
 
ที่ กสจ. 002/ว.294 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา

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

    28 ตุลาคม  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 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  วันเสาร์ที่  11  และวันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  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. 

 
 
 



 
กําหนดการโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา  วันเสารที่ 11  และวันอาทิตยที่  12 พฤศจิกายน  2560     
****************************************** 

วันเสารท่ี  11 พฤศจิกายน  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 12 พฤศจิกายน  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   

 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา ท่ีอยู 247 หมูท่ี 3 ต.หม่ืนไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท 044-923301   



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   

วิทยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา  
  วันเสารท่ี  11  และวันอาทิตยท่ี  12  พฤศจิกายน  2560   

****************************************** 
 

โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ใหถูกตอง    1 / 18 
 

 
ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายเต็ม อินทะเล การบํารุงรักษารถยนต 
2 นายณฐกฤตย นพรัตน การบํารุงรักษารถยนต 
3 นายวิริทธ์ิ ตันกระโทก การบํารุงรักษารถยนต 
4 นายจีรพนัธ ศรีพนม การบํารุงรักษารถยนต 
5 นายธรรมนูญ จันทรานนท การบํารุงรักษารถยนต 
6 นายประสิทธ์ิ จิตตรง การบํารุงรักษารถยนต 
7 นายประมวล หินใหม การบํารุงรักษารถยนต 
8 นายวีรพงษ จงจันทรศรี การบํารุงรักษารถยนต 
9 นายปาน มูลประสาน การบํารุงรักษารถยนต 
10 นายทนง เพ็ญชัย การบํารุงรักษารถยนต 
11 นายมานพ กล่ินกาหลง การบํารุงรักษารถยนต 
12 นายอานนท สันติพงษไพบูลย การบํารุงรักษารถยนต 
13 นายประสาน ดงทอง การบํารุงรักษารถยนต 
14 นายนพดล ดําแก การบํารุงรักษารถยนต 
15 นายปราณีต โตกระโทก การบํารุงรักษารถยนต 
16 นายแดง นางาม การบํารุงรักษารถยนต 
17 นายบุญช่ืน ชางพะเนาว การบํารุงรักษารถยนต 
18 นายสําราญ ประยูรศักดิ ์ การบํารุงรักษารถยนต 
19 นายฉลาด แกวตะพาน การบํารุงรักษารถยนต 
20 นายไพศาล รักกุศล การบํารุงรักษารถยนต 
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21 นายบุญยงค แสงศรี การบํารุงรักษารถยนต 
22 นายไพศาล แพงลาย การบํารุงรักษารถยนต 
23 นางกานตรว ีเพ็ชรไพโรจน การบํารุงรักษารถยนต 
24 นายสุนทร สิงหคําปอง การบํารุงรักษารถยนต 
25 นายเฉลิมชัย มณีรัตน การบํารุงรักษารถยนต 
26 นายสุด เพื่อนเกาะ การบํารุงรักษารถยนต 
27 นายประสงค หลาเพชร การบํารุงรักษารถยนต 
28 นายสัญญา ชุมหม่ืนไวย การบํารุงรักษารถยนต 
29 นายพงษไกรฤกษ ศักดิ์สุนทร การบํารุงรักษารถยนต 
30 นายสุทธิภัทร เจริญพรหม การบํารุงรักษารถยนต 
31 นายสุวรรณ เช่ียวจอหอ การบํารุงรักษารถยนต 
32 นายสําเภา ดีแกว การบํารุงรักษารถยนต 
33 นายโกสุมภ สรอยสูงเนิน การบํารุงรักษารถยนต 
34 นายวิเชียร วงษเรียนรอต การบํารุงรักษารถยนต 
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1 นายพุทธิพงษ พงษสุวรรณ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
2 นายสิงห ทับทิมกลาง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
3 นายประยงยุทธ ศรีนอก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
4 นายนิวัติ ปล้ืมใจ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
5 นายฌธัชพงศ น้ําเพชร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
6 นายสุชาติ ซาลุน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
7 นายเลิศ กองทุงมน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
8 นายเกษม เหลานารายณ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
9 นายประจักร ช่ืนหม่ืนไว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
10 นายสมนึก บาทขุนทด การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
11 นายสงกรานต พันธุนุม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
12 นายสานิตย อาจสูงเนิน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
13 นายเจริญ จันทรเรือง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
14 นายสมคิด ขวางกระโทก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
15 นายสุรศักดิ ์บอบสันเทียะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
16 นายชัยนารถ สารกาญจน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
17 นายชัยชาญ บุญแมน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
18 นายสานนท วริิยะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
19 นายสมชาย แกนจันทึก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
20 นายปฐมพงศ ลอมขุนทด การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
21 นายสิริ ดีขุนทด การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
22 นายวิเชียร กอนสันเทียะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
23 นายสุพร รักเพียร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
24 นายจวบ คร้ึมคางพลู การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
25 นายอํานวย เบญจมาตย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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26 นายอารมณ สมบูรณ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
27 นายชัยวุฒิ ประภยัภกัดิ ์ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
28 นายสุขสันต์ิ เปล่ียนสันเทียะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
29 นายสีชาติ สุขนอก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
30 นายประภาส นาคราช การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
31 นายจันทรา ชินผักแวน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
32 นายโสฬส ฤทธ์ิจอหอ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
33 นายณัฐชัย ทาแจง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
34 นายสออต ธุระสุข การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
35 นายบุญสม อาจทวีกุล การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
36 นายสกล รุงเปา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
37 นายประเสริฐ ทนกระโทก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
38 นางจะลุน ศรีสุข การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
39 นายพยุงศักดิ ์ธัญญานนท การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
40 นายสมพร เขมดีกุล การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
41 นายยพุิน เหมือนสันเทียะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
42 นายชะโลม เลิศพยาบาล การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
43 นายอุไร มุงเคียงกลาง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
44 นายชิต เดินรีบรัมย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
45 นายประคอง หอมเทียม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
46 นายสายณัห แกวหม่ืนไวย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
47 นายบุญยศักย แสงจันทร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
48 นายอนุสรณ ธรรมมะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
49 นายสุภาษ หวลระลึก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
50 นายณรงค วงศรุจิโรจน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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51 นายพยง จุดโต การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
52 นายมานิตย สวัสดิ ์ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
53 นายประนมวลัย พลชนะสงค การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
54 นายไตรสรณ พงศสุวรรณ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
55 นายวิชาญ นามสวาง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
56 นายไชยวุฒิ โกเสยโยธิน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
57 นายกฬีา ชาญนุวงศ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
58 นายชนะ กองกระโทก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
59 นายเทอดศักดิ ์พืชทองหลาง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
60 นายประสิทธ์ิ ธงสันเทียะ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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1 นายนรินทร พิมพปรุ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
2 นายประทีป หมายถมกลาง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
3 นายบุญวัฒน รัตนวิชัย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
4 นายศักดิ์สิทธ์ิ สุรินทรตะ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
5 นายสมพงษ พรสันเทียะ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
6 นายธนปตย แสนกลา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
7 นายสมเกยีรต์ิ ดาสุข การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
8 นายนํ้าเพชร เสง่ียมทรัพย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
9 นายสรสิน วันทาเขียว การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
10 นายสุรินทร ผนึกรัมย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
11 นายสําเริง ดาวโสดอน การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
12 นายณรงค หวงัขอกลาง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
13 นายสุระเดช อรุณ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
14 นายสมพร จงมอบกลาง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
15 นายเชิดยศ อุทัยสา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
16 นายเวนิช ศรีสวาสดิ ์ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
17 นายสมชาย สุโกสิ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
18 นายประสิทธ์ิ พื้นเกาะ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
19 นายสุปน สอนเสนา การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
20 นายภทัรวุฒิ เอ้ืองคําประเสริฐ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
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21 นายมานะ พิมพเกาะ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
22 นายฉัตรชัย กกสันเทียะ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
23 นายพยุง ดอนโคกสูง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
24 นายอุดร พลดงนอก การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
25 นายสุรสิทธ์ิ บดกระโทก การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
26 นายสามารถ ตลับแกว การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
27 นายโสภณ ภูวธนารักษ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
28 นายสําเริง นาคผู การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
29 นายวิรัตน หมายชัย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
30 นายเกรียงไกร วิสุทธิชาติ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
31 นายนวพล ทองศรี การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
32 นายธวัชชัย ไดพร การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
33 นายจํานง หลอดทอง การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
34 นายณรงค โสมกูล การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
35 นายจัก แฝงกระโทก การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
36 นายพิชัย บุญตาม การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน  
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1 นายวาสนา กลํ่าพิมาย ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
2 นายประยูร ชานันโท ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
3 นายอดิรักษ คําหวัน ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
4 นายมงคล เตสังข ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
5 นายอนกุูล สายคลอง ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
6 นายลําพรรณ แชมอินทร ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
7 นายชิน ระหาญนอก ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
8 นายวิทูรย กาว ี ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
9 นายไพรัช บัตรสูงเนิน ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
10 นายสันติ สรอยพิมาย ชางเช่ือมเบ้ืองตน 
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29 นายสงา ปนประวัติ การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
38 นางมุกดา วตะกูลสิน การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
50 นายดาวโยง โนนพลกรัง การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
63 นายวิชาญ กุดรังนอก การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
70 นายเสงี่ยม วิชัย การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
109 นายพิษณุเลิศ มวงชะคํ่า การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
117 นายธนากร พรอมโตนด การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
147 นายสุชาญ ช่ืนอุรา การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
157 นายพันธศักดิ ์สิงหปรีชา การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
167 นายสานนท วริิยะ การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
203 นายปรีชา ไทยนอย การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
249 นายสมมาตร นาคสุวรรณ การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
251 นายวินัย ทองชมภ ู การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
268 นายสมิน มณฑา การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
271 นายวรวิทย เกษเกษม การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
293 นายชัยศรี มุงปนกลาง การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
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1 นายชูชาติ เกงสาคร การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
2 นายวิวัฒน รุจิชัย การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
3 นายบุญมา ฉายา การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
4 นายนิตย สินเธาว การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
5 นายกิตติพงษ เพลากระโทก การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
6 นายไกรลาศ พัดตาสิงห การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
7 นายปรีชา ผินกระโทก การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
8 นายหม่ัน วอนอก การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
9 นายโสน แคมจันทึก การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
10 นายเดชาธร ส่ือกลาง การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
11 นายกิตติ ทิพยสุนทรศักดิ ์ การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
12 นายราเชนทร ทาวนอย การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
13 นายอมร วิมุกตายน การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
14 นายวิชิต ยุมิมัย การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
15 นายบรรเจิด ประสมทรัพย การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
16 นายแดง ศรีคอนไทย การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
17 นายจวน บําขุนทด การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
18 นายสนอง กุเวสา การติดต้ังดาวเทียมเบ้ืองตน 
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1 นายเอกภพ เชิมชัยภูมิ การตัดผมชาย 
2 นายพรชัย สุขตะพงษ การตัดผมชาย 
3 นางเทียนสวาง ไชยอาษา การตัดผมชาย 
4 นางโสภา บุญยืน การตัดผมชาย 
5 นายสมบัติ บุตรดี การตัดผมชาย 
6 รัชพล ครสระนอย การตัดผมชาย 
7 นายโยธิน สงาเนตร การตัดผมชาย 
8 นายดํารงค ทิพรอด การตัดผมชาย 
9 นายชุมพล วงษศรีเทพ การตัดผมชาย 
10 นายเสร ีชางทองที การตัดผมชาย 
11 นายธวัฒน วงษเวช การตัดผมชาย 
12 นายสมชาย มาสิงห การตัดผมชาย 
13 นายชูธง สุบงกช การตัดผมชาย 
14 นายมานจิ งีสันเทียะ การตัดผมชาย 
15 นายสมชาย กล่ินวิชัย การตัดผมชาย 
16 นายทองจือ ประก่ิง การตัดผมชาย 
17 นางละออ ประโจทานัง การตัดผมชาย 
18 นางคําปอนด สิทธิวงศ การตัดผมชาย 
19 นายธาดา คณติสรณ การตัดผมชาย 
20 นางสุณิชา ภาษะฐิติ การตัดผมชาย 
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21 นางรุงทิพย แตงจันทึก การตัดผมชาย 
22 นางวภิาดา เดชา การตัดผมชาย 
23 นางประภาภรณ ปนจันทร การตัดผมชาย 
24 นางอรุณรุง เบียดกลาง การตัดผมชาย 
25 นายทว ีพลชุมแสง การตัดผมชาย 
26 นางสาวศศิญดา โมงปราณตี การตัดผมชาย 
27 นายรุงเพชร สุขสงกลาง การตัดผมชาย 
28 นางปนัดดา เอมกลาง การตัดผมชาย 
29 นางสาวณฐรี ผจงงาม การตัดผมชาย 
30 นายสุรชัย มุงเฝากลาง การตัดผมชาย 
31 นายไวพจน นันขุนทด การตัดผมชาย 
32 นายประยูร พุมจิ๋ว การตัดผมชาย 
33 นางสมควร ศรีวิไล การตัดผมชาย 
34 นางสุภาพ ตนกระโทก การตัดผมชาย 
35 นายจักรพันธุ เคนไชยวงศ การตัดผมชาย 
36 นายสมหมาย พึ่งน้ํา การตัดผมชาย 
37 นายสมศักดิ ์สงศรี การตัดผมชาย 
38 นายออนจนัทร ปะโพทิง การตัดผมชาย 
39 นายทองเหลือง ชัยมีแรง การตัดผมชาย 
40 นายสาคร มุงเฝากลาง การตัดผมชาย 
41 นายเดชา เหงาเกษ การตัดผมชาย 
42 นายสุดใจ วิเศษอุดม การตัดผมชาย 
43 นายเสร ีคูณกิง่ การตัดผมชาย 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายอุทัย สระพูลทรัพย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
2 นางจันทนา ประวะเสนัง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
3 นายนิพนธ พิเศษพงษา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
4 นางพิชญพิมล เลิศสุริยะกุล การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
5 นางวนดิา สาระ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
6 นางอัจฉรา ไทยทรงธรรม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
7 นางสุดสิงหา อนันตริยะทรัพย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
8 นางปภัสรา ยิม้แชม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
9 นางยวุลักษณ เทียมใส การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
10 นายประเสริฐ โนนพลกรัง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
11 นางประนอม เสมียนชัย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
12 นายณรงค ขุมเกาะ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
13 นายวิจิตร แจงภัย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
14 นายจงศักดิ ์คะเนสุข การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
15 นางวิไลลักษณ อินทิตานนท การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
16 นางสาวภาริณ ีศรีแตง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
17 นางกมลทิพย แสงกลาง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
18 นางโสภาพรรณ อ่ิมวิเศษ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
19 นางอรุณศรี ปานเนียม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
20 นางสอาด ปลีกลาง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

21 นางสาวเรไร พึ่งเกษม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
22 นางสุพิศ เพิ่มพูล การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
23 นางจามรีรัตน จงทวมกลาง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
24 นางกรรณิการ สิทธิผล การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
25 นางสายสมร กุงนอก การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
26 นางธนนัฐสิน ีเกียรติโคกกรวด การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
27 นางไสว สีพูน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
28 นายไพบูลย ชัชวาลย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
29 นางสาวศรีวิไล มหาวัฒนปรีชา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
30 นางสาวสอางค โมงขุนทด การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
31 นางวิลัย ดีใหม การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
32 นางภาวนา เทพเรือน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
33 นางใย อินมะดัน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
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ลําดับ รายชื่อ กระเปาผา 

1 นางพรรณปพร ชนะพรหมเมือง การเย็บกระเปาผา 
2 นางสุนารถ ผาลา การเย็บกระเปาผา 
3 นางนฤมล กล่ินกาหลง การเย็บกระเปาผา 
4 นางนงเยาว หมูพรหมมา การเย็บกระเปาผา 
5 นางอัมพร ประสานเนตร การเย็บกระเปาผา 
6 นางสาวเปรมจิต วงศทรงชัย การเย็บกระเปาผา 
7 นางเยาวมิตร ธีรพงศธร การเย็บกระเปาผา 
8 นางศริณยทิพย รักษา การเย็บกระเปาผา 
9 นางสุภาพ พนาสิทธ์ิ การเย็บกระเปาผา 
10 นางธีระพร สอนเสนา การเย็บกระเปาผา 
11 นางเอมอร พงษวิเชียรโรจน การเย็บกระเปาผา 
12 นางประไพศรี กอบัว การเย็บกระเปาผา 
13 นางทองดา ศรีชมภ ู การเย็บกระเปาผา 
14 นางยุพา หนองงู การเย็บกระเปาผา 
15 นางจริยา กางการ การเย็บกระเปาผา 
16 นางเตือนจิตร เผือกจันทึก การเย็บกระเปาผา 
17 นางอมรรัตน แจมรัศมี การเย็บกระเปาผา 
18 นายอรุณ เอ่ียมสะอาด การเย็บกระเปาผา 
19 นางประเทือง ชัยวีรพนัธ การเย็บกระเปาผา 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นางชลอ จันทรแสง การทําขนมไทย 
2 นายสุรพล พลายงาม การทําขนมไทย 
3 นางอัจฉรา ปนทอง การทําขนมไทย 
4 นางวรณ ีวิสุทธิเพ็ญ การทําขนมไทย 
5 นางไพรรัตน ตัณฑศรีสุข การทําขนมไทย 
6 นางสงวน กามาตย การทําขนมไทย 
7 นางเสาวลักษณ ขลังวิชา การทําขนมไทย 
8 นางอําไพรวรรณ บุญญานุสนธ์ิ การทําขนมไทย 
9 นางเปนสุข แดงสุวรรณ การทําขนมไทย 
10 นางศรีประไพ เพลากระโทก การทําขนมไทย 
11 นางสุชาวรีย ชัชพงศไพศาล การทําขนมไทย 
12 นางภัคประภา ปฐพีภัทร การทําขนมไทย 
13 นางชนัฎฎา มันสีชุม การทําขนมไทย 
14 นางธนพร จันทรหม่ืนไวย การทําขนมไทย 
15 นางสาวประชิด ชนะชัย การทําขนมไทย 
16 นางรําพึง ผาด ี การทําขนมไทย 
17 นางจันทรแรม พัดเกาะ การทําขนมไทย 
18 นางสัมฤทธ์ิ จอมครบุรี การทําขนมไทย 
19 นางวัชรินทร คําสาริรักษ การทําขนมไทย 
20 นางกชกร สุภโศภิษฐ การทําขนมไทย 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

21 นางฐานิรัชต มะโนบาล การทําขนมไทย 
22 นางสาวนัดดา มุกดา การทําขนมไทย 
23 นางประทีป ชนะภกัดิ ์ การทําขนมไทย 
24 นางณิชากร สวัสด ี การทําขนมไทย 
25 นางโสภี ชัชวาลย การทําขนมไทย 
26 นางนารี แตนผักแวน การทําขนมไทย 
27 นางอุไร สิงขุนทด การทําขนมไทย 
28 นางสุระ แกงคํา การทําขนมไทย 
29 นางวารี คูณขุนทด การทําขนมไทย 
30 นางสนิท ปยปริญญา การทําขนมไทย 
31 นางสุจินดา เพงพิศ การทําขนมไทย 
32 นายมะโน เมืองขวา การทําขนมไทย 
33 นางสมควร บุตรวิเศษ การทําขนมไทย 
34 นางประสงค เพียรการ การทําขนมไทย 
35 นายมทนะ ตาไว การทําขนมไทย 
36 นายอรุณ ประยูรรัมย การทําขนมไทย 
37 นางนุชจิรา ชาญนุวงศ การทําขนมไทย 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นางสาวชญาดา สอดผักแวน นวดฝาเทา 
2 นางสุพิชญชา ผิวงาม นวดฝาเทา 
3 นางสุทธิรัตน พวงมาลัย นวดฝาเทา 
4 นายพงษสิทธ์ิ จุติกรี นวดฝาเทา 
5 นายอํานวย มหาสาโร นวดฝาเทา 
6 นางจินดา คึมยะราช นวดฝาเทา 
7 นางเสาวลักษณ เดชขุนทด นวดฝาเทา 
8 นางนิภารัตน บัวทอง นวดฝาเทา 
9 นางมยุรี แสนธิ นวดฝาเทา 
10 นายประชุม ยิม้พุดซา นวดฝาเทา 
11 นางภคภรณ ีชัยเสริมสิทธ์ิ นวดฝาเทา 
12 นางอุดร พรยา นวดฝาเทา 
13 นางคูณ ใจเยน็ นวดฝาเทา 
14 นายวิชาญ พรมสูตร นวดฝาเทา 
15 นางสมจิตร ปนคํา นวดฝาเทา 
16 นางสมจิตต เวลาเกิด นวดฝาเทา 
17 นายจํารัส กอไมกลาง นวดฝาเทา 

 


