
 
ท่ี กสจ. 002/ว.249 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำ

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

    15 พฤศจิกายน 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   กำหนดจัดที่ วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ ระหวางวันเสารที่ 30  พฤศจิกายน และวันอาทิตยที่ 1  ธันวาคม  
2562ทั้งนี้ มีลูกจางประจำที่เปนสมาชิก  กสจ. ในสังกัดทานไดลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมอาชีพในโครงการดังกลาว
ซึ่งมีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ ในการนี้สำนักงาน  กสจ. ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุมัติใหสมาชิก 
กสจ. ตามรายชื่อดังกลาวเขาอบรมไดโดยไมถือวาเปนวันลาและสามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเดินทางไปราชการตาม โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหแก
ลูกจางประจำของสวนราชการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดงักลาวเขารวมการอบรม   ตามกำหนดการดังกลาวดวย   
จักขอบคุณยิ่ง 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวสิิฐา   ตั้งจิตนบ) 
ผูจัดการสำนักงาน  กสจ. 
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กาํหนดจัดท่ี วิทยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ 
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  เน่ืองจาก กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียน

แล้ว (กสจ.)  ได้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ  ความรู้ 

ความสามารถ เพื่อนําไปสร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ ให้แก่สมาชิก  กสจ.   สํานักงาน  กสจ.  ในการดาํเนินการจดั

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมาชิก  กสจ.  มีจาํนวน 4 หลกัสูตร ดงัน้ี    

 

ลาํดับ หลกัสูตร จํานวนผู้สมัคร 

1 การบาํรุงรักษารถยนต ์ 27 

2 การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 32 

3 การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 30 

4 การทาํขนมไทย 24 

 รวม 113 
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ลําดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายกิตติศกัด์ิ เทพวงศ ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

2 นายบุญชนะ ทุมวรรณ การบาํรุงรักษารถยนต ์

3 นายอคัรา สิงห์สถิตย ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

4 นายสมยศ เพียซ่อ การบาํรุงรักษารถยนต ์

5 นายเคน เหลก็นอก การบาํรุงรักษารถยนต ์

6 นายนิยม พุดทรา การบาํรุงรักษารถยนต ์

7 นายพินิจ สุวรรณสนธ์ิ การบาํรุงรักษารถยนต ์

8 นายสัญญพงศ ์ฟองฤทธ์ิถิรายุ การบาํรุงรักษารถยนต ์

9 นายสบาย ซงับุษบา การบาํรุงรักษารถยนต ์

10 วา่ท่ีร้อยตรี ณรงค ์ศรีเมือง การบาํรุงรักษารถยนต ์

11 นายสันติ สุทธิประเสริฐ การบาํรุงรักษารถยนต ์

12 นายปราโมทย ์ทิวกุลสัมพนัธ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

13 นายศรีนคร กุณรักษ ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

14 นายชาญชยั คุม้วตัร์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

15 นายพทัยา กอ้นดี การบาํรุงรักษารถยนต ์

16 นายสุพล ศรีสวสัด์ิ การบาํรุงรักษารถยนต ์

17 วา่ท่ีร้อยเอก มงคล ทพัผา การบาํรุงรักษารถยนต ์

18 นายอนุชา ศรีสะอาด การบาํรุงรักษารถยนต ์

19 นายชชัวาลย ์สุนนัทา การบาํรุงรักษารถยนต ์

20 นายวิชยั บวัพรวน การบาํรุงรักษารถยนต ์

21 นายสอนสวรรค ์เฉลิมรัมย ์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

22 นายสุรพิเชษฐ์ สายสิงห์ การบาํรุงรักษารถยนต ์

23 นายนิกร หาํทอง การบาํรุงรักษารถยนต ์

24 นายวิทยา แกว้มงคล การบาํรุงรักษารถยนต ์

25 นายจเร รอดภยั การบาํรุงรักษารถยนต ์

26 นายสมยศ อ่องยิง่ การบาํรุงรักษารถยนต ์

27 นางลาวลัย ์ศรีละโพธ์ิ การบาํรุงรักษารถยนต ์
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายชาํนาญ นิลพตัร การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

2 นายสิทธิพงษ ์เอ้ือนยศ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

3 นายสมศกัด์ิ ผินนารี การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

4 นายสมพงษ ์บาํราชเขญ็ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

5 นายธานินทร์ จนัทร์สนาม การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

6 นายอานตัย ์บุญมาหลา้ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

7 นายคาํพลอง เช้ือศิริ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

8 นายนรัณ จนัพิพิศ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

9 นายธีระพงษ ์แสงสวา่ง การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

10 นายเนติวฒัน์ สมศรีษะ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

11 นายสุดชยั แกว้ศิริ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

12 นายสมชาย มหายนต ์ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

13 นายไพรรัตน์ ทองจา การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

14 นายสงกรานต ์หลกัคาํ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

15 นายชยัยศ ศรีสุวรรณ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

16 นายสงดั นนทข์จี การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

17 นายสุชาติ บุญณรงค ์ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

18 นายนิรันต ์คลงัสีดา การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

19 นายพูนฉตัร สราญรมย ์ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

20 นายอนุพงศ ์คาํสุม การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

21 นายบุญเลิศ ติดโนน การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

22 นายบุญแทน นาคลว้น การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

23 นายบุญธรรม เกิดเดช การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

24 นายมนูญ ไขคาํ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

25 นายสุรชาติ แสนหาญ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 
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ลาํดบั รายช่ือ หลกัสูตร 

26 นายประเสริฐ จนัทร์กอโต การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

27 นายสุริยนัต ์ตาอินตา การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

28 นายสมคิด สีทองคาํ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

29 นายนฤดม ใจเฉ่ือย การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

30 นายวรวุฒิ คํ้าจุน การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

31 นายเวหา เน้ือทอง การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

32 นายสีคาร สมทอง การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายศกัด์ิคร ขวญัแน่น การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

2 นายสมนึก เผือกกล่อม การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3 นายสมชาย หอมสมบติั การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4 นายรุ่งโรจน์ คนสมบูรณ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

5 นายณฐัพชัร คงเพง็ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

6 นายประจวบ สกลนครดี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

7 นายสุรจิต อินแนน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

8 นายประชนั ลาชยั การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

9 นายสุริยา วงษาศกัด์ิ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

10 นายคาํตนั สนทอง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

11 นายเสาวรักษ ์ลาทน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

12 นายเฉลิมชยั ขนัทะสอน การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

13 นายบุญเทียน สิงห์ทอง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

14 นายสุรชาติ แดงคง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

15 นายถนอม ปานคาํ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

16 นายเดชาธร ส่ือกลาง การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

17 นายประดิษ ทิพา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

18 นายฉลวย จามนุช การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

19 นายอาํนวย จนัทวงษ ์ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

20 นายวาสนา กรุดธูป การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

21 นายสิทธิศกัด์ิ แกว้กลม การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

22 นายประสิทธ์ิ สุขศิริ การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

23 นายภูวดล เตโช การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

24 นายบุญมา สุขโต การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

25 นายหนูขาน สายคาํตา การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   

กาํหนดจัดท่ี วิทยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ 
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26 นายวลัลภ สังขน์อ้ย การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

27 นายประเสริฐ ทองดรอํ่า การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

28 นายมานพ ดวงนอ้ย การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

29 นายนิคม มีสี การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

30 นายประจกัษ ์บวัโฮม การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบ้ืองตน้ 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   

กาํหนดจัดท่ี วิทยาลยัสารพดัช่างเพชรบูรณ์ 

ระหว่างวันเสาร์ท่ี 30  พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ท่ี 1  ธันวาคม  2562 
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1 นางสุนิดา หุ่นทอง การทาํขนมไทย 

2 นางสถิต กระชั้น การทาํขนมไทย 

3 นางธนิดา เพง็สาย การทาํขนมไทย 

4 นางประพนัธ์พิศ เสือนอ้ย การทาํขนมไทย 

5 นางทสัดา ดว้งแกว้ การทาํขนมไทย 

6 นางนภา จงัเลิศคณาพงศ ์ การทาํขนมไทย 

7 นางสมพร จาํปาสิม การทาํขนมไทย 

8 นางทศันีย ์ขะมนัจา การทาํขนมไทย 

9 นางณชัชารีย ์นิมิตเธียรธรรม การทาํขนมไทย 

10 นางพิกุล ประทุมชยั การทาํขนมไทย 

11 นายไชยณะรงค ์ถ่ินคาํบง การทาํขนมไทย 

12 นางสาวจริยา พรหมเศรณี การทาํขนมไทย 

13 นางดวงเดือน คาํโสม การทาํขนมไทย 

14 นางลทัธวรรณ หุ่นทอง การทาํขนมไทย 

15 นายมนตรี กญัจนะ การทาํขนมไทย 

16 นางจนัธนกาญจน์ ผลาหาญ การทาํขนมไทย 

17 นางสาวสังวาลย ์ฉิมคง การทาํขนมไทย 

18 นางนงลกัษณ์ สุเมธานุสรณ์ การทาํขนมไทย 

19 นางจุฑาทิพ เขียวนาคูปภา การทาํขนมไทย 

20 นางสมจิตร คาํเพราะ การทาํขนมไทย 

21 นายสุวรรณ พรหมบุญ การทาํขนมไทย 

22 นางสาวเร่ียลดัดา หารสารจอด การทาํขนมไทย 

23 นางสาวปภาดา งามประดิษฐ์ การทาํขนมไทย 

24 นางนิภาพร ตาแกว้ การทาํขนมไทย 

 


