
 
ที่ กสจ. 002/ว.213 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา

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

    9  สิงหาคม  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 ที่วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 19  และวันอาทิตย์ที่  20 สิงหาคม  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. 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 
  วันเสารที่ 19  และวันอาทิตยที่  20 สิงหาคม  2560   

****************************************** 
วันเสารท่ี  19  สิงหาคม  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 20  สิงหาคม  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   

 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  155  ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรคออก อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค โทรศัพท  056-255347 
  



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  วันเสารท่ี 19  และวันอาทิตยท่ี  20 สิงหาคม  2560   
****************************************** 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายพายัพ ทิพรัตน การบํารุงรักษารถยนต 
2 นายคงฤทธ์ิ อักษรวิศิษฎ การบํารุงรักษารถยนต 
3 นายจีระศักดิ ์บุญมีสงา การบํารุงรักษารถยนต 
4 นายมะยม แจสูงเนิน การบํารุงรักษารถยนต 
5 นางลําพึง ช่ืนสุขุม การบํารุงรักษารถยนต 
6 นายสนอง คชรัตน การบํารุงรักษารถยนต 
7 นางสาวสุภัทรา แตงไทย การบํารุงรักษารถยนต 
8 นายฉลาด พิลึก การบํารุงรักษารถยนต 
9 นายพรมงคล ทองบุตร การบํารุงรักษารถยนต 
10 นายสวัสดิ ์กสิกิจ การบํารุงรักษารถยนต 
11 นายบุญสง เทพศิริ การบํารุงรักษารถยนต 
12 นายนทีธร สาระคํา การบํารุงรักษารถยนต 
13 นายมานิตย แสนสะอาด การบํารุงรักษารถยนต 
14 นายไกรสิงห พรมลี การบํารุงรักษารถยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  วันเสารท่ี 19  และวันอาทิตยท่ี  20 สิงหาคม  2560   
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายเกตุ สระแกว การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
2 นายวสันต วงษสวาง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
3 นายวินัย อยูใจ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
4 นายสละ ภักด ี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
5 นายอํานาจ มวงจั่น การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
6 นายวิบูลย โพธ์ิศรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
7 นายขวัญชัย โพธ์ิศรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
8 นางจะลุน ศรีสุข การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
9 นายวีระศักดิ ์บุญสุวรรณ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
10 นายบุญเชน แจงจิต การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
11 นายสมหมาย ปานเพ็ชร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
12 นายพยอม สุกอินทร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
13 นายสมศักดิ ์จลุมุสิ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
14 นายสมศักดิ ์แกวกณัหา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
15 นายสุรพงษ วชระพันธุ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
16 นายมงคล เกษร การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
17 นายสมหมาย สินมา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
18 นายนที ศิลาหมอม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
19 นายบุญแสง แจมประแดง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
20 นายบรรจง สุขสุยนต การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 

 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค  วันเสารท่ี 19  และวันอาทิตยท่ี  20 สิงหาคม  2560   
****************************************** 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

21 นายสุพัฒน กมลมาลย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
22 นายศุภชัย กรศรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
23 นายปรีชา ยิ้มกล่ัน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
24 นายมังกร หิริโอ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
25 นายประทาน เอ่ียมสะอาด การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
26 นายบุญรอด เพียรธัญการ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
27 นายเสนห กลัดปรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
28 นายนรงค ตวนเคลือ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
29 นายมานพพร มาบัณฑิต การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 



 

 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.   
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายมังกร นอยเมือง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
2 นายวรเชฏฐ ทองสา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
3 นางพรทิพย นิม่พญา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
4 นายชัยณรงค สมบัติพล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
5 นายประจิน เอมอุทัย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
6 นายทรงศักดิ ์ชุติวัฒนศิล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
7 นายสมจิตร จันทรพัก การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
8 นายมนัส พูลเขตนคร การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
9 นายสมยศ เทวะเศกสรรค การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
10 นายสุรพล หนกูลัด การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
11 นายศรัณยพงศ ตาลเส้ียน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
12 นายจักรกฤษณ ศรีอนุชาต การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
13 นายดํารงศักดิ ์บัวแดง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
14 นายประวิทย เครือภู การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
15 นายอมร ช่ืนดอนกลอย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
16 นายสุรพล เพญ็ศรีสวรรค การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
17 นายทอนจันทร ขันทองแดง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
18 นายณัฐวุฒิ อนันตวงษ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
19 นายอนนัต วานหอม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
20 นายบาง พิมสวรรค การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
21 นายสายชล กลัดแปน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
22 นายธนภัสสร เจริญศิลป การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 
1 นายชนิตว สักเย็น การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
2 นายวิเชียร มีระลึก การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
3 นายสมพัฒน นาคราช การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
4 นายบุญสง เทพโภชน การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
5 นางพรพิมนต ปานพรม การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
6 นายศักดิ์ชัย เช้ือเล็ก การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
7 นายสาคร เหลืองทอง การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
8 นายอํานาจ คณโฑพรมราช การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
9 นายสาคร เหลืองทอง การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
10 นายพรเทพ กาละศรี การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
11 นายเกรียงไกร สมานวงษ การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
12 นายศักดิ ์ช่ืนอยู การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
13 นายเกษม หลีเกษม การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
14 นายบุญมี บุญอํ่า การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
15 นายเฉลิมวุฒิ จันทรัตน การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
16 นายธนากร โชติจิระกร การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
17 นายจตุพร โชติขุนทด การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
18 นายประสาท จํานงโภค การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
19 นายสมบูรณ ยิม้เครือทอง การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
20 นายสุระ สิงหะนาท การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
21 นายวิชัย จันทรานุสร การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
22 นายจรินทร พวงไทย การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
23 นายอุทิศ สุวรรณ การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
24 นายสมพร รอดถาวร การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
25 นายเนตร สิงหสา การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
26 นายคนึง ขํานาท การทํามุงลวดอลูมิเนียม  
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นางทิพยธัญญา ชูปน การทําเบเกอร่ี 
2 นางรุจิเรศ ศิริศรีตรีรักษ การทําเบเกอร่ี 
3 นางสาวหทัยชนก ทองภูเบศร การทําเบเกอร่ี 
4 นายกลองคํา มาหลา การทําเบเกอร่ี 
5 นางปทมา เกลียวกมลทัต การทําเบเกอร่ี 
6 นางสาวสํารวย แสงโพธ์ิ การทําเบเกอร่ี 
7 นางกาญจนา สมานมูล การทําเบเกอร่ี 
8 นางสาวนุชจรี พันศร การทําเบเกอร่ี 
9 นางภัทรา ชุติวัฒนศิล การทําเบเกอร่ี 
10 นางขนิษฐา วงษเขียด การทําเบเกอร่ี 
11 นายสัญญา โพธ์ิพันธุ การทําเบเกอร่ี 
12 นางอรัญญา โพธ์ิพันธุ การทําเบเกอร่ี 
13 นางสาวฐิตาภรณ การะเกษ การทําเบเกอร่ี 
14 นางพัชนยี สุจิตโต การทําเบเกอร่ี 
15 นางสยาม บุตรฉัตร การทําเบเกอร่ี 
16 นายบูรพา ประสมพงษ การทําเบเกอร่ี 
17 นางอัญชลี เสนธรรม การทําเบเกอร่ี 
18 นางวภิาว ีชัยชโลธร การทําเบเกอร่ี 
19 นางวราภรณ ประสาทเกษการณ การทําเบเกอร่ี 
20 นางจันทิรา ทาวจันทร การทําเบเกอร่ี 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นางสุกัญญา นิ่มพญา การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
2 นางกาญจนา เกิดบุญมา การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
3 นางสถาพร สัลลวิทย การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
4 นางจุฑามณ ีจันทรทัน การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
5 นางมัชฌิมา ชํานาญ การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
6 นางอรชร ประเสริฐผล การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
7 นางมลิวัน เปปอม การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
8 นางยุพิล ภักด ี การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
9 นางวรรณ ีนิ่มวัฒน การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
10 นางมะลิ นุมสกุล การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
11 นางพิมพรรณ สุวรรณวัฒนากุล การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
12 นางสุดารัตน พวงสมบัติ การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
13 นางมอญจันทร พุทธรักษา การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
14 นางอัจฉรา สุขประสาท การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
15 นางจิราพรรณ ชางนอย การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
16 นายอํานวย รอดเกษม การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
17 นางสุรีย หม่ืนวงษ การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
18 นางเสาวณ ีพรนิเพท การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
19 นางจินดา สิทธิสมาน การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
20 นางยุพา ลอยลอง การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
21 นางสาวอรวรรณ ตุมสุวรร การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
22 นางพนารัตน ธรรมเอ้ืออารีย การเย็บกระเปาผาขนาดใหญ และกระเปาเคร่ืองสําอาง 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายเจริญ ชัยมงคล การเพนทเส้ือ 
2 นางสาวปยะฉัตร ปติพัฒนภญิโญ การเพนทเส้ือ 
3 นางนงลักษณ ศิรินนท การเพนทเส้ือ 
4 นางปาจรีย ไมสนธ์ิ การเพนทเส้ือ 
5 นายปฐมา พรมออน การเพนทเส้ือ 
6 นายพลอย ปรางโท การเพนทเส้ือ 
7 นายสมพิศ ปรางโท การเพนทเส้ือ 
8 นายมาโนช ชิวหา การเพนทเส้ือ 
9 นางมน ูสมบัติรัตนานันท การเพนทเส้ือ 
10 นายบุรินทร วิไลศิริ การเพนทเส้ือ 
11 นายบุญสง ไชยศรี การเพนทเส้ือ 
12 นายสุเชต มานพ การเพนทเส้ือ 
13 นายสมจิตร เนียมจนัทร การเพนทเส้ือ 

  
 
 


