
ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว กนกพร สาฆะ 27 ม.2 บ้าสวน เมือง ชลบุรี 092 9918237

2 นางสาว กนกวรรณ วังสวัสดิ์ 24/4 ม.2 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 092 9928581

3 นาย กันต์พิชชา อาดํา 590  ถ. สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 061-7142333

4 นาง กาณจนา อัมรากุล 25/166 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 086-8180937

5 นางสาว กานดา แซ่ซ้ง 3/1 ม. 9 ศิริราษฎร์ พบพระ ตาก 081 7422561

6 นางสาว กิตติยา แหลมเขาทอง 32 หมู่ 7 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 094 9626343

7 นางสาว เกษร หอมหวาน 590 ถนน สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 089-7538641

8 นาง แก่น เชยวงศ์ 57 ม. 1 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี 086-1123189

9 นางสาว ขวัญจิรา สุวรรณรัตน์ 26/731 ม.1 นาป่า เมือง ชลบุรี 081 5882518

10 นางสาว คณัสนันท์ บุญส่ง  - 095 5681649

11 นาย คุนานนท์ บรรจงศิลป์ 161 ม.1 บางว้า บางปะกง ฉะเชิงเทรา 064 5198856

12 นางสาว จําเนียร ทองเล้ง 341/94 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 081-3348364

13 นาย จิณวัตร เสมอจิตร์  499 ริมหาดพัทยาเหนือ        
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 097-9320028

14 นางสาว เจนจิรา ปะริรัมย์ 9/101 ม.3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 062 6160746

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"แม่บ้านมืออาชีพ" 

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล

วันที่  11 - 12  มิถุนายน 2561  เวลา 8.00 - 16. 00 น.
 ณ ห้องแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

ที่อยู่
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15 นางสาว ชญาณี สีกา 90/201 เสม็ด เมือง ชลบุรี 094 1361498

16 นางสาว ชยพล จริยาเอกภาส 35 ม.4 ท่าบุญชี เกาะจันทร์ ชลบุรี 092 2291232

17 นางสาว ชรินทิพย์ ถาวรวิริยะนันท์ 111/603  เสม็ด เมือง ชลบุรี 084-7849009

18 นางสาว ชลธิชา ยอดสําอาง 50/50 ม.9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 092 6393326

19 นางสาว ชลันชิตา พวงทอง 1/144 ม.4 ดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุรี 061 4758631

20 นางสาว ชุติมา แขมนก 171/24  หนองปรือ บาวละมุง ชลบุรี 087 9424932

21 นางสาว ญาณิศา มุ่งหมาย 62/281 ม.2 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 088 2062836

22 นางสาว ญาดา สวสัดิ์สรรวงศ์ 598/2 ม.1 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 093 5971514

23 นางสาว ญานิศา อวดดี 300/168 ม.3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 065 5269897

24 นางสาว ฐิตาภรณ์ บุญเพ็ง 6/1 ม.11 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 095 3905452

25 นางสาว ฐิติวรดา กุลพิพัฒน์รัตน์ 81/9  ม.1 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 063 4496869

26 นางสาว ณัชค์สมิน  ศรีโสภาทวี 57/115 ม.4 ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 099 9948346

27 นางสาว ณัฎฐา ใจพรหม 37 ม.1 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 093 8513761

28 นางสาว ณัฏฐา กันเกต 17/28 ม.6 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 064 8255248

29 นางสาว ณัฐจิตกานต์ พูลทรัพย์ 112/13 ม.6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 064 7688039
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30 นางสาว ณัฐชลดา มอญกลาง 11/12 ม.9 นาป่า เมือง ชลบุรี 091 7659301

31 นางสาว ณัฐพร ชมช่ืน 211 ถ.พัฒนา เหมือง เมือง ชลบุรี 095 0041501

32 นางสาว ณัฐสุดา เล็กเส็ง 174/60 ม.4 หนองซาก บ้านบึง ชลบุรี 062 8365043

33 นางสาว ณิยดา ชูวณิชชานนท์  - 094 9354639

34 นาง ดอกอ้อ ทับทิมทอง  499 ริมหาดพัทยาเหนือ        
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 080-2058935

35 นาง เดือน หิรัญรุ่ง 14/9หมู่ 2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 086-8198847

36 นางสาว ตรีรัก โพธิ์ศรี 79/647 ม.มณีแก้ว เมือง ชลบุรี 098 5416927

37 นาง หวล วรรณไพเราะ 28/08 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 095-3358668

38 นาง ทองสุข อุบลวาด 28/96 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 090-7631778

39 นาย เทพพิทักษ์ วัฒนานุกิจ 37/48  นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 087-4869064

40 นางสาว ธนวรรณ มีแก้ว 310/12  ม.1 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 099 4538601

41 นาย ธนวัฒน์ ม่วงไหม 4/4 ม.7 หนองรี เมือง ชลบุรี 092 3860921

42 นางสาว ธัญเรศ ประสงค์เจริญ 2/9 ม.2 ลองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 092 0894681

43 นาง ธัญลักษณ์ บุญสว่าง 34/45 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 062-7162222

44 นางสาว นภาพร บ่อแก้ว 388 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 098 9942641
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45 นางสาว นภาวดี เพ็งอุ่น 518/115 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 098 7867773

46 นางสาว นฤมล ไกรยะราช 388 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 095 9269298

47 นางสาว น้องคูณ สุขเหลือ 99 ม.3 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 094 7604109

48 นาย นันทภพ กระจ่างฉาย 1/59 ม.1 เสม็ด เมือง ชลบุรี 099 2815186

49 นางสาว นัยนา รักความสุข  499 ริมหาดพัทยาเหนือ         
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 083-1204682

50 นางสาว นาตาชา บุญนาค 436/2 ม.3 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 081 7155447

51 นางสาว ปราณี มัตฑบุตร  499 ริมหาดพัทยาเหนือ         
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 086-0706210

52 นางสาว ปาณิสรา เจริญศิลป์ 47/1 ถ.วิฑูรย์ดําริ บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 094 7716539

53 นางสาว ป่ินมณี ทํามุ่ง 524/172 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 082 5215519

54 นาง ปุ่น ปุณขันธ์ 57 หมู่ 1 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี 087-1315637

55 นาย พงศ์ธร แดงสว่าง 260 ซ.ทิพย์สถาน บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 065 8525423

56 นาย พงศธร นิลาแสง  499 ริมหาดพัทยาเหนือ         
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 086-8327431

57 นางสาว พรชนก พงษ์พัฒน์ 54/34 ม.9 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 087 3708173

58 นาย พรพระ อดิสระ 25/5 ม.2 เสม็ด เมือง ชลบุรี 099 4269172

59 นางสาว พรพิมล นําประดิษฐ์ทรัพย์  499 ริมหาดพัทยาเหนือ         
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 087-0254058
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60 นางสาว พรวิไล แก้วตระการ 43/40 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 090 8374413

61 นางสาว พัชรพรรณ บรรจง 35/29 ม.1 นาป่า เมือง ชลบุรี 063 7190858

62 นาง พิชชากร อ้นหอง  3/44 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 062-5242817

63 นาง พิมพรรณ ยวงสุวรรณ 30/29 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 089-8009041

64 นางสาว ภัทราภรณ์ จันทร์หอม 19/80 แสนสุข เมือง ชลบุรี 095 9976653

65 นางสาว ภาคิณี พิลาทา 28/4 ม.6 เสม็ด เมือง ชลบุรี 062 8049104

66 นางสาว มณีรัตน์ เกือบรัมย์ 388 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 098 3068470

67 นาย ยุทธมา ผุยดา 408 ม.12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 083-1616204

68 นางสาว ยุพิน ชินคีรี  499 ริมหาดพัทยาเหนือ        
 ถ.พัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี 097-0534144

69 นาย รณกร พนมรัสมี 184/15 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 086 3393828

70 นางสาว รติมา เชิดรัมย์ 124 ม.4 ต ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 064 9608520

71 นางสาว รักษิณา ธูปแก้ว 82/4 ม.11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 085 1986183

72 นาง รัตนา รัตนกูล 33/30 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 087-4837921

73 นาง วรรณวิภา ทองถนอม 440/64 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 082-2154153

74 นางสาว วรรณสุดา เชนรัมย์ 388 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 092 9938616
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75 นางสาว วรัญธิดา ชัยรักวงศ์ 388 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 082 5401424

76 นาง วันเพ็ญ พันธุพิทักษ์  - 089-1855388

77 นางสาว วารุณี โพธิเศษ 63/7  หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 084-9481399

78 นางสาว วิภัชชา ยงยืน 189/12 ม.2 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 099 5255013

79 นางสาว วิภาดา ระดาทอง 90/103 ม.3 เสม็ด เมือง ชลบุรี 092 9262670

80 นางสาว วิภารัตน์ เตียงชัยภูมิ 112/2 ม.2 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 083 2433808

81 นาง วิไล ฉันทวิเศษกุล 811 ม.1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 087-5783572

82 นางสาว ศรุตา ฉลอง 258/41 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 090 9103923

83 นาง ศิริเพ็ญ ปัทมรัตนิกุล 36/96 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 089-1538158

84 นางสาว ศิริวรรณ ยุ่นประยงค์ 258/41 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 090 9103923

85 นาย ศิริวัฒน์ สุวรรณรงค์ 112/21 หมู่บ้านสวนลิลล่ี บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 082 5746784

86 นาย ศิวกร วงษ์จันทร์ 590 ถ.สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 092-6435506

87 นางสาว สกุลทิพย์ นนช้าง 67/45 ม.2 นาป่า เมือง ชลบุรี 095 880 5553

88 นาย สมพงษ์ ทรัพย์มั่น 403/37 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 085 6994995

89 นาง สุวรรณา  แถมเปล่ียน กลุ่มแม่บ้านหนอกระทุ่ม มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 089-1855388
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90 นางสาว สังเวียน รอดหร่ิง 59/1  นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 087-9417298

91 นางสาว สัณห์ฤทัย เดชชีวะ 202/10 ม.5 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 087 3310670

92 นางสาว สายฝน หมวดสันเทียะ 844/24 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 062 7315992

93 นาง สายสุนีย์ สุธิพร 57 หมู่ 1 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี 085-4380292

94 นางสาว สิรัชชา พรเพ็ชรอยู่ 258/20 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 063 3641519

95 นางสาว สิริกร หิตกําบัง 518/116  ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 063 1632532

96 นางสาว สิริภัทร วังนุราช 95/7  ม.5 บ้านสวน เมอืง ชลบุรี 098 4938490

97 นางสาว สุขหทัย ศิริอนันต์ 88 ม.1 บ้านเก่า บานทอง ชลบุรี 095 2078033

98 นางสาว สุทธิพร ภูจันทึก 23/2 ม.1 ต หนองข้างคอก เมือง ชลบุรี 095 4522106

99 นางสาว สุทธีรักษ์ พงษ์วัน 65/148 ม. 4 ดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุรี 099 1452579

100 นางสาว สุทัศณี เกตุเกษม 11/60 ม.3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 061 8299281

101 นางสาว สุธินี ขําทัพ 44/8 .ม3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 096 2727423

102 นางสาว สุนันทา เซ่งใช้ 588 ม.5 บ้านสวน เมอืง ชลบุรี 094 9659027

103 นางสาว สุพีรญา ศรีบุญ 40/253  ม.9 นาป่า เมือง ชลบุรี 099 4396769

104 นางสาว สุภัทธา พาพงษ์ 36/1  ม.9 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 094 9421428
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105 นางสาว สุภารัตน์ เพียอา 256 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 038-933888

106 นางสาว สุวภัทร แซ่ลี 44/3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 095 7936460

107 นาย สุวิทย์ เหลาสา 26/348  นาป่า เมือง ชลบุรี 094 3464822

108 นางสาว สุวิมล สมสถาน 48/1  ถ.ราษฎรอุทิศ บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 082 2960448

109 นางสาว อมรรัตน์ ดาราช 542/1  ถ.สุขุมวิท แสนสุข เมือง ชลบุรี 061 708 5438

110 นางสาว อรอนงค์ หรือใช่เฮ็ง 129 วิฑูร์ดําริ 6 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 080 3476341

111 นางสาว อริศรา คุ้มวงษ์ 25/5 ม.2 เสม็ด เมือง ชลบุรี 088 8567535

112 นางสาว อิงตะวัน ถนอมเวช 119/33 ม.4 บ้านปึก เมือง ชลบุรี 097 0480120

113 นางสาว อิสริน แย้มกล่ิน 101/212 ม.2 เสม็ด เมือง ชลบุรี 090 3802433

114 นาย เอกโอรส ชํานาญทาง 59/104 หนองรี เมือง ชลบุรี 081 4261350

115 นางสาว เอมมิกา วานุนาม 124 ม.4 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 062 8253710

116 นางสาว กมนวรรณ สมบัติ 187/3 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 094 4800088

117 นาง กรกนก สุขเกษม 161/34 ม. 5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 083-6965399

118 นาย กฤษกมล จันทฤษา 195 ม.2 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบรีุ 0814487658

119 นาง กัลยา แสงวรรณกุล 33/381 ถ.บางนา-ตลาด กม.6 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 092 5208295



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

120 นางสาว คิมจันทร์ บุญสุตม์ 187/3 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 095 9525869

121 นาย จักรพันธ์ จําให้ 169/320 ม.8 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 090 0090448

122 นางสาว จันทมณี ช้างงาเนียม 39/4 ม. 5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 089 5673009

123 นางสาว จารุณี ชมช่ืนจิตร์ 187/3 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 085 835 5621

124 นางสาว จําปา สัมปันนัง 187/3 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 081 842 2317

125 นาย ชยกร นามสน 39/4 ม.5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 095 8179824

126 นาย ณรงค์ศักดิ์ รอดบรรจบ 244/115 ม.4 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 081 9283323

127 นาง ณัฐยา อยู่ยงค์ 145/2 ซ.วัดพระยาทํา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 081 9340589

128 นางสาว นรีรัตน์ เล้ียงจันทร์ 20 ม.10 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 089 6047907

129 นาง บัญจรัตน์ ร่องแก้ว 46/3 ม.6 บ้านตม                
  ซ.พระรถซอย9 สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบุรี 085 2376475

130 นาง ประนอม ประกอบกสิกรรม ท่าเรือแหลมฉบังบี3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 081 5632254

131 นางสาว ประภัสสร บุญชิต 92/28 หมู่ 2 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 095 3242570

132 นาง ปรินดา จันทร์ภิรมย์ 187/3 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 061 7095229

133 นางสาว ปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ 93/224 แสนสุข เมือง ชลบุรี 096 9298835

134 นางสาว ปวิชญา ปิ่นแก้ว 399 /131 ม.3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 061 9561635



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

135 นางสาว พรพรรณ เขียนดี 59 แอสเทอร์เรสสิเดนท์ เนินพระ เมือง ระยอง 094 0091656

136 นาง ฟอง สุขสวัสดิ์ 222/23 ม.8 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 065 7459330

137 นางสาว ภาณุมาศ กลัดปิ่น 701 หนองซาก บ้านบึง ชลบุรี 080 5130306

138 นางสาว เมธิยา วงษาไฮ 39/4 ซ.พระยาสุเรนทร์40       
  ถ.พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพฯ 081 9245141

139 นางสาว รวน จําปาตุม 39/4 หมู่ 5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 080 6380365

140 นางสาว ลลินา ช่วยชาติ 3/418 เดอะเบส พระราม9 
รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 089 9237656

141 นาง วรรณดี ประสนิท ท่าเรือแหลมฉบังบี3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 062 3157740

142 นาง วรรณา ธนัญชยะกุล 856/27 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 062-8258136

143 นางสาว วรรณิภา เตชะเกษมสุข 79/206 ม.วิเศษสุขนคร(เฟส2)  
    ซ.วัดพันท้าย ถ.พระราม๒ พันท้ายนรสิงห์ พันท้าย สมุทรสาคร 089 2152165

144 นาง วริสรา จงเจียมดี 4/16 พุทธมณฑลสาย2 ซ.21/1 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 061 7637979

145 นางสาว วัชราภรณ์ แสนสิงห์ 58/18 ม. 5 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 085 2445454

146 นาย วันชัย จงเจียมดี 4/16 หมู่บ้านประกายดาว       
  พุทธมณฑลสาย2 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 061 7637979

147 นางสาว วัลยา ว่องทวีเจริญพร 160 สุขุมวิท 95 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 063 6455169

148 นางสาว วิไลวรรณ สุริทารา 42/8 ม.9 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 064 2079991

149 นางสาว ศศิธร สุนทรพาณิชย์ 202 ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 081 4904384



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

150 นาง ศิริรัตน์ เรือนงาม 113/24ม.5 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 086 4089359

151 นาง สมร สุวรรณนุรักษ์ 158/4 ม.3 แกลง เมือง ระยอง 087 4150512

152 นาง สะอาด เข็มเพชร 39/4 หมู่ท่ี5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 081 0041288

153 นางสาว สุภีร์ อําไพ 59 แอสเทอร์เรสสิเดนท์ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 092 9631729

154 นาง สุริยนต์ ฤทธิ์จรูญ 187/3 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 083 2218395

155 นาง สุรีย์รัตน์ คําแจ่ม 81/2 ม.3 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 085 1928983

156 นางสาว อนัตญา หยีปอง 39/4  ม. 5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 099 1056691

157 นางสาว อรนุช สอนโส 111/27 ม. 1 หนองรี เมือง ชลบุรี 092 3715272

158 นางสาว อารยา ว่องทวีเจริญพร 43040 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 085 8116109

159 นาย อํานาจ หอมวัฒนา 480/57 สามเรือน บางปะอิน อยุธยา 089 9847197

160 นางสาว อินทิรา ไพรี 71/37 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 098 0138069

161 นางสาว อินทิรา เบญจวิญญู 111/118 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 081 9400271

162 นาง อุบล คีมทอง 39/4  ม.5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 098 5640296

163 นางสาว กนกพร สุขสําราญ 14/2 ม. 4 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 089 6080433

164 นางสาว กัญญารัตน์ บุญทวี 99/39 ม. 4 เสมด็ เมือง ชลบุรี 097 3482553



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

165 นางสาว กุลธิดา หงษ์สาชัย 72 ม.6 ธาตุทอง เมือง ชลบุรี 062 5480070

166 นางสาว ณัฐสุดา ศรีเมือง 95/214 หมู่บ้านแลนซีโอคริป สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 096 5054921

167 นางสาว ธนิษฐา แย้มสุข 116/1 ม.10 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 062 7804049

168 นางสาว นันท์นภัส มงคลการ 15/26 ม.5 ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 092 3614413

169 นางสาว พจมาลย์ สุขแสง 12  ซ.จรินทร์ บางแสนล่าง เมือง ชลบุรี 098 5962690

170 นาย ภานุพงษ์ แก้วฝ่าย  - 063 3879317

171 นางสาว เมษยา ทองมี 151/94 ม.7 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 061 8187661

172 นางสาว ลวัณรัตน์ อยู่สุข 77/60 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 063 7453249

173 นางสาว วรวรรณ ยินดี 15/26 ม.5 ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 063 5971460

174 นางสาว ศิริญญา ต่อมแก้ว 77/60 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 061 0728987

175 นาย อนพัช แจงบํารุง 16/2 แสนสุข เมือง ชลบุรี 063 3263488

176 นางสาว อารีญา วิถุนัด 59/179 ม 5 ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 064 0066813

177 นาง  ฉัตรพัทธ์ จันทนานุวัฒน์กุล 189/132 ม.1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 099 4962926

178 นาง ฉวีวรรณ บตุรคง 145 ม.1  สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 098 9727603

179 นาง ทองย่วน สุรังษี ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 081-6866062



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

180 นางสาว ธัญวดี ธุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน       
 145 ม.1 หนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 084 8644783

181 นาย นพพร สุดสวาท ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 082 6081531

182 นาง นิตยา แสงภู่ ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 092 6971659

183 นาง บานข่ืน ชมโคกกรวด ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 081-1517557

184 นาง รวี สุดสวาท ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 082 6081531

185 นาง รําเพย แซ่ห่าน ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 086 6992659

186 นาง รําไพ แซ่อ๊ึง ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 038 270840

187 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุวรรณวงศ์ ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 080 9876287

188 นางสาว โศรดา แซ่เล้า ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 081 7691099

189 นางสาว สมพร ทองคํา 19/7 บางฝ่ัง บางปลา ชลบุรี 094 2624259

190 นาง สําราญ ชุติรัตน์ ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 038 285180

191 นาง สุนันทา แซ่ตั้ง  - 095-3358668

192 นางสาว สุพัตรา เปรมจิต ชุมชนหลังวัดต้นสน บ้านสวน เมือง ชลบุรี 085-0958004

193 นาย อภิชาต จันทร์พิศ 256 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 038 933888

194 นางสาว ณัฐวดี มิ่งขวัญ 39/4 ม.5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 087 8770798



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

195 นาง อรเกริกไกร  โพธิราชา 592ญ ซ.ท่าเรือพลี บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 086 0735036

196 นาง เปรมศรี  บุญเกิด 594/1 ญ  ซ.ท่าเรือพลี บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 087 7441494

197 นาย ระพี ศรีสนิท 346/8 ง ซ.กลป้อมค่าย บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 089 6030655

198 นาง สุพิน ศิริวรา 848/16 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 095 5871925

199 นาง นาริฐา ศุภภัคพงษ์ 155/7ก ซ.ลาดวิถี บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 094 5465594

200 นาง ทัศนีย์  จันภา 373/ฉ ซ.สําราญราษฎร์ บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 089 6896485

201 นาง ธนธรณ์ เทวกําเหนิด 643/7ฒ ซ.เสริมสันติ มะขามหย่ง เมือง ชลบุรี 063 4514195

202 นาง ติ๋ม บาวสา 5 ม.8 ทุ่งใหญ่ ทุ่งปน อุดรธานี 091 1863130

203 นาง สินรา ฤทธิ์มหันต์ 146/7 ถ.ห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 093 5655746

204 นาง ราตรี ยู่เดือน 526/36 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 097 0389779

205 นางสาว ประทุม บํารุง 695/2 ฉ. ถ.สุขประยูร มะขามหย่ง เมือง ชลบุรี 063 3018228

206 นางสาว สุดารัตน์ คืมทอง 9/36 ม.6 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 093 0134496

207 นาย คาเชนทร์ สอนศรี 475 ม.1 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี 098 1816734

208 นาง อาภาภัทร เล็กคง 210/74 ม.6 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 081 8904346

209 นางสาว มนฤดี ฤทธิ์ขันธ์ 18 ซ.เชิดน้อย-มาบไผ่ บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 092 6035423



ลําดับ
ที่ เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ชื่อ - สกุล
ที่อยู่

210 นางสาว ช่อทิพย์ ปิโย 28 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 098 4649822

211 นาง แจ่มใส ขาวเผือก 14/2  ม.10 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 094 4795271

212 นาง สุวรรณา  บานช่ืน 17/126 บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 086 5406751

213 นาง กัลยกร ทองธนากุลชัย 17/150 ซ.นพรัตน์ บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 087 6160087

214 นาย ธนโชติ หมุนลี 72/630 ม.1 นาป่า เมือง ชลบุรี 092 5035423

215 นาง จุฑารัตน์ ชะวัย 23 ม.8 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 089 4116845

216 นางสาว เปรมจิตต์ เจียรชุติมา 527/33 ม.5 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 087 1341547


