
ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นางสาว ศิริพร ศิริผล โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
2 นาย สมพร โพธิ์พรหม สํานักงานจังหวัดสระบุรี
3 นางสาว พะเยา พลีขันธ# สถานพินิจและคุ'มครองเด็กและเยาวชนจังหวัอ+างทอง
4 นางสาว จุรีรัตน# นาคนิยม สถานพินิจและคุ'มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ+างทอง
5 นาง ดาวเรือง หินเพชร สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ+างทอง
6 นางสาว ปานจิตต# ตะเพียนทอง สํานักงานคลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง

7 นาย ศริน อรัญมิตร
สํานักงานก+อสร'าง๖ 220 ม.6 ถ.ศรีจันทร# ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก+น

8 นาย ชูชาติ สุขสมบูรณ# สนง.พระพุทธสาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
9 นางสาว เตือนใจ โพธิ์สวรรค# สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
10 นาง ธัญนันท# จุ'ยช'าง สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 2
11 นางสาว สุมาลี ตะวันธรงค# สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 1
12 นาง เณริน บุญเลิศ สํานักงานสิ่งแวดล'อมภาคท่ี7
13 นาย สมชาย ชูวงค# โรงเรียนวัดไผ+ล'อม
14 นาง รัชชนก บุญยศ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1
15 นาง สุวิภา ปุณณะเวส สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอ+างทอง
16 นาย พิศาล อ+อนรู'ท่ี ท่ีทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 นางสาว พัชรินทร# ศรีอุทิตย# สํานักงานพระพุทธศาสนา จ.อุทัยธานี
18 นาง กัลยา ไวกยี กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
19 นาง ทัศนีย# วินิชชากร โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห#)
20 นาง ศิริวรรณ เกลี้ยงสงค# กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดปทุมธานี
21 จ.ส.อ.  พิศิษฐ  ทองมูล ศูนย#ซ+อมสร'างสิ่งอุปกรณ#สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
22 นาง  สมบูรณ#  แก'วเขียว วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
23 นาง  ยุบลรัตน#   วาทิตต#พันธุ# สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
24 นางสาว  ศิรภัสร#  บุญมี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
25 นาง ปราณีต เลี้ยงสุคนธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26 นาง กุลวณิช แก'วสถิตย# สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 (อ.บางปะอิน)

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท
กลุ+มท่ี 1 (เช'า) การทําชา / กาแฟ โบราณ



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาง ศิริวรรณ ทานธรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
2 นางสาว นีรนันท# สีโน กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5
3 นาง นงคราญ มีโฉมงาม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจังหวัดสุพรรณบุรี
4 นาง กมลรัตน# มางาม สํานักงานคลังจังหวัดอ+างทอง
5 นางสาว พัชรี หะธะยัง สํานักงานคลังจังหวัดอ+างทอง
6 นาย คมสัน สุขหมอก กองร'อยท่ี 2 กก.คฝ.2
7 สิบโท การันต# กิตติกรวงศา ศูนย#การบินทหารบก กองบินปLกหมุนท่ี 1 กองพันบิน
8 นาง ธัญชนก จันทร#เหลือง สนง.คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 นาง วันทนา ธาราวร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10 นาย วีระ คมวิชาชาญ กรมสวัสดิการและคุ'มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 นาง วรารัตน# วรางกูร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
12 นาง  เสาวลักษณ# ฝMายชาวนา วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
13 ร.ต.ท.หญิง  ณัฎฐนิชา แสงรัศมี ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 ร.ต.ท.หญิง  ปรารถนา  วิดกระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
15 ร.ต.ท.หญิง  สุนันท#  มหาทุมะรัตน# ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 นางสาว  คคนานต#  วงศ#พรหมเมศร#  -

17 ส.ต.ต.  ชายแดน  แสงมณี สภ.พระนครศรีอยุธยา
18 นาย  ฐากร  เขมพฤทธิ์  -

19 นาย  พงนุพงศ# แสงอ+อน  -

20 นาง เสาวภา  สุรเวช โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป ปทุมธานี เขต 2

กลุ+มท่ี 1 (บ+าย) การทําชา / กาแฟ โบราณ

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาง ดาณัฐินี กิตต์ิโชครัตน#
สถานสงเคราะห#คนไข'โรคจิตทุเลาหญิงบ'านก่ึงวิถี กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

2 นางสาว วลัยวรรณ เอียดเอ้ือ
สถานสงเคราะห#คนไข'โรคจิตทุเลาหญิงบ'านก่ึงวิถี กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

3 นาง อรุณี พงษ#กําเนิด ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย#

4 นาง กมลรัตน# ไชยบุดดี
สนง.สวัสดิการและคุ'มครองแรงงานจ.พระนครศรีอยุธยา กรม
สวัสดิการและคุ'มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

5 นาง เดือนเพ็ญ มหิทธิรุกข# สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
6 นาง ลํายอง ภู+ดี โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห+วิทยาคาร)
7 นาง ลักขณา สกุลพราหมณ# เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
8 นางสาว นันทิญา โกสุมา เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
9 นาง รุ+งรัตน# เราเจริญศิลปP สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10 นาง วรรณพร นวลเถลิงศักด์ิ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

11 นาง ศิริรัตน# เหลืองรัตนชัย
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1

12 นาง รัตนา พุ+มไสว โรงเรียนวัดสว+างอารมณ#
13 นาง วรารัตน#  วรางกูร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
14 นางสาว  อุลัย  รูปสม สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท

กลุ+มท่ี 2 (เช'า) การทํากQวยเต๋ียวลุยสวน



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาง ศิริวรรณ ทานธรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
2 นางสาว นีรนันท# สีโน กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5
3 นาง นงคราญ มีโฉมงาม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจังหวัดสุพรรณบุรี
4 นาง กมลรัตน# มางาม สํานักงานคลังจังหวัดอ+างทอง
5 นางสาว พัชรี หะธะยัง สํานักงานคลังจังหวัดอ+างทอง
6 นาย คมสัน สุขหมอก กองร'อยท่ี 2 กก.คฝ.2
7 สิบโท การันต# กิตติกรวงศา ศูนย#การบินทหารบก กองบินปLกหมุนท่ี 1 กองพันบิน
8 นาง ธัญชนก จันทร#เหลือง สนง.คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 นาง วันทนา ธาราวร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10 นาย วีระ คมวิชาชาญ กรมสวัสดิการและคุ'มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 นางสาว นนทวี  ชินวัฒน# ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 นาง  ชญามณฑ#  ยืนนาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 นาง  กัลยา ไวกยี กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
14 นาง เดือนฉาย  สว+างแสง โรงเรียนวัดทําเลไทยโปรดสัตว#
15 นาง  ศิริวรรณ เกลี้ยงสงค# กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดปทุมธานี
16 นาง  ศิริมาศ  วัฒนกูล วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
17 นาง ปราณีต  เลี้ยงสุคนธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท
กลุ+มท่ี 2 (บ+าย) การทํากQวยเต๋ียวลุยสวน

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นางสาว นีรนันท# สีโน กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5
2 นางสาว พจนา มาศิริ สถานพินิจเเละคุ'มครองเด็กเเละเยาวชนจังหวัดอ+างทอง
3 นาง ปTยะกุล บัวสวัสด์ิ สนง.พระพุมธศาสนาจ.สุพรรณบุรี
4 นาง จิรัฏฐ# ศรีพิมพ#มาตย# โรงเรียน เสาไห'"วิมลวิทยานุกูล "
5 นาง อุษา ตันติโภคา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต4
6 นาง นงลักษณ# อุทัยธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 นาง สมสมร ภูพวงจันทร# เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
8 นางสาว นงลักษณ# จาดทองคํา เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
9 นาง นภา น+วมศรี เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
10 นาง นิศารัตน# ศศะรมย# สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจังหวัดปทุมธานี

11 นาง ทิพย#วารี แจ+มใส
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1

12 นาง ปณัฏฉัตต# ทิพย#ทอง โรงเรียนอินทร#ศรัทธษราษฎร# สพป.สพ. เขต !
13 นาง ณัฐติกา นิลมงคล ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 นางสาว ดาระณี ประจันตะเสน กรมคุมประพฤติ
15 นาง บุษราภรณ# ตรีณาวงษ# สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 นางสาว ลลิดา จีระวุฒิ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17 นาง ทัศนีย# ศรีมหาบรรณ
สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม จังหวัด
ปทุมธานี

18 นางสาว พรรณธิชา คําชู กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
19 นาง ประนอม ขีรัมย# กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
20 นางสาว เวคินี พูลรอด กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
21 นาง  เสาวลักษณ#  ฝMายชาวนา วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
22 ร.ต.ท.หญิง ณัฎฐนิชา แสงรัศมี ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 ร.ต.ท.หญิง  ปรารถนา  วิดกระโทก ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
24 ร.ต.ท.หญิง สุนันท# มหาทุมะรัตน# ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท

กลุ+มท่ี 3 (เช'า) การทําซูชิ หน'าต+างๆ



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นางสาว ศิริพร ศิริผล โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์

2 นางสาว วลัยวรรณ เอียดเอ้ือ
สถานสงเคราะห#คนไข'โรคจิตทุเลาหญิงบ'านก่ึงวิถี กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

3 นาง ประภัสสร วงศ#เกษม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจังหวัดสุพรรณบุรี

4 นาย ศริน อรัญมิตร
สํานักงานก+อสร'าง๖ 220 ม.6 ถ.ศรีจันทร# ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก+น

5 นาง เดือนเพ็ญ มหิทธิรุกข# สํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
6 นางสาว จันทร#เพ็ญ กิตติกรวงศา  -

7 นาง วรรณพร นวลเถลิงศักด์ิ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
8 นาง สุวิภา ปุณณะเวส สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอ+างทอง
9 นางสาว ปYญจรัตน#  วัฒนถาวร สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 นางสาว  พรรณนภา  ทิพย#ปาละ วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
11 นาง กมลทิพย#  ย'อยเสริฐสุทธิ์ วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
12 นาย  ยุทธพงษ#  ขจรภู บริษัทฮอนด'าออโตโมบิลประเทศไทยจํากัด

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท

กลุ+มท่ี 3 (บ+าย) การทําซูชิ หน'าต+างๆ



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาย ศุภกร รัตนจันทร# แขวงการทางปทุมธานี
2 ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บุญยศ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1
3 พ.อ.อ. สุประดิษฐ# ไชยลาภ กรมคุมประพฤติ
4 นาย เรืองเดช  เนตรนุช โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบํารุง)
5 จ.ส.อ.  นิคม  พวงแก'ว ศูนย#ซ+อมสร'างสิ่งอุปกรณ#สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
6 นางสาว  พรรณนภา  ทิพย#ปาละ วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
7 นาย  วิศาล  เพ็ชรมุณี วิทยาลัยเทคนิคท+าหลวงซิเมนต#ไทยอนุสรณ#
8 นาย  ยุทธพงษ#  ขจรภู บริษัทฮอนด'าออโตโมบิลประเทศไทยจํากัด

กลุ+มท่ี 4 (เช'า) การซ+อมมือถือ

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาย สมพร โพธิ์พรหม สํานักงานจังหวัดสระบุรี
2 นาย ศุภกร รัตนจันทร# แขวงการทางปทุมธานี
3 นาย ราชิน โพธิโต วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
4 นาย ประสงค# ม่ันสกุล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล'ก
5 นาง เณริน บุญเลิศ สํานักงานสิ่งแวดล'อมภาคท่ี7
6 นาย สมชาย ชูวงค# โรงเรียนวัดไผ+ล'อม
7 นาย  สมชาย เปรมปรุงวิทย# ท่ีทําการปกครองอําเภอเสนา
8 นาง  กนกวรรณ เรืองไกรศิลปP สํานักงาน ปปส.ภาค 7 สํานักงาน ป.ป.ส.
9 พ.ต.ท.  ธนชัย  รัตนกระทุ+ม ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท

กลุ+มท่ี 4 (บ+าย) การซ+อมมือถือ



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาง เพลินนภา ธนีรมย#
สํานักงานสวัสดิการและคุ'มครองแรงงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 นาง กฤษณา ผาสุภะ สถานพินิจและคุ'มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ+างทอง
3 นางสาว ณปภา เอนกศรี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 2
4 นางสาว พัชรี หะธะยัง สํานักงานคลังจังหวัดอ+างทอง

5 นาง ปราณี ปTยะทัศน#ศรี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1

6 นาง อุไรวรรณ สุวัฒนกร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
7 นางสาว รุ+งนภา ชวนสมบูรณ#ศิริ กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
8 นางสาว วนิดา พรหมวนิช กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
9 นาย ประสงค# นาแถมพลอย โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห#)
10 นาง สุธีรา อรรถโสภา โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห#)

โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท
กลุ+มท่ี 5 (เช'า) การจัดดอกไม'

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาย ณัฐพล มีแสงเพชร โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
2 นาง พิมพ#พนิต พลพ#ทองคํา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจ.สุพรรณบุรี
3 นาง ปทิตตา บุญเลิศ โรงเรียนช+างฝLมือทหาร
4 นาง อุษา ตันติโภคา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต4
5 นาง นภา น+วมศรี เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
6 นาง ศิรินธร ศรีเทพย# สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ+างทอง
7 นาง ทัศนีย# วินิชชากร โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห#)
8 นาง สมบูรณ#  แก'วเขียว วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
9 นาง  กุลวณิช  แก'วสถิตย# สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 (อ.บางปะอิน)
10 นางสาว  อุลัย รูปสม สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท

กลุ+มท่ี 5 (บ+าย) การจัดดอกไม'



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาง ศิริวรรณ ทานธรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
2 นาง สมคิด ตรีราภี กระทรวงสาธารณสุข
3 นาย ณัฐพล มีแสงเพชร โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
4 นางสาว วราภรณ# กาญจนลักษณ# สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจ.สุพรรณบุรี
5 นาง พิมพ#พนิต พลพ#ทองคํา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจ.สุพรรณบุรี
6 นาง ประภัสสร วงศ#เกษม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจังหวัดสุพรรณบุรี
7 นาง กมลรัตน# มางาม สํานักงานคลังจังหวัดอ+างทอง

8 นางสาว บุญสม แช+มสวัสด์ิ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย#จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

9 นาง ชญามณฑ# ยืนนาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 นาง เดือนฉาย สว+างแสง โรงเรียนวัดทําเลไทยโปรดสัตว#
11 นาง  จรัญญา  ศรีไพร สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 นาง  กนกวรรณ เรืองไกรศิลปP สํานักงาน ปปส.ภาค 7 สํานักงาน ป.ป.ส.
13 นาง ศิริมาศ  วัฒนกูล วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
14 นาง กมลทิพย# ย'อยเสริฐสุทธิ์ วิทยาลัยสารพัดช+างสระบุรี
15 นาง  เสาวภา สุรเวช โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป ปทุมธานี เขต 2

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท

กลุ+มท่ี 6 (เช'า) การทํากระเป[าผ'า



ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ สกุล หน�วยงาน

1 นาง เพลินนภา ธนีรมย#
สํานักงานสวัสดิการและคุ'มครองแรงงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 นาง ดาณัฐินี กิตต์ิโชครัตน#
สถานสงเคราะห#คนไข'โรคจิตทุเลาหญิงบ'านก่ึงวิถี กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

3 นาง จิรัฏฐ# ศรีพิมพ#มาตย# โรงเรียน เสาไห'"วิมลวิทยานุกูล "
4 นาง ลํายอง ภู+ดี โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห+วิทยาคาร)
5 นาง สมสมร ภูพวงจันทร# เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
6 นาง รุ+งรัตน# เราเจริญศิลปP สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
7 นาง อุไรวรรณ สุวัฒนกร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
8 นางสาว รุ+งนภา ชวนสมบูรณ#ศิริ กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
9 นางสาว วนิดา พรหมวนิช กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
10 นางสาว พรรณธิชา คําชู กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
11 นาง ประนอม ขีรัมย# กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี
12 นางสาว เวคินี พูลรอด กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสระบุรี

กลุ+มท่ี 6 (บ+าย) การทํากระเป[าผ'า

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร#ท


