ์คําอู การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
9 นายแดง สายพิณชัย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
10 นายสวัสดิ ์แสนใจ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
11 นายสมนึก ใจเที่ยง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
12 นายประจวบ ชัยนิรันดร การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
13 นายสัมฤทธ์ิ มาบาง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
14 นายเสาร หม่ันเพียร การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
15 นายณรงค วงศสาร การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
16 นายประจักษ วีระคํา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
17 นายอมร ศรีสุวรรณ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
18 นายมานพ ณ เมธา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
19 นางพัชรพรรณ มังคะวงค การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
20 นายอมร ธรรมใจ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
21 นายชนพฒัน บุญเรืองรัตนะ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
22 นายจรัส ปญญา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
23 นายทรงชัย กนัทะเปง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
24 นายวัชรินทร โลจันติ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
25 นายประสิทธ์ิ คํานวล การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
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1 นายพรศักดิ ์ศรีแกวใส ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
2 นายจตุภัทร ศิวะศรีรุงโรจน ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
3 นายขีด เต็มแบบ ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
4 นายมานัส รุมรวย ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
5 นายบุญธรรม ปนัง ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
6 นายสวัสดิ ์ดีแปน ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
7 นายบุญชู จันทรเพ็ชร ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
8 นายไพรัช ขําแจง ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
9 นายบุญเช่ือม มังกร ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
10 นายพิทักษโยธิน อยูเปนสุข ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
11 นายคนอง ดวงปนตา ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
12 นายประดิษฐ ปตุภูมิสวัสดิ ์ ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
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1 นายนคร คงสมัย ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
2 นายจักรกฤษณ ขันทะพงษ ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
3 นายมนู ศิลปชัย ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
4 นายสุพจน นอยปลูก ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
5 นายโกมนต ลีสุขสาม ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
6 นายมานิต กาใจคํา ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
7 นายสุระพงษ จันดี ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
8 นางนฤมล เรือนมูล ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
9 นายศรีธร อินตานันท ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
10 นายทองใบ เปนแผน ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
11 นายชอน มะโนคํา ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
12 นายอภิสิทธิ ์การเกง ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
13 นายประสิทธิ์ สายใจ ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
14 นายชูชาติ วงศเกตุ ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
15 นายสุนทร เพ่ิงบุรี ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
16 นายสุวิทย การินทร ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
17 นายอนันต แลสุภา ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
18 นายสิงหทอง อิ่มเอิบ ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
19 นายอุภัย คําตาเทพ ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
20 นายกฤษฎาพงศ สะพานแกว ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
21 นายกุลฑล ธรรมจักร ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
22 นายปรีชา หิรัญวิทย ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
23 นายสุรินทร แกวยา ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
24 นายลอย แสนสองเมือง ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
25 นายสมเดช ใจเสาร ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
26 นายเฉลิม เมธา ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
27 นายสมเดช แสนกุล ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
28 นายทองคํา โคนโท ชางทํามุงลวดอลูมิเนียม 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายสมัคร ปงจันตา การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
2 นายวรวิทย นามะคํา การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
3 นายโสมนัส ธินะ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
4 นางวงดาว ประภาโส การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
5 นายปริวา เถาจันทรตะ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
6 นางศุภรัตน ชมช่ืน การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
7 นายสมเจตน จันเหลือง การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
8 นางจริยา จาวพิทยาธระ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
9 นายถนอมศักดิ์ พรหมขัติแกว การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
10 นางดวงเดือน ชัยเรือง การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
11 นางดําหริ คิดอาน การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
12 นายระยับ พุทธสอน การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
13 นายกังวาน คําฟู การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
14 นายจิรศักดิ ์สุจริต การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
15 นายสมพงษ กติติไชยวุฒิ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
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1 นางสาวทิพยรัตน เปรมปรีนนท การทําขนมอบ 
2 นางจินตนา วังกาวรรณ การทําขนมอบ 
3 นางสาวนงคราญ วรรณสิทธ์ิ การทําขนมอบ 
4 นางสาวธัญญาลักษณ แกวชัย การทําขนมอบ 
5 นางสรัญญา ธุระ การทําขนมอบ 
6 นางปราณ ีมาลูน การทําขนมอบ 
7 นางนิภา ทองใบ การทําขนมอบ 
8 นางเบญจา ไชยวงศา การทําขนมอบ 
9 นายพะเนนิ สุวรรณพัฒน การทําขนมอบ 
10 นางสาวทิพยวภิา คงทน การทําขนมอบ 
11 นางประกาย อินทรสมใจ การทําขนมอบ 
12 นางอําพร การเกง การทําขนมอบ 
13 นางเบญจมาศ จําแมน การทําขนมอบ 
14 นางสาวไพริน การะกนั การทําขนมอบ 
15 นางสาวคํามี เสารใจ การทําขนมอบ 
16 นางเฉลา มาสีแกว การทําขนมอบ 
17 นางไขมุกข คนเกง การทําขนมอบ 
18 นายสุธรรม จิตชู การทําขนมอบ 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายนพพล มะยาระ การทําขนมไทย 
2 นางดาวประกาย ชัยภัทรกิจ การทําขนมไทย 
3 นางจินตนา ศรีเจริญ การทําขนมไทย 
4 นางตีรณันต ศิริพันธุ การทําขนมไทย 
5 นางจารุวรรณ แสงเดือน การทําขนมไทย 
6 นางณิชาบูล ผลมาก การทําขนมไทย 
7 นางพรนิสา เทพวงค การทําขนมไทย 
8 นางจุไรวรรณ ปาเหนือ การทําขนมไทย 
9 นางสุภาภรณ รัตนนิธิ การทําขนมไทย 
10 นางสาวทองสาย ปวงแกว การทําขนมไทย 
11 นายสมบัติ สองเปง การทําขนมไทย 
12 นางคําแฝง เชิมชัยภูมิ การทําขนมไทย 
13 นางวฬีณพ สุวรรณโน การทําขนมไทย 
14 นางสมหมาย เรือนหลา การทําขนมไทย 
15 นางสุรภา ชัยเนตร การทําขนมไทย 
16 นางสาวสุภาภรณ ชุมตา การทําขนมไทย 
17 นางสาวยุพนิ ชุมตา การทําขนมไทย 
18 นางวันเพ็ญ ศรีวิชัย การทําขนมไทย 
19 นางจันทรสม บุญเสริฐ การทําขนมไทย 
20 นางสาววรวรรณ ปวงคํา การทําขนมไทย 
21 นางสาวกัญญาภัค แซล้ิม การทําขนมไทย 
22 นางเพ็ญศรี วทิวุฒิศักดิ ์ การทําขนมไทย 
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23 นางพรศรี มีพนัธ การทําขนมไทย 
24 นายผิน ฤดีใจ การทําขนมไทย 
25 นายปฏิพล พวงแกว การทําขนมไทย 
26 นายเจริญ เมืองมูล การทําขนมไทย 
27 นางกิตติพร จําปาศรี การทําขนมไทย 
28 นางจารุณ ีวิชัยเชษฐราษฎร การทําขนมไทย 
29 นางสาวสุจิตรา ศรเจียงคํา การทําขนมไทย 
30 นายสยาม เทพพรมวงศ การทําขนมไทย 
31 นางพิศมัย อินทนนท การทําขนมไทย 
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1 นางสมพิศ ลาวิตา การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
2 นางปรานอม วงคกาไชย การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
3 นางสาวศุภมาส บุญตน การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
4 นางพรรณ ีวงศพรม การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
5 นางแสงวร หมุดเช้ือ การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
6 นางพัชรี เขียนประชา การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
7 นางเพียงใจ เมืองมูล การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
8 นางกรชวัล โพธิศาสตร การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
9 นายวัชรินทร ผลเท้ิม การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
10 นายกิติศักดิ ์วริิยะผล การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
11 นางสาวมลธิรา เจตะบุตร การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
12 นางวรรณนิกา มีสุวรรณ การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
13 นางพจนยี วิลาเลิศ การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
14 นางสุชาดา ทะนันชัย การทําของวางเบ้ืองตน (น้ําสลัด) 
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1 นางรัชนีย อกตัน การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
2 นางจารุวรรณ ชางเหล็ก การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
3 นางสุริยา รุงนาค การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
4 นางวิไลวรรณ สุนทรวราภาส การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
5 นางดวงสมร ยามะณ ี การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
6 นางสุพิน ไชยคํา การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
7 นางกนกพร แรเพชร การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
8 นางสมบุญ เปงราชรอง การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
9 นางจันทรนวล สุริโย การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
10 นางสาวอรวรรณ วิชัยสืบ การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
11 นางสาวอัษฎา วิชัยยา การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
12 นางนวลจนัทร เจริญจริง การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
13 นางเสาวนีย ปงหาญ การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
14 นางพัสว ีวังมูล การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
15 นางศิริพรรณ จันทรบูรณ การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
16 นางนวลจนัทร ปนติ การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
17 นางเทพ ีเข่ือนแกว การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
18 นางสาวพิศมัย มณีโชติ การทํากระเปาผาหรือพวงกญุแจผา 
19 นางนรินรดา ภูริจิตตสิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวทิยาเขตนาน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายรุงภวูัชร วงศษา การตัดผมชาย 
2 นางปราณ ีใจมาโมะ การตัดผมชาย 
3 นายประเวชน พิทักษธรรมกลุ การตัดผมชาย 
4 นายสุบิน ติดชัย การตัดผมชาย 
5 นายฉันทวุฒิ ผลมาก การตัดผมชาย 
6 นายยุทธ ยาสมุทร การตัดผมชาย 
7 นายจงจิตร สุภาภรณ การตัดผมชาย 
8 นายจงกล สมจิตร การตัดผมชาย 
9 นายอุดมศักดิ ์ฟงอารมณ การตัดผมชาย 
10 นายเชิดชัย เปลงใส การตัดผมชาย 
11 นางอนันญาลักษณ ทิพยชะ การตัดผมชาย 
12 นายวิเชียร เดชสิริยาภรณ การตัดผมชาย 
13 นายเสฏฐวุฒิ ฑีฆาวงค การตัดผมชาย 
14 นายพนม ปญญาเรียน การตัดผมชาย 
15 นายนิยม เสารฝน การตัดผมชาย 
16 นางแสงเดือน ชัยนนถี การตัดผมชาย 
17 นายฉลองชัย นะภใิจ การตัดผมชาย 
18 นายนพดล นันตรี การตัดผมชาย 
19 นายตะการ หมองสุภา การตัดผมชาย 
20 นางสาวสารภ ีพรมวัง การตัดผมชาย 
21 นายอธิษฐาน คําอาย การตัดผมชาย 

 


