
 
ที่ กสจ. 002/ว.147 ส ำนักงำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ

ของส่วนรำชกำร   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  อำคำร
เดอะไนน์ ทำวน์เวอร์แกรนด์ พระรำม 9  (อำคำร เอ) 
ชั้น 23  เลขที่ 33/4  ถนนพระรำม 9  เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310  

     13 มิถุนำยน พ.ศ.2562 
 

ส ำนักงำน  กสจ.   
โทรศัพท์ 02-168-1101-6  ตอ่ 116 โทรสำร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เร่ือง ประกำศรำยชื่อและขออนุมัติบุคคลเข้ำอบรมโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมำชิก  กสจ. 

เรียน ผู้อ ำนวยกำร/หัวหนำ้ส่วนรำชกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศรำยชื่อผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมำชิก กสจ.    
 

ด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ได้จัดให้มี
โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมำชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมำชิก กสจ.  เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้แก่สมำชิก  เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรท ำงำน  สร้ำงอำชีพเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในกำร
ด ำรงชีวิต ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน ีวันเสาร์ที่ 22  และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 

ทั้งนี้ มีลูกจ้ำงประจ ำที่ เป็นสมำชิก  กสจ. ในสังกัดท่ำนได้ลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพใน
โครงกำรดังกล่ำวซึ่งมีรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้ ในกำรนี้ส ำนักงำน  กสจ. ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนโปรด
อนุมัติให้สมำชิก กสจ. ตำมรำยชื่อดังกล่ำวเข้ำอบรมได้โดยไม่ถือว่ำเป็นวันลำและสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรตำม โดยถือว่ำเป็นกำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  เนื่องจำกเป็นสวัสดิกำร
ที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติบุคคลดงักล่ำวเข้ำร่วมกำรอบรม   ตำมก ำหนดกำรดังกลำ่วด้วย   
จักขอบคุณยิ่ง 

  
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยวสิิฐำ   ตั้งจิตนบ) 
ผู้จัดกำรส ำนักงำน  กสจ. 

 
 
 



 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

กําหนดจัดท่ีวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

ในวันเสารท่ี 22  และวันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 
****************************************** 

วันเสารท่ี 22  มิถุนายน 2562 

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. 

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผูจัดการสํานักงาน กสจ.   
กลาวเปดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 

และ วันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 

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 นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเล้ียงของวางและอาหารกลางวัน    
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  เน่ืองจาก กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)  ได้มีโครงการอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ  ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อน าไปสร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ ให้แก่สมาชิก  กสจ.   ส านักงาน  กสจ.  ในการด าเนินการจดั
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  มีจ  านวน 9 หลกัสูตร ดงัน้ี   
 

ล าดบั หลกัสูตร จ านวนผูส้มคัร 
1 การบ ารุงรักษารถยนต์ 24 
2 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 25 
3 การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 46 
4 การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 19 
5 การติดตั้งจานดาวเทียม 15 
6 การตดัผมชาย 17 
7 การนวดผอ่นคลาย 10 
8 การท าน ้าด่ืมสมุนไพร 19 
9 การท าเบเกอร่ี (ขนมอบ) 18 

รวม 193 
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ล าดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายสุธีร์ บุญขนัธ์ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

2 นายสมเพชร บุตรอินทร์ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

3 นายคณพศ อ่อนตา การบ ารุงรักษารถยนต์ 

4 นายสมบติั วารุกะ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

5 นายค ากอง จนัดง การบ ารุงรักษารถยนต์ 

6 นายวรีะ กลางโยธี การบ ารุงรักษารถยนต์ 

7 นายนิคม พรมคุณ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

8 นายพิทกัษ ์บุญกลาง การบ ารุงรักษารถยนต์ 

9 นายศรีนคร กุณรักษ ์ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

10 นายยทุธนา มาลาหอม การบ ารุงรักษารถยนต์ 

11 นายอดุลย ์ไววอ่ง การบ ารุงรักษารถยนต์ 

12 นายนคร สุมาศรี การบ ารุงรักษารถยนต์ 

13 นายจกัรธร ชยัเนตร การบ ารุงรักษารถยนต์ 

14 นายส ารวย ไชยค า การบ ารุงรักษารถยนต์ 

15 นายสมพร ไชยศิรินทร์ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

16 นายส ารอง ม่วงคะลา การบ ารุงรักษารถยนต์ 

17 นายชิษณุพงศ ์บรรเทิงจิตต ์ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

18 นายไพศาล ฝ้ายสีงาม การบ ารุงรักษารถยนต์ 

19 นายสัมฤทธ์ิ ช่ืนตา การบ ารุงรักษารถยนต์ 

20 นายสุเมธ ทาริวกิ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

21 นายอดุลย ์มีปัทมา การบ ารุงรักษารถยนต์ 

22 นายรุ่งราว ีอดัโดดดร การบ ารุงรักษารถยนต์ 

23 นายวเิชียร เทียงบุญ การบ ารุงรักษารถยนต์ 

24 นายนิคม ลุนทอง การบ ารุงรักษารถยนต์ 
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ล าดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายจรรยา สุรดะนยั การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

2 นายวรีะชาติ ป้อมประกาย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

3 นายนคร จรรยาวฒัน์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

4 นายไพรินทร์ รายพรมราช การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

5 นายสมบติั เสวกระโทก การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

6 นายชาตรี แยม้กระโทก การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

7 นายทองคูณ เยีย่งคนไทย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

8 นายอภยั หะโท การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

9 นายสุภาพ รามจะตุ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

10 นายวทิวสั ยคุนัธรโสภณ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

11 นายสง่า สุดลา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

12 นายสุทธิชยั ถาวะโร การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

13 นายสาคร ดาทุมมา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

14 นายนิพงษ ์เศรษฐา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

15 นายเสน่ห์ แดนชยัภูมิ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

16 นายวทิยา พาดี การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

17 นายศุภชยั ขนัธ์เขต การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

18 นายอศัวราช แสนโคตร การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

19 นายเอกชยั อุดชุมพิสัย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

20 นายอุดม ค าจนัทร์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

21 นายหนูเดช บุตรราช การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

22 นายสุพล เพง็สวา่ง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

23 นายชลิต รินจางวาง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

24 นายศุภกร จนัทร์นวล การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

25 นายเพลิน พรมเขียว การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
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ล าดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายประสิทธ์ิ วรรณศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

2 นายประเสริฐ พลเยีย่ม การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

3 นายสุพฒัน์ บุตรัตน์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

4 นายอดิศกัด์ิ พิณฐะ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

5 นายวชิิต อรรคฮาด การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

6 นายสมบติั ผดาศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

7 นายไกรสนิท สิงห์โต การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

8 นายบุญขวญั สีลานาแก การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

9 นายมรกต เครือชารี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

10 นายสมชาย ค ามณีจนัทร์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

11 นายไชยณะรงค ์ถ่ินค าบง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

12 นายบุญเรือง ปัญญากุล การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

13 นายพิทกัษ ์พลมณี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

14 นายสนอง เก้ียงศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

15 นายสุกฤษฎ์ิ ชาบุตรโคตร การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

16 นายกฤษดา พากุล การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

17 นายญาณชาติไวยมาตร การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

18 นายยิง่พนัธ์ สาริกา การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

19 นายวเิชษฐ นามแสง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

20 นายอาคม ไชยค า การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

21 นายสมพงษ ์โคตรโนนกอก การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

22 นายเสรี หนนัศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

23 นายบุญธรรม ประเสริฐสังข ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

24 นายอนนัต ์นามบ ารุง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

25 นายชุติพนธ์ ดวงจนัทร์โชติ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 
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26 นายฉลอง ชยัเลิศ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

27 นายธวชัชยั วงษพ์ุฒ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

28 นายสมพงษ ์กบับุญ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

29 นายคงศกัด์ิ จนัทร์งาม การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

30 นายทรงสิทธ์ิ พิมพว์งศ ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

31 นายบุญสม ชาญช านิ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

32 นายไพรัตน์ สีด า การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

33 นายวโิรจน ์สุบงกช การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

34 นายประจกัษ ์จนัทร์มาลา การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

35 นายสงคราม อานุภาพ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

36 นายวรีะพงษ ์สุขเกษม การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

37 นายเอกชยั บุญมาก การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

38 นายวนัที พนัธ์บท การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

39 นายส ารอง ค าพูล การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

40 นางอรพินท ์ศรีสร้างคอม การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

41 นายศกัด์ิสิทธ์ิ สุนทรวสิัย การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

42 นายสมศกัด์ิ เตียนศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

43 นายสากล นราพล การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

44 นายสุทศัน์ เท่ียงสูงเนิน การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

45 นายศิริพงศ ์ศรีนนัททศั การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

46 นายบุญจนัทร์ ค าภาษี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 
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1 นายอนุชิต ภูมิศรีแกว้ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

2 นายสุมนตรี ราชโหดี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3 นายสุริยา วงษาศกัด์ิ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4 นายสมพงษ ์เดชคง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

5 นายไพศาล วนัทอง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

6 นายพรมมา รัตนทิพย ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

7 นายสุรชาติ สหธรรมิกะชาติ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

8 นายสนอง บุตรแกว้ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

9 นายบุญมาก พรมจนัทร์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

10 นายณรงศกัด์ิ จินารักษ ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

11 นายอุไร สาวะโห การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

12 นายเดชาธร ส่ือกลาง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

13 นายค าพนัธ์ สารภา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

14 นายสมหวงั โคตรบุดดา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

15 นายณวสัพล แสงศิลา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

16 นายจิณณ์ ผาละนดั การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

17 นายทองสุข ศรีแขไตร การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

18 นายนภดล ต่วนเขียว การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
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1 นายยทุธกร จนัทรเสนา การติดตั้งจานดาวเทียม 

2 นายประภาส กองโพธ์ิ การติดตั้งจานดาวเทียม 

3 นายอดุลย ์มหสัสา การติดตั้งจานดาวเทียม 

4 นายวนัชยั ศรีบุตรวงศ ์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

5 นายพิเชษฐ ์แดนกาไสย ์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

6 นายสมคิด งามดี การติดตั้งจานดาวเทียม 

7 นายจอมศรี สะพงัเงิน การติดตั้งจานดาวเทียม 

8 นายสุริยนต ์ใจหาร การติดตั้งจานดาวเทียม 

9 นายไพบูลย ์บรรเทา การติดตั้งจานดาวเทียม 

10 นายไชยวทิย ์อนุศาสน์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

11 นายแผน บุรีเพีย การติดตั้งจานดาวเทียม 

12 นายกิตติภคั อนัทรบุตร การติดตั้งจานดาวเทียม 

13 นายนพรัตน์ นรินทร์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

14 นายวรพจน ์ศิริภกัด์ิ การติดตั้งจานดาวเทียม 

15 นายสนัน่ ปติโยพนั การติดตั้งจานดาวเทียม 
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1 นายอนุรักษ ์บุตรแสนลี การตดัผมชาย  

2 นางกลัยา ทุมทอง การตดัผมชาย  

3 นางละไม อินทรปัญญา การตดัผมชาย  

4 นายสมคัร แสนโยธกะ การตดัผมชาย  

5 นายรณรงค ์จนัทร์สอน การตดัผมชาย  

6 นายไกรสอน บรรพต การตดัผมชาย  

7 นายฉลาด ยงยนื การตดัผมชาย  

8 นายอธิวฒัน์ ศรีธาวรัิตน์ การตดัผมชาย  

9 นายธนภทัร์ ศรีภูธร การตดัผมชาย  

10 นางเรือนพร เกิดสมบุญ การตดัผมชาย  

11 นายบวัเงิน บวัทอง การตดัผมชาย  

12 นางสาวจรรยาภรณ์ รัตนาคณหุตานนท ์ การตดัผมชาย  

13 นายนิพนธ์ ภกัดีทา การตดัผมชาย  

14 นายสมหวงั อินธิราช การตดัผมชาย  

15 นายสุธน อุปพระจนัทร์ การตดัผมชาย  

16 นายวฒิุภทัร เพชรเสถียร การตดัผมชาย  

17 นายธิติวฒัน์ อภิเลิศรุ่งรัตน์ การตดัผมชาย  
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1 นางยพุาพรรณ อุตตมะ การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

2 นางผอ่งใส โพหะมาตร การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

3 นางสมวลิยั กรมแสง การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

4 นางเกสร ชูเท่ียง การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

5 นางจิรวรรณ ศรีกงพาน การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

6 นายอดิศกัด์ิ แกว้ตา การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

7 นางแสงจนัทร์ อินภุชงค ์ การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

8 นางสุภาวดี บรรเทิงจิตต ์ การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

9 นางสุรัตน์ กระอาจ การนวดเพื่อผอ่นคลาย 

10 นายวารินทร์ แกว้ก่า การนวดเพื่อผอ่นคลาย 
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1 นางสาวเกษราภรณ์ มะโรงรัตน์ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

2 นางกนกพร วภูิษิตสมบูรณ์ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

3 นางสิริพร มาตร์นอก การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

4 นางสุพรรณี สุดนางาม การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

5 นางสาวดลยา ลุนทอง การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

6 นางสุกลัยา ผวิบาง การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

7 นายชยวฒัน์ อองตนัไทย การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

8 นางสุพรรณี ทอนฮามแกว้ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

9 นายสุพิน สิงห์ศิริ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

10 นางสมคิด งามปัญญา การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

11 นางมารยาท วงัคีรี การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

12 นางสาวเกษราภรณ์ มะโรงรัตน์ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

13 นางถาวรีย ์หาญลือ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

14 นางสาวประกาย หารประชุม การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

15 นางวารุณี กุลวงษ ์ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

16 นางสมบูรณ์ ไชยรัตน์ การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

17 นางสุจิตรา อาสาสะนา การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

18 นางนิจพร ชินโฮง การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  

19 นางธนภร แขง็แรง การท าน ้าด่ืมสมุนไพร  
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ก าหนดจัดที ่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 22  และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน  2562 

****************************************** 
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ล าดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางยพุา ไกกาศ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

2 นายนพรัตน์ เสือแขม การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

3 นายศุภจิตร บ ารุงจิตร การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

4 นายสุริชาติ ประชุมชยั การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

5 นายถวลิ บุญล ้า การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

6 นางอรว ีแพงนอ้ย การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

7 นายสมบติั มาตวงัแสง การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

8 นางสาวธนพร สืบอ ่า การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

9 นายพสิษฐ ์ธนนามรัตน์ศรี การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

10 นางสาวกณาวรรณ หม่ืนเรือค า การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

11 นางสมถวนิ แกว้ค าสอน การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

12 นางปราณี มุกดาม่วง การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

13 นางประมวล บ ารุงบา้นทุ่ม การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

14 นางจิราภรณ์ บุตรจรัญ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

15 นางสุจิตตา ประสงคสุ์ข การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

16 นางสาวอมรพรรณ พระลบัรักษา การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

17 นางนวลฉว ีศรีโยธี การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

18 นางบวัพนัธ์ ค าบุศย ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
 


