
 
ท่ี กสจ. 002/ว.187 สํานักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา

ของสวนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.)  อาคาร
เดอะไนน ทาวนเวอรแกรนด พระราม 9  (อาคาร เอ) 
ชั้น 23  เลขท่ี 33/4  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  

    9  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

 

สํานักงาน  กสจ.   
โทรศัพท 02-168-1101-6  ตอ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เร่ือง ประกาศรายชื่อและขออนุมัติบุคคลเขาอบรมโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

เรียน ผูอํานวยการ/หัวหนาสวนราชการ 

สิ่งที่สงมาดวย ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.    
 

ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.) ไดจัดใหมี
โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก กสจ.  เขารับการอบรมเพื่อสรางทักษะความรู
ความสามารถใหแกสมาชิก  เพื่อใหสามารถนําไปใชประกอบการทํางาน  สรางอาชีพเพื่อกอใหเกิดรายไดที่พอเพียงและยั่งยืนในการ
ดํารงชีวิต ที่วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี วันเสารที่ 17 และวันอาทิตยที่  18 สิงหาคม  2562   

ทั้งนี้ มีลูกจางประจําที่เปนสมาชิก  กสจ. ในสังกัดทานไดลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมอาชีพใน
โครงการดังกลาวซึ่งมีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ ในการนี้สํานักงาน  กสจ. ขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
อนุมัติใหสมาชิก กสจ. ตามรายชื่อดังกลาวเขาอบรมไดโดยไมถือวาเปนวันลาและสามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการตาม โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการ
ที่รัฐจัดใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดงักลาวเขารวมการอบรม   ตามกําหนดการดังกลาวดวย   
จักขอบคุณยิ่ง 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวสิิฐา   ตั้งจิตนบ) 
ผูจัดการสํานักงาน  กสจ. 
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  เน่ืองจาก กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียน

แล้ว (กสจ.)  ได้มีโครงการอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ  ความรู้ 

ความสามารถ เพื่อนาํไปสร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ ให้แก่สมาชิก  กสจ.   สํานักงาน  กสจ.  ในการดาํเนินการจดั

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  มีจาํนวน 4  หลกัสูตร ดงัน้ี   

 

ลาํดบั หลกัสูตร จาํนวนผูส้มคัร 

1 การบาํรุงรักษารถยนต ์ 21 

2 การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 29 

3 การตดัผมชาย 21 

4 การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ)  19 

รวม 90 
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางเงา จนัทมิตร การบาํรุงรักษารถยนต ์

2 นายสมยศ แมน้กลาง การบาํรุงรักษารถยนต ์

3 นางบุญสิตา เวชประสิทธ์ิ การบาํรุงรักษารถยนต ์

4 นายชนะกฤษณ์ ธาํรงโชติ การบาํรุงรักษารถยนต ์

5 นายจาํลอง สวสัด์ินาํ การบาํรุงรักษารถยนต ์

6 นางสมยศ กนัคาํ การบาํรุงรักษารถยนต ์

7 นายฐิติรัตน์ สิมมาโคตร การบาํรุงรักษารถยนต ์

8 นายมานะ ป้ันเคลือบ การบาํรุงรักษารถยนต ์

9 นายนิคม มะกรูดอินทร์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

10 นายสาํเริง ศรีลอย การบาํรุงรักษารถยนต ์

11 นายนิคม หาดี การบาํรุงรักษารถยนต ์

12 นายณชัสัณฑ ์อรุณธนารัชต ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

13 นายบุญสม ชูชาติ การบาํรุงรักษารถยนต ์

14 นายสาํรวย คาํดี การบาํรุงรักษารถยนต ์

15 นายสุธีร์ หา้วหาญ การบาํรุงรักษารถยนต ์

16 นายประเสริฐ สุขกุล การบาํรุงรักษารถยนต ์

17 นายปรัชญา ดาวเรือง การบาํรุงรักษารถยนต ์

18 นายชชั นุชเครือ การบาํรุงรักษารถยนต ์

19 นายสอน พุทธศรี การบาํรุงรักษารถยนต ์

20 นายจาํเนียร เขียวแกว้ การบาํรุงรักษารถยนต ์

21 นายพิรา ราชสมบูรณ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์
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ลาํดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายนที กองแกว้ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

2 นายศกัด์ิศรี มะดี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

3 นายพงษภทัร สัง่บุตรดา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

4 นายบุญชู แก่งเส้ียน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

5 นายสมชาย นุเจ้ิน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

6 นายนที ท่านกเอ้ียง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

7 นายลาํพนู บุญแสน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

8 นายสุรัตน ์หมายยอดกลาง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

9 นายธีรโชติ เพชรไทย การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

10 นายกิมลงั คงช่ืนจิต การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

11 นายอภิชาติ ดาบแกว้ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

12 นายเดชาธร ส่ือกลาง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

13 นายสายฝน ภาผิวดี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

14 นายทองสุข สุยะหลาน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

15 นายดอกรัก เวชการ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

16 นายแกว้ คลา้ยเงิน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

17 นายปรีชา พรหมมา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

18 นายสาํเนา เนียมทรัพย ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

19 นายสงัเวยีน อน้ทา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

20 นายสงดั แก่นจนัทร์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

21 นายสมชาย พนัธ์เปรม การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

22 นายชดั แจ่มจิตร์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

23 นายกนกศกัด์ิ จนัทร์สวา่ง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

24 นายบุญมัน่ ศรีสุนทร การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

25 นายสุรชาติ อินทรประสิทธ์ิ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

26 นายศิริวฒัน ์สอสะอาด การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

27 นายสมโชค บุตรพุม่ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

28 นายขวญัชยั สืบเรือง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 

29 นายสนอง บุตรพุม่ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟ้ฟ้าเบ้ืองตน้ 
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายอรุณ พลอยศรี การตดัผมชาย 

2 นางถวลิ พลอยศรี การตดัผมชาย 

3 นางดารณี ชาวบุตรดี การตดัผมชาย 

4 นางนิภา พุกทา การตดัผมชาย 

5 นายจตุรงค ์มโนราชสีห์ การตดัผมชาย 

6 นายสมบูรณ์ ผาละบนั การตดัผมชาย 

7 นายยง ดอกมะลิ การตดัผมชาย 

8 นางณฐัพิมล ดาบแกว้ การตดัผมชาย 

9 นายประสาท ยางงาม การตดัผมชาย 

10 นายพนาวลัย ์ทบัยอ้ย การตดัผมชาย 

11 นายอรรถพล วรตระกูลพงศ ์ การตดัผมชาย 

12 นายนิธิศ อารีย ์ การตดัผมชาย 

13 นายอกัษร คาํปาน การตดัผมชาย 

14 นายไพศาล ศรีบุญเพง็ การตดัผมชาย 

15 นายปราศยั พานแกว้ การตดัผมชาย 

16 นายไพรัตน์ หวองเจริญพานิช การตดัผมชาย 

17 นายอาํนาจ เช้ือพิมพ ์ การตดัผมชาย 

18 นายมนตัร์ ญาณชวกุล การตดัผมชาย 

19 นายสิงห์ชยั ภิญโญ การตดัผมชาย 

20 นายทองคาํ เพิ่มพูน การตดัผมชาย 

21 นางสาวปิยะวรรณ สาวสวรรค ์ การตดัผมชาย 
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางรัตนา อุตสาหะ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

2 นางภคัฆมณ สิริเวชชะพนัธ์ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

3 นางนิสากร บุญมาก การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

4 นายเกรียงศกัด์ิ ศรีมงคล การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

5 นางอนงค ์สุขนิรันดร์ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

6 นางยวุดี ดีทว้ม การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

7 นางวาสนา ช่ืนแดง การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

8 นางรัตนา สีเหลือง การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

9 นางธมลวรรณ อินทร์วฒันา การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

10 นางสายทอง ทองขยนั การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

11 นางจีรนนัท ์ธรรมริตร์ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

12 นางสิริสมหมาย ดาเปรม การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

13 นายสุชาติ ถาวรศกัด์ิ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

14 นางจารุวรรณ ตุลยานนท ์ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

15 นางพณัณ์ณิญา จนัทรอนนัท ์ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

16 นางลดัดา หอมทวนลม การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

17 นางประสงค ์พิสูตร์ การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

18 นางธญัพฒัน์ นราโต การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

19 นายสุทิน พนัธ์ยโุดด การทาํเบเกอร่ี (ขนมอบ) 

 


