
 
โครงการอบรมเพื่อพฒันาสมาชกิ  กสจ. 

กําหนดจดัทีวิ่ทยาลัยการอาชพีนครนายก  
วันเสารท์ี่ 28  และวนัอาทติย์ที่  29  เมษายน  2561 

****************************************** 
วันเสาร์ท่ี   28  เมษายน  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 

 
และวันอาทิตย์ท่ี  29  เมษายน  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   

 
แผนที่วทิยาลัยการอาชพีนครนายก 
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  เนื่องจาก กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.)  
ไดมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะ  ความรู ความสามารถ เพื่อ
นําไปสรางอาชีพ  สรางรายได  ใหแกสมาชิก  กสจ.   สํานักงาน  กสจ.  ในการดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมาชิก  กสจ.  มีจํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้   
 

ลําดับ หลักสูตร  จํานวนผูสมัครจริง   
1 การบํารุงรักษารถยนต 11 
2 การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 31 
3 การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 11 
4 การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 18 
5 การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 19 
6 การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 20 

รวม 109 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายสมเจน สอแจมจิตต การบํารุงรักษารถยนต 
2 นายปน ตัวอยาง การบํารุงรักษารถยนต 
3 นายกิริยา สิทธิวงษ การบํารุงรักษารถยนต 
4 นายไกรพร เรืองสา การบํารุงรักษารถยนต 
5 นายสมพร กล่ินขจร การบํารุงรักษารถยนต 
6 นายอุดร งามใจ การบํารุงรักษารถยนต 
7 นายสวงค กันทะปา การบํารุงรักษารถยนต 
8 นายวัลลพธ คํานวนสิงห การบํารุงรักษารถยนต 
9 นางสาวจารุพร ไววุฒิพร การบํารุงรักษารถยนต 
10 นายดอกรัก แดงคํา การบํารุงรักษารถยนต 
11 นายณัฐวุฒิ บุญศรี การบํารุงรักษารถยนต 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายชุมพล พทุธไทย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
2 นายศุภโชค แกนรอด การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
3 นายชล พุทธรัตน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
4 นายวัฒนา อนุวงศวรเวทย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
5 นายสมบัติ เอ่ียมโสภา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
6 นายสุชาติ แยมกลัด การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
7 นายพิภพ พุทธพงษ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
8 นายสมหวัง บุญมาก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
9 นายอําพันธุ หรัิญแยม การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
10 นายอาจนิต ปรีชา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
11 นายชาตินนัท สามคุมพิมพ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
12 นายเท่ียว อยูสาโก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
13 นายสงวน เสียงออน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
14 นายพวนทอง ขุนพาพุก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
15 นายอดิศักดิ ์คงดี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
16 นายศุภเกษม ภิรมยร่ืน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
17 นายทองคํา นพฤทธ์ิ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
18 นายไพบูลย บุญประวัติ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
19 นายสุชาติ บัวยงค การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
20 นายสุจินต ปวนกระโทก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
21 นายธีระเดช ปาลิไลยก การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
22 นายวินัย ขําศรี การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
23 นายนะเรศ พูลพันธ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
24 นายเชาว สวางแจง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

25 นายอํานวย สรรพสูพ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
26 นายสามารถ โสมเมา การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
27 นายอลงกต ยนิดีตระกูล การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
28 นายสมพงษ แกวกอง การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
29 นายทว ีมีเฉย การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
30 นายประเมิน กลมปน การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
31 นายบุญยฤทธ์ิ วงษสุวรรณ การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายจีราวัฒน ธิติเมธีศักดิ ์ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
2 นายวิชัย ตูมไทย การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
3 นายสมเจตน ใจซ่ือ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
4 นายนาวิน สัมฤทธ์ิ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
5 นายชัยณรงค ปุมฤทธ์ิ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
6 นายสุทัศน เจริญสุข การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
7 นายประยงค รัตนกําเนดิ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
8 นายกิตติพันธ บรรดาล การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
9 นายสิน แชมช่ืน การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
10 นายอากร โพธ์ิมงคล การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
11 นายสมพล ไชยกณัฑ การซอมเคร่ืองใชไฟฟาเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นายสุนทร ฉันทพิริยกุล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
2 นายจําเนียร ไขสอาด การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
3 นายมานะ นิ่มมณ ี การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
4 นายวีระชัย ไชยชนันท การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
5 นายประยงค เจริญขํา การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
6 นายวิชัย พลอยสกุล การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
7 นายธวัช ทรภสิีงห การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
8 นางอมรรัตน หนองาม การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
9 นายวินัย สุขสถิตย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
10 นายวีระ สายแสง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
11 นายจักรพงษ จุยเจริญ การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
12 นายไพรินทร รายพรมราช การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
13 นายนคร จรรยาวัฒน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
14 นายชาตรี แยมกระโทก การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
15 นายสมบัติ เสวกระโทก การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
16 นายสมชาย นกนอย การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
17 นายบุญสืบ รักยัง การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
18 นายจําลอง เกษมรัตน การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นางนงลักษณ ฉัตรสกุลปญญา การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
2 นายเทพพิรุณ คงศรี การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
3 นายสมบูรณ จงสิทธ์ิ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
4 นายพัฒนศักดิ ์โพธิเวชกุล การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
5 นายวสันต เจิมจรุง การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
6 นางทองมวน ดงกันจะ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
7 นายสําฤทธ์ิ กัดตา การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
8 นายเดชณรงค มัชเรส การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
9 นายฐิติกร นนทรักษ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
10 นางสาวสุรียพร แกวคง การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
11 นางสาวดารุณ ีวิเศษครอ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
12 นายสมศักดิ ์ไตรพันธุ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
13 นายสุรชาติ ทองสา การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
14 นายอํานวย ถีระโชติ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
15 นายสําฤทธ์ิ กัดตา การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
16 นายสุริโย เพียรใหม การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
17 นายสําเริง คําผุด การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
18 นายสังคม เสาทิฤทธิกุล การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
19 นายประกอบ ทับนิล การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 



 

 
ประกาศรายชือ่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาสมาชิก กสจ.   

กําหนดจดัที่วิทยาลัยการอาชพีนครนายก  
วันเสารท์ี่ 28  และวันอาทติย์ที่  29  เมษายน  2561 

****************************************** 
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ลําดับ รายชื่อ หลักสูตร 

1 นางทองจันทร สงชัย การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
2 นางอมรรัตน เจริญขํา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
3 นางวิชยวรรณ เจริญสุข การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
4 นางธนสร พิศดาร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
5 นางสุริยา หลักกรด การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
6 นางลัดดาวัลย สุมาลี การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
7 นางอัจฉรา หร่ังเจริญ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
8 นางจุฬาลักษณ เพ็ชรคง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
9 นายวิมัยชัย เธียรสุขะธิติ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
10 นางสาคร คงคา การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
11 นางบูรณ ีลอยเลิศ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
12 นางอนงค เปาริก การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
13 นางสาวพัชรี เปงทะมัง การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
14 นางสาวอังคณา อรุณบุตร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
15 นางนงลักษณ ทองใบใหญ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
16 นางทัศนีย บรรลือหาญ การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
17 นางชบา ศรีประยงค การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
18 นางกนกวรรณ ศรีใส การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
19 นางสาวรัชน ีออยไร การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
20 นางกัญจนพร ขจิรัตน การทําเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

 


