
 
ท่ี กสจ. 002/ว.062 สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำ

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

   5  มีนาคม พ.ศ.2563 

 

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

เรื่อง ประกาศรายชื่อและขออนุมัติบุคคลเขาอบรมโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

เรียน ผูอำนวยการ/หัวหนาสวนราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก กสจ.    
 

ดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำของสวนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.) ไดจัด
ใหมีโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิก กสจ.  เขารับการอบรมเพ่ือสราง
ทักษะความรูความสามารถใหแกสมาชิก  เพ่ือใหสามารถนำไปใชประกอบการทำงาน  สรางอาชีพเพ่ือกอใหเกิดรายไดท่ี
พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต ณ  วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช  ในวันเสารท่ี 14 และวันอาทิตยท่ี  
15  มีนาคม  2563  

ท้ังนี้ มีลูกจางประจำท่ีเปนสมาชิก  กสจ. ในสังกัดทานไดลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมอาชีพใน
โครงการดังกลาวซ่ึงมีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้ ในการนี้สำนักงาน  กสจ. ขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดอนุมัติใหสมาชิก กสจ. ตามรายชื่อดังกลาวเขาอบรมไดโดยไมถือวาเปนวันลาและสามารถเบิกคาใชจายได
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการตาม โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
เนื่องจากเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแกลูกจางประจำของสวนราชการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดังกลาวเขารวมการอบรม   ตามกำหนดการ
ดังกลาวดวย   จักขอบคุณยิ่ง 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายวิสิฐา   ตั้งจิตนบ) 
ผูจัดการสำนักงาน  กสจ. 

 
 
 



 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

กำหนดจัดท่ีวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 
ในวันเสารท่ี วันเสารท่ี  14  มีนาคม และวันอาทิตยท่ี  15  มีนาคม 2563 

****************************************** 
วันเสาร 

เวลา  กำหนดการ 

08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบียน และแจกของที่ระลกึ  
พรอมแจกของวาง  

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

กลาวรายงานวตัถุประสงคการจดัโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย ผูจัดการสำนักงาน กสจ.   
กลาวเปดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กลาวรายละเอียดการจัดฝกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผูอำนวยการวิทยาลัยฯ  

10.00 น.  ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.  ถึง 16.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 

และ วันอาทิตย  

เวลา  กำหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบตัรใหแกสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม  

โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง ประธานกรรมการ  กสจ.   
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเลี้ยงของวางและอาหารกลางวนั    
 

  
 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   

กาํหนดจัดท่ี ณ  วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช   

วันเสาร์ท่ี 14 และวันอาทิตย์ท่ี  15  มีนาคม  2563 

 ****************************************** 

โปรดตรวจสอบช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้อง    1 / 6 
 

 

  เนื่องจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำของสวนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.)  ได
มีโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะ  ความรู ความสามารถ เพ่ือ
นำไปสรางอาชีพ  สรางรายได  ใหแกสมาชิก  กสจ.   สำนักงาน  กสจ.  ในการดำเนินการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมาชิก  กสจ.  จำนวน 5 หลักสูตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ หลักสูตร  จำนวนผูสมัครจริง   
1 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตน  21  
2 การเดินสายไฟฟาภายในอาคารเบื้องตน  18  
3 การติดตั้งจานดาวเทียม  14  
4 การตัดผมชาย  11  
5 การทำเบเกอรี่ (ขนมอบ)  20  

รวม 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   

กาํหนดจัดท่ี ณ  วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช   
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายประภาส ชูสิทธ์ิ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

2 นายวฒันา แสงทอง การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

3 นายทวี นุย้สุภาพ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

4 นายประภทัธ์ เวทประสิทธ์ิ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

5 นายกมล จนับวั การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

6 นายสมศกัด์ิ ทิพยแ์กว้ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

7 นายนพดล แยง่คุณเชาว ์ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

8 นายวชัรินทร์ ใจหา้ว การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

9 นายสาโรจน์ กาญจนอารี การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

10 นายสุพงค ์เสถียร การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

11 นายสังข ์ใสสุข การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

12 นายวิบูลย ์นวลประจกัษ ์ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

13 นายดาํรงค ์ยีสุ่่น การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

14 นายสมจิต เสวาฤทธ์ิ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

15 นายอรุณ เอม็บุตร การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

16 นายนุรัตน์ เกตุชู การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

17 นายสวาท พงศจี์น การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

18 นายบุญลือ รักษสุ์วรรณ์ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

19 นายกิตติศกัด์ิ ภูมะ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

20 นายประสาร แดงแกว้ การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

21 นายประจกัษ ์ขนุเพชร การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   

กาํหนดจัดท่ี ณ  วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช   

วันเสาร์ท่ี 14 และวันอาทิตย์ท่ี  15  มีนาคม  2563 
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายมะโน เพง็ทอง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

2 นายจรัญ บุญเตม็ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

3 นายพิบูลย ์ผลสมบูรณ์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

4 นายป่ิน อินนุพฒัน์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

5 นายสุนทร พงษท์องเมือง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

6 นายจริญ พลชนะ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

7 นายจาํนงค ์ออ้ยเป็น การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

8 นายสิริ หนูศิริ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

9 นายชาตรี ทองขาว การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

10 นายสุชาติ ทองสุข การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

11 นายวิโรจน์ ภกัดีรุจีรัตน์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

12 นายสาํรอง บวัทอง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

13 นายจิระศกัด์ิ รุจิโกไศย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

14 นายขจรศกัด์ิ สังขท์อง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

15 นายสรายธุ แกว้ชะนะ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

16 นายวงศธ์ร ม่วงอยู ่ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

17 นายไทยรงค ์กองสุข การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

18 นายศกัดา วาสน์ทอง การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

 

 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นายสุชาติ ฉิมมณี การติดตั้งจานดาวเทียม 

2 นายสมพงษ ์ทองนุย้ การติดตั้งจานดาวเทียม 

3 นายภยัรัตน์ ถ่ินกาญจน์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

4 นายวิเชียร เมืองแป้น การติดตั้งจานดาวเทียม 

5 นายอนนัต ์รัตนพงศ ์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

6 นายพศุฒ บุษยรัตน์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

7 นายวารวตั คงสงข ์ การติดตั้งจานดาวเทียม 

8 นายสมคิด พนัคนิช การติดตั้งจานดาวเทียม 

9 นายประท่ิน นาคสุวรรณ การติดตั้งจานดาวเทียม 

10 นายอรุณรัตน์ ชูแกว้ การติดตั้งจานดาวเทียม 

11 นายธีระพงศ ์ดวงทอง การติดตั้งจานดาวเทียม 

12 นายประภาศ มชัฌิมาภิโร การติดตั้งจานดาวเทียม 

13 นายประเสริฐ ลุง้บา้น การติดตั้งจานดาวเทียม 

14 นายธนากรณ์ จุลบุษรา การติดตั้งจานดาวเทียม 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   
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ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางนงลกัษณ์ ภูสุมาศ การตดัผมชาย 

2 นางวลัภา กรงไกรจกัร การตดัผมชาย 

3 นายโกษม จรพงศ ์ การตดัผมชาย 

4 นายสมยศ เล่ียมแกว้ การตดัผมชาย 

5 นางทุมมา บุญญานุวตัร การตดัผมชาย 

6 นายไพโรจน์ ช่วยบุญชู การตดัผมชาย 

7 นายสุชาติ บตัรทอง การตดัผมชาย 

8 นางนงเยาว ์พนัธ์เศรษฐ การตดัผมชาย 

9 นางอรอนงค ์รุจิโกไศย การตดัผมชาย 

10 นายนพพร ชยัคุม้ การตดัผมชาย 

11 นายธาดา โพธ์ิขวาง การตดัผมชาย 

 



 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมาชิก กสจ.   

กาํหนดจัดท่ี ณ  วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช   

วันเสาร์ท่ี 14 และวันอาทิตย์ท่ี  15  มีนาคม  2563 

 ****************************************** 

โปรดตรวจสอบช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้อง    6 / 6 
 

 

ลาํดับ รายช่ือ หลกัสูตร 

1 นางดาํริห์ สุขบาํเพญ็ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

2 นายกุล จุลพงค ์ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

3 นางประดิษฐ์ ไหมสุข การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

4 นางนิตยา เพชรยอ้ย การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

5 นางนวลจนัทร์ แกว้มณี การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

6 นางจรัสศรี ไชยขาํ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

7 นายสมยศ ลงทอง การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

8 นางสาวประไพ แกว้อุดม การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

9 นางกรรณิกา นาคเสนา การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

10 นางปรานอม ทองคาํ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

11 นางสาวธิติยา มณียม การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

12 นางพรรวี คารวินพฤกษ ์ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

13 นางแววตา รุยวิชิต การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

14 นางราตรี แกว้พิทกัษ ์ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

15 นางจุไรรัตน์ ชูจินดา การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

16 นางดวงฤทยั หอวงัปอ การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

17 นางสมจิตต ์มูลตรีมา การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

18 นางสุภาพร ณ นคร การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

19 นางสาวกาญจนา สินสงวน การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

20 นายขวญัชยั ไวยวิก การทาํเบเกอร่ี(ขนมอบ) 

 


