
 
ที่ กสจ. 002/ว.121 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  

    15 พฤษภำคม 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 ทีว่ิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันเสาร์ท่ี 25  และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 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 าหนดจัดท่ีวิทยาลยัสารพัดชา่งสงขลา 

ในวันเสาร์ท่ี 25  และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562 
****************************************** 

วันเสาร์ท่ี 25  พฤษภาคม 2562 

เวลา  ก าหนดการ 

08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบยีน  

09.00 น. ถึง 09.05  น. 
 
09.05 น. ถึง 09.30  น . 
 
 
09.30 น. ถึง 10.00  น. 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผู้จดัการส านักงาน กสจ.   
กล่าวเปดิโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บญุเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวรายละเอียดการจดัฝึกอบรมพฒันาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผู้อ านวยการวิทยาลยัฯ  

10.00 น.  ถงึ 12.00  น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถงึ 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.  ถงึ 16.00  น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม 

และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562 

เวลา  ก าหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม 
12.00 น.  ถงึ 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถงึ 15.00 น. สมาชิกเขา้รับการฝึกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบตัรให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรม  

โดย นายประเสริฐ  บญุเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเลีย้งของว่างและอาหารกลางวัน    
 

 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 25 และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม  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 ์ 16 
2 การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 23 
3 การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 22 
4 การตดัผมชาย 22 
5 การท าขนมไทย 33 

รวม 116 
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 25 และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม  2562  
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การบ ารุงรักษารถยนต ์
ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายโญ ยอดสุดเอ้ือม การบ ารุงรักษารถยนต ์

2 นายพิเดช คงเพช็รดิษฐ ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

3 นางผกามาศ วรรณโร การบ ารุงรักษารถยนต ์

4 นายปรีชา ศรีเฉลิม การบ ารุงรักษารถยนต ์

5 นายเจริญ เขตอ านวย การบ ารุงรักษารถยนต ์

6 นายไพสิฐ กองสวสัด์ิ การบ ารุงรักษารถยนต ์

7 นายประทีป กลาสวสัด์ิ การบ ารุงรักษารถยนต ์

8 นายบรรจบ เกษรพนัธุ ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

9 นายเดชา วิภาตะไวทยะ การบ ารุงรักษารถยนต ์

10 นายโชติชยั มว่งหีต การบ ารุงรักษารถยนต ์

11 นายสมพร คงกลา้ การบ ารุงรักษารถยนต ์

12 นายจิรพงศ ์ขนัธาโรจน ์ การบ ารุงรักษารถยนต ์

13 นายประจกัร ขนุเพชร การบ ารุงรักษารถยนต ์

14 นายวีระใจ คชราช การบ ารุงรักษารถยนต ์

15 นายจรัญ อนุเปโฐ การบ ารุงรักษารถยนต ์

16 นายบุญทิพย ์สุวรรณสุโข การบ ารุงรักษารถยนต ์
 
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 25 และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม  2562  
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การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้   
ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายวิมล สุวรรณศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

2 นายวิรัช บุญมณี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

3 นายวีระ บุญมณี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

4 นายอมร อุไรรัตน ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

5 นายศิวกร ขนัติกาโร การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

6 นายประภาศ มชัณิมาภิโร การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

7 นายสุรศิษฏ ์ขวญัวิเชียร การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

8 นายวิโรจน์ ภกัดีรุจีรัตน ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

9 นางสมจิต สุวรรณโณ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

10 นายบ ารุงค ์ขนานขาว การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

11 นายสุภาพ แดงสนิท การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

12 นายอภิชาติ สายทอง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

13 นายไชยรัตน์ ทวีวงศ ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

14 นายสุเทพ จินดาวรรณ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

15 นายธนธรณ์ มีบุญ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

16 นายพิหาญชยั รักรอด การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

17 นายคิรินท ์สุขสวสัด์ิ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

18 นายสุภาพ สุวรรณรัตน ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

19 นายสงวน ก าเหนิดกลบั การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

20 นายธนเดช วิเศษหมืน่ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

21 นายกฤตภาส ชูศรี การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

22 นายเมฆา มีแสง การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

23 นายอนนัต ์นิลโกสีย ์ การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 
 
 
 



 

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.   

ก าหนดจัดท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา   
ระหว่างวันเสาร์ท่ี 25 และวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม  2562  
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การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายประพนัธ ์อินทรสุข การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

2 นายพลวฒัน์ คงสม การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3 นายสุนทร ศลัศาลา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4 นางสาวฤมล สุวรรณประไพ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

5 นายมานิตย ์วิบูลเขต การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

6 นางสาวดรุณี ขุนรักษ ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

7 นายอาภรณ์ คลา้ยสีสงค ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

8 นายวีรโชติ ยกรัตน ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

9 นายธนพล โชติอุทยั การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

10 นายสายนัต ์อ าภาพร้อม การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

11 นายสุคม ชุมละออ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

12 นายสมพงศ ์ทองศรีจนัทร์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

13 นายรวิพล ไชยบุญ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

14 นายชาญไชย นิลอนนัต ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

15 นายพงศกร พุทธงักุโร การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

16 นายสมนึก บุญชูมณี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

17 นายขจร จตัยาวรรณ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

18 นายทวีศกัด์ิ สุวรรณศรี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

19 นายเจริญ วิเชียร การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

20 นายสุชาติ ศิริเมืองจนัทร์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

21 นายชยัภพ มีสุปรีด์ิ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

22 นายจิรศกัด์ิ ปานแกว้ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
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การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 
 
 
 
 
 

ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางลว้น การะหงษ ์ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

2 นางวาทศิลป์ หวานช่ืน การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

3 นางอารมณ์ อวะภาค การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

4 นางสวาท สุจินโน การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

5 นายจ าแลง แกว้ลว้น การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

6 นายวินยั ภาดรอนุศษิฏ ์ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

7 นางชุติมา คีรีนารถ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

8 นางสุณัฏฐา จอกนอ้ย การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

9 นายพงสิทธิ แกว้สุวรรณ์ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

10 นายณัฐสิทธ์ิ ทองนุ่น การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

11 นายโสภณ ยายมาก การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

12 นางพิชชานนัท ์สินรุจิรภทัร์ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

13 นายประยรู จนัทวีรัตน ์ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

14 นายสายณัห์ ทองช่างเหลก็ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

15 นายอาทร เอกทตั การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

16 นายประสาร แดงแกว้ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

17 นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

18 นางวงศต์ะวนั บุญต่อ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

19 นางวนัเพญ็ สุริแสง การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

20 นางนิตยา ชูแสง การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

21 นางอารี เขียวเดด็ การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 

22 นนัทยา ยอดเพช็ร การตดัผมชายเบ้ืองตน้ 
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การท าขนมไทย 
ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางธญันนัท ์โพชนุกูล การท าขนมไทย  

2 นางอุดมลกัษณ์ กุลนิล การท าขนมไทย  

3 นางรัชนี อ่อนแกว้ การท าขนมไทย  

4 นางสุภญาณี ขวญัเมือง การท าขนมไทย  

5 นางกาญจนา สินสงวน การท าขนมไทย  

6 นางสาวกนัตก์นิษฐ ์อุตมะมณีุย ์ การท าขนมไทย  

7 นางนงเยาว ์เศรษฐพงศ ์ การท าขนมไทย  

8 นางสาวธญัญา จอนสุวรรณ การท าขนมไทย  

9 นางอภิญญา แสงอ าไพ การท าขนมไทย  

10 นางพิมลรัตน์ นิเต็ม การท าขนมไทย  

11 นางฉออ้น บุญเพช็ร การท าขนมไทย  

12 นางปราณี มนตรี การท าขนมไทย  

13 เครือษา จนัทร์จะนะ การท าขนมไทย  

14 นางสุชานุช ทองมี การท าขนมไทย  

15 นางสมคิด แดงสนิท การท าขนมไทย  

16 นายสมนึก หลวงก าแหง การท าขนมไทย  

17 นางผวิพรรณ คุ่ยปรัง การท าขนมไทย  

18 นางบงัอร ผึ้งทอง การท าขนมไทย  

19 นางอ าพนั ชูม ี การท าขนมไทย  

20 นางยพุดี ชิกเห่ียว การท าขนมไทย  

21 นางพรรณี ดว้งประเสริฐ การท าขนมไทย  

22 นางสาวสมพิศ ทองคง การท าขนมไทย  

23 นายนรินทร ไชยชาญยทุธ ์ การท าขนมไทย  
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การท าขนมไทย 
ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

24 นายโชคดี เพง็จ  ารัส การท าขนมไทย  

25 นางสาวอมัพวนั สงัขศ์ิลป์เลิศ การท าขนมไทย  

26 นางจุรีรัตน์ ทองกรด การท าขนมไทย  

27 นางปิยากร ขวญัซา้ย การท าขนมไทย  

28 นางจนัทร์เพญ็ ช่อดอกไม ้ การท าขนมไทย  

29 นางอุมาภรณ์ คงทอง การท าขนมไทย  

30 นางสาวจรรยา จินดารัตน ์ การท าขนมไทย  

31 นางประไพ ชชัวาลย ์ การท าขนมไทย  

32 นางสาวธวลัรัตน์ คงล าธาร การท าขนมไทย  

33 นางสาวยพุิน อนุสาร การท าขนมไทย  
 


