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วันเสาร์ท่ี  3 กมุภาพนัธ ์2561 

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 4  กุมภาพันธ์ 2561 

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   
 

แผนท่ีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน    
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายสมชาย คงแกว บํารุงรักษารถยนต 
2 นายประพาส วัฒนวงศ บํารุงรักษารถยนต 
3 นายประเสริฐ ใจซาว บํารุงรักษารถยนต 
4 นายธาวิต ธรรมจักร บํารุงรักษารถยนต 
5 นายประยูร จิโน บํารุงรักษารถยนต 
6 นายดวงใจ สุขถา บํารุงรักษารถยนต 
7 นายชุมพร ฌานอนันต บํารุงรักษารถยนต 
8 นายประจวบ กัมปนาทโชติกุล บํารุงรักษารถยนต 
9 นายพินจิ สุวรรณสนธ์ิ บํารุงรักษารถยนต 
10 นายประเสริฐ รักษาจิต บํารุงรักษารถยนต 
11 นายประสงค ทิพาคํา บํารุงรักษารถยนต 
12 นายศิริ มีเดช บํารุงรักษารถยนต 
13 นายพิบุญ พรรณสุข บํารุงรักษารถยนต 
14 นายสวยลาน โพกุนนะ บํารุงรักษารถยนต 
15 นายสุรัตน บุปผาเพชร บํารุงรักษารถยนต 
16 นายประสิทธ์ิ ปจโย บํารุงรักษารถยนต 
17 นายกําชัย แปงมูล บํารุงรักษารถยนต 
18 นายบรรจง รักเผาดง บํารุงรักษารถยนต 
19 นายมงคล ดีสมประสงค บํารุงรักษารถยนต 
20 นายอุทัยวัฒน ขําดี บํารุงรักษารถยนต 
21 นายกณกนก จองเฮือน บํารุงรักษารถยนต 
22 นายสรวิศ ชัยวิฑูรย บํารุงรักษารถยนต 
23 นายเอกชัย สุริยะ บํารุงรักษารถยนต 
24 นางอําโนญ พฒันกสิกร บํารุงรักษารถยนต 
25 นายทวีศักดิ ์จรรยาด ี บํารุงรักษารถยนต  
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายวาสิน ผองสติปญญา ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
2 นายวันชัย ไผปอง ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
3 นายจํารูญ สุวรรณกุล ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
4 นายคําปน อินทรวิศิษฐ ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
5 นายสมชาย สุปนตา ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
6 นายจํารูญ สุวรรณกุล ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
7 นายวีระ มิตรประเสริฐยิ่ง ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
8 นายวิจิตร จันทรโอภาส ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
9 นายสุดชัย แกวศิริ ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
10 นายบุญ รักษาภักด ี ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
11 นายดํารงค จายสวย ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
12 นายสมเกยีรติ มีหวาน ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
13 นายเงิน หุบผาใส ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
14 นายกระแส กองแกวสดใส ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
15 นายสมชาย พลีท้ังกาย ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
16 นายวรภัทร ศักดิ์วรางกุล ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
17 นายไพฑูรย มณีรัตน ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
18 นายทวีชัย บริสุทธิโอภาส ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
19 นายสุนทร แกวนเวศน ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
20 นายดวงคํา อัมพรประทาน ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายธนรัช อินแถลง กรอบรูปไม 
2 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ กรอบรูปไม 
3 นายมงคล สุขมา กรอบรูปไม 
4 นายกระจาง หนุมชะลี กรอบรูปไม 
5 นายกว ีคําหมาย กรอบรูปไม 
6 นางนภา จังเลิศคณาพงศ กรอบรูปไม 
7 นางสมพร จําปาสิม กรอบรูปไม 
8 นายเคน เหล็กนอก กรอบรูปไม 
9 นายชาญชัย ทะววีงค กรอบรูปไม 
10 นายจันทร จากุ กรอบรูปไม 
11 นายจําลอง จะกุ กรอบรูปไม 
12 นายรุงเพชร จองลน กรอบรูปไม 
13 นายชุมพล เสนาหลวง กรอบรูปไม 
14 นายไพโรจน ตานันท กรอบรูปไม 
15 นายสมพบ สุดใจ กรอบรูปไม 
16 นางรัศมี อินทนันท กรอบรูปไม 
17 นายณัฐประเสริฐ ซาทู กรอบรูปไม 

 


