
 
ที่ กสจ. 002/ว.056 ส ำนักงำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ

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

    20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 
 

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

เร่ือง ประกำศรำยชื่อและขออนุมัติบุคคลเข้ำอบรมโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมำชิก  กสจ. 

เรียน ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

สิ่งที่สง่มำด้วย ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมำชิก กสจ.    
 

ด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ได้จัดให้มี
โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมำชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมำชิก กสจ.  เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้แก่สมำชิก  เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรท ำงำน  สร้ำงอำชีพเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในกำร
ด ำรงชีวิต ทีว่ิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วันเสาร์ท่ี 2  และวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม   2562 

ทั้งน้ี มีลูกจ้ำงประจ ำที่เป็นสมำชิก  กสจ. ในสังกัดท่ำนได้ลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพใน
โครงกำรดังกล่ำวซ่ึงมีรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังน้ี ในกำรน้ีส ำนักงำน  กสจ. ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนโปรด
อนุมัติให้สมำชิก กสจ. ตำมรำยชื่อดังกล่ำวเข้ำอบรมได้โดยไม่ถือว่ำเป็นวันลำและสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรตำม โดยถือว่ำเป็นกำรมำปฏิบตัิหน้ำทีร่ำชกำร  เน่ืองจำกเป็นสวัสดิกำร
ที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัตบิุคคลดงักล่ำวเข้ำร่วมกำรอบรม   ตำมก ำหนดกำรดังกล่ำวด้วย   
จักขอบคุณยิง่ 

  
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยวิสฐิำ   ตั้งจิตนบ) 
ผู้จัดกำรส ำนักงำน  กสจ. 

 
 
 



 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 
ก าหนดจัดที่วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่  3 มีนาคม  2562   

****************************************** 
วันเสาร์  2  มีนาคม  2562   

เวลา  ก าหนดการ 

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. 

กล่าวรายงานวตัถุประสงคก์ารจดัโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผูจ้ดัการส านกังาน กสจ.   
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวรายละเอียดการจดัฝึกอบรมพฒันาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผูอ้  านวยการวทิยาลยัฯ  

10.00 น.  ถึง 12.00  น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00  น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั   
13.00 น.  ถึง 16.00  น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม 
และวันอาทิตย์  3 มีนาคม  2562    

เวลา  ก าหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวฒิุบตัรใหแ้ก่สมาชิกท่ีเขา้รับการฝึกอบรม  

โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจดัเลี้ยงของวา่งและอาหารกลางวนั    
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 2  และวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม  2562 
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  เน่ืองจาก กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียน
แลว้ (กสจ.)  ได้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ  ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อน าไปสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ให้แก่สมาชิก  กสจ.   ส านักงาน  กสจ.  ในการด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  มีจ  านวน 5 หลกัสูตร ดงัน้ี   
 

ล าดบั หลกัสูตร จ านวนผูส้มคัร 
1 การบ ารุงรักษารถยนต ์ 26 
2 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 16 
3 การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 19 
4 การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 16 
5 การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 29 

รวม 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 2  และวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม  2562 
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ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายทนงศกัด์ิ ศรีชยั การบ ารุงรักษารถยนต ์

2 นายไพบูลย ์มหาจนัทวงศ ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

3 นายสมควร นิลพนัธ ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

4 นายวิระพงษ ์แสงค าไพ การบ ารุงรักษารถยนต ์

5 นายไมตรี อนุแสง การบ ารุงรักษารถยนต ์

6 นายกลว้ย มาตรา การบ ารุงรักษารถยนต ์

7 นายเฉลิมชยั พลแดง การบ ารุงรักษารถยนต ์

8 นายส ารอง ศิลปักษา การบ ารุงรักษารถยนต ์

9 นายประดิษฐ ์วาปีฝ่าย การบ ารุงรักษารถยนต ์

10 นายนิยม สุ่มมาตย ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

11 นายรุ่งเรือง รักษาค า การบ ารุงรักษารถยนต ์

12 นายวิทยา เทพาค า การบ ารุงรักษารถยนต ์

13 นายฉลอง วายแุสง การบ ารุงรักษารถยนต ์

14 นายพรรศกัด์ิ สุริโย การบ ารุงรักษารถยนต ์

15 นายนิรัญ เพง็อารีย ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

16 นายอคัรเดช ทองใบ การบ ารุงรักษารถยนต ์

17 นายจนัทร์ดี ปักกาโล การบ ารุงรักษารถยนต ์

18 นายประสาท อารีเอ้ือ การบ ารุงรักษารถยนต ์

19 นายสุวรรณ ข่าขนัมะลี การบ ารุงรักษารถยนต ์

20 นายวยัเจริญ พลพุทธา การบ ารุงรักษารถยนต ์

21 นายประยนธ ์อุ่นเจริญ การบ ารุงรักษารถยนต ์

22 นายบรรณรัตน์ บรรยง การบ ารุงรักษารถยนต ์

23 นายประจกัษ ์ฉิมมา การบ ารุงรักษารถยนต ์

24 นายอธิป ภูธร การบ ารุงรักษารถยนต ์

25 นายวนัชยั บุตรวิเศษ การบ ารุงรักษารถยนต ์

26 นายมนสั อาวรณ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 2  และวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม  2562 
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ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายสุพจน์ สุวรรณภกัดี การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

2 นายวิเชียร ผดุงสนัต ์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

3 นายจ ารัส ไชยดีเลิศ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

4 นายกฤชชยั ไวนิยมพงศ ์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

5 นายชูชาติ วรวงค ์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

6 นายบดินทร์ ธงเสนา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

7 นายสมเษียร แสนเสน การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

8 นายประยงค ์จนัทคดั การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

9 นายสมเกียรติ นอ้ยหลุบเลา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

10 นายสมควร บุญพินิจ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

11 นายนฐัพงษ ์นุชิต การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

12 นายสุภรณ์ เชิงสะอาด การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

13 นายบุญมา หอมอ่อน การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

14 นายเพง็ ท าสุนา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

15 นายณัฐอนนัต ์ชมภูบุตร การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

16 นายเกริกไกรวลั โพธิษา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   
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ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายส าราญ โพธ์ิศรีศาสตร์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

2 นายสราวุธ ศรชยัประสิทธ์ิ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

3 นายสุรเดช ผดุงกิจ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

4 นางดาวเรือง ข าคม การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

5 นายรัก ธราวุธ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

6 นายเรืองศกัด์ิ พาภูมิพฤกษ ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

7 นายสุริยา วงษาศกัด์ิ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

8 นายสมภพ โปร่งจิต การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

9 นายสมพงษ ์สตันนัท ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

10 นายประเวศน์ มหามาตย ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

11 นายสนัน่ วนิทะไชย การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

12 นายไพรัตน์ ไชยแสง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

13 นายทองสุข เสือพิมพา การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

14 นายสุทิน สุริยะแก่นทราย การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

15 นายค าภี สุ่มมาตย ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

16 นายโกเมศ สายเนตร การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

17 นายจ านง หลอดทอง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

18 นายโชติชยั บุญเรือง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

19 นายบุญลอ้ม มะโรงผอื การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 
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ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายสุรพล มีสวสัด์ิ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

2 นายสมนึก พนัโน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3 นายประสิทธ์ิ วงธิสอน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4 นายผาสุก สาสีดา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

5 นายปรีชา ดาศรี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

6 นายสุทศัน์ ธญัญะภู การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

7 นายบุญจนัทร์ สุโนภกัด์ิ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

8 นายจกัราวุธ ธนูศร การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

9 นายปรีชาศกัด์ิ บุญร าไพ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

10 นายนพพล เอ้ือกิจ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

11 นายเดชาธร ส่ือกลาง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

12 นายถาวร นามบรรเทิง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

13 นายวีระพงษ ์บุตรค าโชติ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

14 นายชยัมงคล สีลารัตน ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

15 นายบุญถ่ิน มะอาจเลิศ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

16 นายปัญจพล พนัธุแ์สง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 2  และวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม  2562 
****************************************** 

โปรดตรวจสอบช่ือ-นามสกลุ ให้ถูกต้อง    6 / 7 
 

 
ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางเอมอร วิศรุตรัตน การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

2 นางจนัทร์เพญ็ นามเพง็ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

3 นางสาววรัญชลี พนมใส การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

4 นางสาวลาวลัย ์สุริโย การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

5 นางดวงจนัทร์ ทาวนัละ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

6 นางสมจิตร เพชรสงัหาร การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

7 นางลคัณา คงคารัตน ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

8 นางจิรัชฎา จนัทชุม การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

9 นายชนินทร์พงค ์รามางกูร การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

10 นางออ้มใจ โสระศรี การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

11 นายประสิทธ์ิ วงศรีเทพ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

12 นางพิศมยั ประทุมสงัข ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

13 นางสุรียพ์ร โพธ์ิเหลือง การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

14 นางดอกไม ้สุวรรณหงษ ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

15 นางสมจิตร เพชรสงัหาร การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

16 นางนภาวดี ไกยสวน การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

17 นางวิริยา ผยุปุโรย การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

18 นางทองปุ่น สิงห์ไชย การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

19 นางสาวจุฑามาศ แพนธานี การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

20 นางนลินรัตน์ ศิริวราพฒัน ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

21 นายจตุพล อินพกัทนั การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

22 นางศศินา สุ่มมาตย ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

23 นางคณิศร อุปพนัธ ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

24 นางพิจิตร สุริวาล การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

25 นายจ าเนียร อศัวภูม ิ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
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ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

26 นางศิริพรรนภา จุฬุวรรณ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

27 นางนลินรัตน์ ศิริวราพฒัน ์ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

28 นางวีรวรรณ เหล่าสุโพธ์ิ การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

29 นางสะอาด มงคลเมือง การท าเบเกอร่ี(ขนมอบ) 
 
 


