
 
ที่ กสจ. 002/ว.213 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  อาคาร
เดอะไนน์ ทาวน์เวอร์แกรนด์ พระราม 9  (อาคาร เอ) 
ช้ัน 23  เลขที ่33/4  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  

      28  กันยายน  พ.ศ.2560 
 

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

เรื่อง ประกาศรายช่ือและขออนุมัติบุคคลเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

เรียน ผู้อํานวยการ/หวัหน้าส่วนราชการ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาสมาชิก กสจ.    
 

ด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ได้จัดให้มี
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก กสจ.  เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่สมาชิก  เพื่อให้สามารถนําไปใช้ประกอบการทํางาน  สร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการ
ดํารงชีวิต ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก  วันเสาร์ที่ 7  และวันอาทิตย์ที่  8 ตุลาคม 2560   

ทั้งนี้ มีลูกจ้างประจําที่เป็นสมาชิก  กสจ. ในสังกัดท่านได้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพใน
โครงการดังกล่าวซึ่งมีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ ในการน้ีสํานักงาน  กสจ. ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
อนุมัติให้สมาชิก กสจ. ตามรายชื่อดังกล่าวเข้าอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการตาม โดยถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เนื่องจากเป็นสวัสดิการ
ที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดังกล่าวเข้ารว่มการอบรม   ตามกําหนดการดังกล่าวด้วย   
จักขอบคุณยิ่ง 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวิสิฐา   ตัง้จิตนบ) 
ผู้จัดการสํานกังาน  กสจ. 

 
 
 



 
กําหนดการโครงการอบรมเพื่อพฒันาสมาชกิ  กสจ. 

วิทยาลัยสารพดัช่างพษิณุโลก 
  วนัเสาร์ที่ 7  และวนัอาทติย์ที ่ 8 ตลุาคม 2560   

****************************************** 
วันเสาร์ท่ี  7 ตุลาคม 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. 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ   
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายพัลลภ  ศักด์ิโสภณกุล  ประธานกรรมการ  กสจ. 
กล่าวรายละเอียดการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

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

 
และวันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560   

เวลา  กําหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่สมาชิกท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

โดย ประธานกรรมการ  กสจ. 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเลี้ยงของว่างและอาหารกลางวัน   
 

แผนท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 

 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นางอรทัย ตรียศ การบํารุงรักษารถยนต 
2 นายณัฐพัชร คงเพ็ง การบํารุงรักษารถยนต 
3 นายอธิวัตร รัตนะโคน การบํารุงรักษารถยนต 
4 นายวิไล เพียรรุงเรือง การบํารุงรักษารถยนต 
5 นายบัวไร บุญเชิดชู การบํารุงรักษารถยนต 
6 นายภูริต เรือนกอน การบํารุงรักษารถยนต 
7 นายยุทธนา มาเทียน การบํารุงรักษารถยนต 
8 นายวีระ แกวสา การบํารุงรักษารถยนต 
9 นายสมศักดิ ์ศรีดี การบํารุงรักษารถยนต 
10 นายพิษณ ุเกตุตรง การบํารุงรักษารถยนต 
11 นายสมชาย บอยกระโทก การบํารุงรักษารถยนต 
12 นายชัยนรงค คําปล้ืม การบํารุงรักษารถยนต 
13 นายณรงค เนตรผง การบํารุงรักษารถยนต 
14 นายกัมพล สุทธิ การบํารุงรักษารถยนต 
15 นายอํานวย บํารุงดี การบํารุงรักษารถยนต 
16 นายประเสริฐ อินทโชติ การบํารุงรักษารถยนต 
17 นายจรัญ เพ็ชรราวรรณ การบํารุงรักษารถยนต 
18 วาท่ีรอยเอกมงคล ทัพผา การบํารุงรักษารถยนต 
19 นายสุพล ศรีสวัสดิ ์ การบํารุงรักษารถยนต 
20 นายชาญชัย คุมวัตร การบํารุงรักษารถยนต 
21 นายสุรศักดิ ์ละมูนกจิ การบํารุงรักษารถยนต 
22 นายบุรินทร วิไลศิริ การบํารุงรักษารถยนต 
23 นายพัทยา กอนด ี การบํารุงรักษารถยนต 
24 นายทวีศักดิ ์กระตายนอย การบํารุงรักษารถยนต 
25 นายปรีชา คงชาวนา การบํารุงรักษารถยนต 
26 นายปกรณ ชนะบุญ การบํารุงรักษารถยนต 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
27 นายพยัคฆพงษ ชิดทวม การบํารุงรักษารถยนต 
28 นายสมคิด ทิหวาย การบํารุงรักษารถยนต 
29 นายสมเพชร หนานปนใจ การบํารุงรักษารถยนต 
30 นายอุดม พูนคํา การบํารุงรักษารถยนต 
31 นายพีรพงษ ภักดีศรี การบํารุงรักษารถยนต 
32 นายคําตัน สนทอง การบํารุงรักษารถยนต 
33 นายอนุชา ศรีสะอาด การบํารุงรักษารถยนต 
34 นายจรัญ หวาเกตุ การบํารุงรักษารถยนต 
35 นายสุทน อินรุง การบํารุงรักษารถยนต 
36 นายเชาวฤทธ์ิ แจงแกว การบํารุงรักษารถยนต 
37 นายไฉน รอดอดทน การบํารุงรักษารถยนต 
38 นายสุทิน สวางเมฆ การบํารุงรักษารถยนต 
39 นายเดชาธร กอบสวัสดิ์ การบํารุงรักษารถยนต 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายสุริยันณ ปนทอง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
2 นายทองใส วริิญาติ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
3 นายจะลุน ศรีสุข การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
4 นายผดุง ปอมมณ ี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
5 นายบัณฑิตย บัวคํา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
6 นายสุรพล นุมต่ี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
7 นายศุภชัย บุญทองแพง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
8 นายแหลมทอง อินสมบัติ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
9 นายสายนัต พูลทวี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
10 นายสมคิด พึ่งทรัพย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
11 นายเพยีร บุญมี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
12 นายสงัด นนทขจี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
13 นายจรินทร พวงไทย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
14 นายพีระรัฐ พิลา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
15 นายกฤษณะ นาคแกว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
16 นายสุทน นิ่มเพ็ง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
17 นายวสันต หนูเมือง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
18 นายประดับ แสงอวม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
19 นายสําเริง นาคผู การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
20 นายชลสิทธ์ิ มณีวัลย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
21 นายบุญรัด ทองแซง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
22 นายสมจิตร ลินปน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
23 นายธน ูพึ่งโพธ์ิทอง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
24 นายประทีป เอ่ียมสําอางค การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
25 นายสมชาย หอมสมบัติ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
26 นายสมศักดิ ์แสนบุญศรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
27 นายเฉลิม ปุระหลา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายธีรพงศ อยูเจริญ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
2 นายมานพ วงษอยูนอย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
3 นายประดิษฐ กันจ ู การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
4 นายสุรกริศน สุทธิรัตน การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
5 นายจําเนียร อยูแกว การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
6 นายมานิตย สําราญ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
7 นายวิชัด ดอกจําปา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
8 นายสมชาย ปุนพันป การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
9 นายสุดชัย แกวศิริ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
10 นายจํานวน ประภาเพชร การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
11 นายณัฐพงศ นุยสุข การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
12 นายอดิพงษ เปรมกาศ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
13 นายธนภัสสร เจริญศิลป การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
14 นายทวีศักดิ ์แผลงศร การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
15 นายนิรันต คลังสีดา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
16 นายผจญ เอ่ียมสะอาด การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
17 พ.ต.ณรงค ยาหองกาศ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
18 นายสุเทพ ม่ันสุข การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
19 นายประสงค เรืองฤทธ์ิ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
20 นายอํานาจ รัตนโคน การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
21 นางบุญชู บัวแยม การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
22 นายชาญชัย คงเมือง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
23 นายโสภิต รอดบุรี การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
24 นายศิริชัย อินเปลง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
25 นายณัฐพล จิ๋วพุม การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
26 นายจนิดา แสงศิลป การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
27 นายวินัย เอ่ียมละออ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
28 นายสุรพล จินดาวนิชย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
29 นายจรูญ พณชินันทเวช การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
30 นายเดชชนะ แสงคลอย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายชินม คุมสุพรรณ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
2 นายไชยณะรงค ถ่ินคําบง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
3 นายสมพงศ แสงอวม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
4 นายวิระ หนูดอนทราย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
5 นายสุนทร คําดวงศรี การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
6 นางสาวพัชณ ีไชยานนท การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
7 นางสาวประพิศ โตนอย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
8 นายทองหลอ โตสุข การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
9 นายสุพจน แกวดวง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
10 นายสมเจตน สุยานะ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
11 นายชาญพิชญคูณ ประสงคราม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
12 นายเกษมสุข บุญนิล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
13 นายอนุชิต จันกิจเจริญ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
14 นายปริวา เถาจันทรตะ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
15 นายสัมฤทธ์ิ มาบาง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
16 นายสมศักดิ ์แสงอวม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
17 นายเดชาธร ส่ือกลาง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
18 นายเดชา อินทเสน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
19 นายดิเรก ยิ้มสังข การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
20 นายชลอ โฉมยงศ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
21 นายประจักษ วิลัยพอน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
22 นายพูนฉัตร สราญรมย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
23 นายหอมจันทร ทองสา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
24 นางปราณ ีเครือสาน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
25 นายประโมทย ภูนอย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
26 นายลอง ธนากูลไกรกิติ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
27 นายยุง สีทา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
28 นายจําลอง กองต๊ิบ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
29 นายยุง สีทา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
30 นายนิกร สามงามเหล็ก การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
31 นายสัญจร แนกลาง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
32 นายณัฐฐ โตสุข การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
33 นายวินัย เพิ่มพล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
34 นายนิพฒัน คงตะโม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
35 นายสุข เสมอจิตร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
36 นายสิทธิชัย สิทธิสมพงศ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นางสาวสมร ชํานาญจุย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
2 นางอุไร อ้ิมอนงค การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
3 นางดาวประกาย ชัยภัทรกิจ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
4 นางจินตนา วังกาวรรณ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
5 นางจินตนา ศรีเจริญ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
6 นางจินตนา อ้ึงตระกูล การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
7 นายณัฐพงษ พรดอนกอ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
8 นางสาล่ี เรืองจันทร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
9 นางสาวไพรวลัย ปนแจม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
10 นางสาวกชพร สิงหทอง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
11 นางสาวธันยพร ฉิมพลี การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
12 นางยุพนิ รักชาติ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
13 นางพเยาว พรหมจิตร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
14 นางสาวผดุง เค่ียมทองคํา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
15 นางสมจิต อภินันทโน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
16 นายจํานงค ศรีสวัสดิ์ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
17 นางช่ืนสุมน ศรีทนนท การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
18 นางอุบล เอ่ียมกําแพง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
19 นางบุษราพรรณ เพชรภูมิ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
20 นายเสฏฐณฐั จันทรสวาง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
21 นายสิริกุลสุทธิพร ถ่ินจันทร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
22 นางทัศนีย ศานติสุนทร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
23 นางภัทรา ทิตะระ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
24 นางชุติปภา พิมพสาร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
25 นางสําลี บัวแกว การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
26 นางเยาวฤทธ์ิ จันทรคุม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
27 นางสาวกชณฐั พุทธศรี การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
28 นางฬุริยา ทรัพยสกุล การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
29 นางพรวิมล ผาทอง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
30 นางประเสริฐ คงนา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
31 นางดาวรร คําปวง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
32 นางวรรณา สินทรัพย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
33 นางณัฐฌลา เจริญสุข การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
34 นางสุภิรมย ชาญเสมาวัชร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
35 นางธัญญลักษณ ไกรกิจราษฎร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
36 นางพรสุรีย กิง่เกตุ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
37 นางสาวสมควร ศาสตรเพ็ง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
38 นางนิภา วงควาน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
39 นางสุรัตน โพธิมา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
40 นางสาวจริยา พรหมเศรณ ี การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
41 นายพงษศักดิ ์ฤทธิการ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
42 นายมังกร นวลจีน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
43 นางมยุรี หม่ืนคํา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
44 นางสาวสุจิตรา ศรเวียงคํา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
45 นางวิไลวรรณ บุญธรรม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นางปภาดา จนัทรอินทร การเย็บกระเปาผา 
2 นางศิวาพร ไตรแกว การเย็บกระเปาผา 
3 นางสุภาภรณ ทองศรี การเย็บกระเปาผา 
4 นางคํานึง เสือคลาย การเย็บกระเปาผา 
5 นางวนดิา เอ่ียมสาย การเย็บกระเปาผา 
6 นางบุญลือ แหวเหมือน การเย็บกระเปาผา 
7 นางทิพยธัญญา ชูปน การเย็บกระเปาผา 
8 นางสวัสดิ ์ศรีสวาง การเย็บกระเปาผา 
9 นางประเทือง นมเนย การเย็บกระเปาผา 
10 นางอัมพร เอ่ียมสะอาด การเย็บกระเปาผา 
11 นางประเสริฐ สนสกล การเย็บกระเปาผา 
12 นางสาวศรีสมร คงรอด การเย็บกระเปาผา 
13 นางประไพศรี โตะถม การเย็บกระเปาผา 
14 นางพรหมสรณ ทรัพยทว ี การเย็บกระเปาผา 
15 นายกาน สวางกุล การเย็บกระเปาผา 
16 นางอลิสา แสนใจวุฒิ การเย็บกระเปาผา 
17 นางนันรว ีพยฆักุล การเย็บกระเปาผา 
18 นางธัญทิพย ฟองคํา การเย็บกระเปาผา 
19 นางทัศนา ยอดเมือง การเย็บกระเปาผา 
20 นางอํานวย ใจยืน การเย็บกระเปาผา 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายสมศักดิ ์แผนสันเท๊ียะ การตัดผมชาย 
2 นางกัลยา แกวจรูญ การตัดผมชาย 
3 นายธีรยุทธ สีเอ่ียม การตัดผมชาย 
4 นางพรทิพย นิม่พญา การตัดผมชาย 
5 นางสุธาทิพย เรืองจันทร การตัดผมชาย 
6 นางสุนภา รามประเสริฐ การตัดผมชาย 
7 นายเฉลิม โตอิน การตัดผมชาย 
8 นางนริศา รอดแปน การตัดผมชาย 
9 นายราชัน เหมืองหมอ การตัดผมชาย 
10 นายศักดิ์คร ขวัญแนน การตัดผมชาย 
11 นายพินจิ สุวรรณสนธ์ิ การตัดผมชาย 
12 นางสมพร จําปาสิม การตัดผมชาย 
13 นางนภา จังเลิศคณาพงศ การตัดผมชาย 
14 นางศิริรัตน แสวงทอง การตัดผมชาย 
15 นายธีระพงษ แสงสวาง การตัดผมชาย 
16 นายประจญ พนัธุพืช การตัดผมชาย 
17 นายสุวนิ เกินพา การตัดผมชาย 
18 นางประภัสสร ทองสุข การตัดผมชาย 
19 นายนวพล ยาหมุด การตัดผมชาย 
20 นายกฤษณรงค งงงวย การตัดผมชาย 
21 นายนรัณ จันพิพิศ การตัดผมชาย 
22 นางสาววงดาว ประภาโส การตัดผมชาย 

 

 


