
 
ที่ กสจ. 002/ว.211 สํานักงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 33/4 
อาคารเดอะไนน์ทาวน์เวอร์แกรนด์พระราม 9 
อาคารเอ  ชั้น 23  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  
กรงุเทพฯ 10310  

     7  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
 

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

เรื่อง ประกาศรายช่ือและขออนุมัติบุคคลเข้าอบรมสัมมนาเพื่อสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560    

เรียน ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/อธิบดี/อธกิารบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่าย  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560  

 

ด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  ได้จัดให้มี
สัมมนาเพื่อสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1  กันยายน  2560 
(ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนร่วมจิตต์ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  และท่านได้จัดส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวฯ  ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศรายช่ือที่ส่งมาด้วย  

ในการน้ีสํานักงาน  กสจ. จึงขอประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านโปรดอนุมัติให้บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการสัมมนา ตาม
กําหนดการดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

  
 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายวิสิฐา   ตัง้จิตนบ) 
 ผู้จัดการสํานกังาน  กสจ. 

 
 
 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 1 จาก 7 

1 นายสงเสริม จนัทรศรีมา 
2 นางพวงผกา ล้ิมเจริญ 
3 นายรุง ดวงแสง 
4 นายชัชวาล ธรรมรักชัย 
5 นางสาววิชยานันท จันทรต๊ิบ 
6 นางสาวปาฏิหาริย มังคลาภรณ 
7 นางบุญยาพร ถวัลยคุปต 
8 นายชายชาญ ธรรมขันธ 
9 นางสุนันท สุขโข 
10 นายเทวินทร อยูด ี
11 นายสุพจน กันสิงห 
12 นายประยุทธ สวางใจ 
13 นางสมพงษ หมทอง 
14 นายสําราญ เกดิทิน 
15 นางยุเหร่ียน อัตตะชีวะ 
16 นายเสนห บุญกลํ่า 
17 นางนริศณา ทองคํา 
18 นายณรงคฤทธ์ิ กิตติสุนทรสกุล 
19 นายจงจิตร สุภาภรณ 
20 นายสาคร สุขใจ 
21 นายไวโรจน บุญสําราญ 
22 นางดาลัด มณีมัย 
23 นายวินัย งามสมชาติ 
24 นายกฤษณะ นิลเขียว 
25 นางขจรจันทน คาขาว 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 2 จาก 7 

26 นายจัตุรงค บานเย็น 
27 นางนงลักษณ อาจองค 
28 นางสงศรี หงษเหิมยุทธ 
29 นางจันทนา วงศเจริญจันทร 
30 นางธนรักษ พรรณวิเชียร 
31 นางเบญจวรรณ เอมอารี 
32 นายประดิษฐ พงษเพ็ญสวัสดิ์ 
33 นางสาวภาวนา เหลาพิทักษ 
34 นางสาวเขมา ณ หงษา 
35 นางสุรางค ผลเหม 
36 นายอดุลย แสวงศรี 
37 นางสาวจุฑามาศ ธีรากร 
38 นายสมศักดิ ์แจมวิถีเลิศ 
39 นางทิพวนั สุขทว ี
40 นางธนนันท กลอมจิตร 
41 นางวาสนา ทองกร 
42 นางเพ็ญศรี นามมะเริง 
43 นางวันด ีขันธบูรณ 
44 นายเดชไท ไทเหนือสิงห 
45 นายสถาพร จลุลา 
46 นายประสงค โคตรขํา 
47 นายชัชวาลย ละอองคํา 
48 นายบุญสนอง วงษหาจักร 
49 นายสุรัตน ชัยสิน 
50 นางจารุพรรณ วุฒิชัยเรืองไกร 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 3 จาก 7 

51 นายดิเรก สนิทกูล 
52 นางสาววิริยาภรณ อัมรี 
53 นายสําเภา เรืองรักษา 
54 นายจิรวัฒน เมืองใจเมตต 
55 นางบังอร มหากัณฑ 
56 นางวนดิา คาข้ึน 
57 นายสุพจน ศรประทุม 
58 นางบังอร พรหมจรรย 
59 นางกนกพร อนทอง 
60 นางจิระภา อาจแยม 
61 นางลออ ภาณศุาสตร 
62 นางวิไล ล้ิมสกุล 
63 นางศิริพร เพลินพนา 
64 นางสาลินี หอมศิริ 
65 นายวัฒนศักดิ ์แกวพรหม 
66 นายเจริญ ใสสอง 
67 นายวิชิต เผาภูธร 
68 นางสมจิตร ปนคํา 
69 นายทิม รักกลาง 
70 นายเฉลียว มีนาวงค 
71 นายสุชาติ สุดชู 
72 นางรุจิเรศ ศิริศรีตรีรักษ 
73 นางจินตนา สวัสดิสาร 
74 นายสมชาย วงศวัฒนะ 
75 นายวีระ เอมโอษฐ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 4 จาก 7 

76 นางอุไร ปานยอย 
77 นางดารุณ ีสิงหทอง 
78 นางจารุณ ีมูลหาญ 
79 นางสาวกนกศิริจันทร ดีพูลไกรกนก 
80 นางบุญยืน ทัพบุญมี 
81 นางรัษฎา ทองจุไร 
82 นายชูศักดิ ์นาเมืองรักษ 
83 นางพรรณรายณ บัณฑิต 
84 นางวันเพ็ญ จวนใจ 
85 นายวิโรจน อุปถัมภ 
86 นายสานนท อุนขาว 
87 นายสุทิน คงเกล้ียง 
88 นางสาวมาลัย สมไชยวงค 
89 นายจักรพงษ ทิพวงศ 
90 นางละออง ครองสี 
91 นางสิริรัตน ดีดวยชาติ 
92 นายบุญสง มามุงดี 
93 นายสํารอง ธรรมปญญาสาน 
94 นางนิลมณ ีมอญเกิดแกว 
95 นางรุจิรา เท่ียงอรุณ 
96 นางนงลักษณ เหมรักษ 
97 นางทักษมา บุญรักษา 
98 นายอุดร สังขสวาง 
99 นายสมชาย ทิมทอง 
100 นายประทีป วงคเลขา 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 5 จาก 7 

101 นางนวลอนงค ยังสุข 
102 นายอําพร จวนปลอด 
103 นางศิริวรรณ กุหลาบเพ็ชร 
104 นายประภาส วังสุวรรณ 
105 นายตรี คุมยิ้ม 
106 นายวิรุฬห ชางนาวา 
107 นายสมยศ แซจั่น 
108 นายชัยสิทธ์ิ แกวสีขาว 
109 นายชวย เต็งประเสริฐ 
110 นางอัมพร นาโควงศ 
111 นายพิทยา ดาวประดิษฐ 
112 นายบุญเจดิ บุญม่ัน 
113 นายอุบล สุขเจริญ 
114 นายสุพัฒน ธรรมกราง 
115 นายสังวาลย แกวหอม 
116 นางปราณ ีกระออมแกว 
117 นางสมศรี กีสี 
118 นางประกาย อินทรสมใจ 
119 นางจันทรนวล สุริโย 
120 นายสุริยนต กลุบุตรดี 
121 นายสมใจ มณปีรุ 
122 นายสงเสริม แสงฤทธ์ิ 
123 นางสาวนงเยาว บุญญะณีย 
124 นางกัญญา อุนแดง 
125 นายอรุณ คงหนู 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 6 จาก 7 

126 นายอรรถพันธ ยังรอด 
127 นายไพรัช ผุดมาก 
128 นางสาวกัลยา มะหะหมัด 
129 นางสาวจิราวรรณ วรรณธนัง 
130 นายไพโรจน หม่ืนศรี 
131 นายเกษม เทพศิริ 
132 นายสุชิน สัทธศรี 
133 นายอัมพล นาคประเสริฐ 
134 นายณรงค คุวานนท 
135 นางสาวนีรรัตน หิรัญชวรัตน 
136 นางสมบัติ ลอยศักดิ ์
137 นายล้ินเงิน สกุลไทย 
138 นายจําเริญ คนชาน 
139 นายสมชาย ชนะวารี 
140 นายณรงค ภาณุลภัสศิริ 
141 นางภิญญา สุวรรณนอย 
142 นายประสิทธ์ิ ยงญาติ 
143 นายสมภพ อินทรแปน 
144 นางสาวเครือวลัย จึงพิชาญวณิชย 
145 นายทองอินทร โคตรสีบัน 
146 นายแดง สุขเสริม 
147 นางเพลินพิศ ศรีสวัสดิ์ 
148 นางบุญเรือง ใจเย็น 
149 นางสมจิตร ตาอินตา 
150 นางทัศนีย กลางโยธี 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนาเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในป 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกรที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   

ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนรวมจิตต ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 7 จาก 7 

151 นายบุญศรี โหมดนอก 
152 นายวีระศักดิ ์สระแกว 
153 นางฉวีวรรณ แกนการ 
154 นายปญญา ชากะจะ 

 



    สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1                

  
กําหนดการสัมมนาเพือ่สมาชกิ  กสจ. ทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในป ี2560 

ในวันพฤหัสบดทีี่ 31 สงิหาคม และวันศกุร์ที่  1  กันยายน  2560  (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)   
ณ  โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนร่วมจิตต์ ตําบลชะอาํ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

**************************************** 
วันพฤหัสบดทีี่ 31 สิงหาคม 2560 
06.30 น.  ทกุท่านพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  
   ลงทะเบียนกับทีมงาน เพื่อรับป้ายช่ือติดกระเป๋า 
   เจ้าหน้าที ่นํากระเป๋าท่านขึ้นรถ และมีบริการอาหารเช้าบนรถ 
7.00 น.   นําทกุท่านออกเดนิทางมุ่งหน้าสู่ชะอํา จ.เพชรบุรี 
   นําทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศวไีอพ ี
 
10.30 – 11.30 น.  นําทกุท่านสกัการะ หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล  

 
 
12.00 น.  เดินทางถงึ โรงแรม เมธาวลัย ชะอาํ  
12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30น.  พิธีเปิดการสัมมนาฯ  คณะกรรมการ กสจ. และแนะนําวิทยากร  
13.30-14.30 น.  กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00     กิจกรรมรวมพลังชูชก ลูกบอลสามัคคี ส่งไข่ไต่ระดับ 

 
 
16.00 น.   เข้าที่พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 



 
 
18.00 น.    กิจกรรมภาคคํ่า ร่วมสนกุกบักจิกรรมเกมส ์พร้อมรับของรางวัล 

 
  
   รปูแบบงานเลีย้ง ตอนกลางคืน “ย้อนยุค สุขเกษียณ” 

 
 
22.00 น.  ปิดงานเล้ียง –ราตรีสวัสดิ-์ 
 
วันศกุร์ที่  1  กนัยายน  2560    
07.00-9.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น.  พร้อมกันที่หอ้งประชุม 
09.30 น.  ออกกําลังกายยามเช้า / ฝึกลมหายใจ  
   กิจกรรม กระตกุเชือกแก้ปม /ก็ดีเหมอืนกัน / 8 หัวใจในการใช้ชีวิตร่วมกัน  
10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.50 น.   ระดมความคิดและแลกเปล่ียนความรู้ของสมาชกิหลังเกษยีณ 
11.30 น.  ชมวีดีทัศน์กจิกรรม  ,พิธีปิด,กจิกรรมอําลา 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
13.00 น.   เก็บสัมภาระออกจากโรงแรม 
13.30 – 14.00 น.  นําทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานราชภักดิ ์

 
15.00 น.   นําทุกท่านแวะซื้อของฝาก 
15.30 น.   เดินทางสู่ จุดหมายปลายทางกรุงเทพมหานคร 
   หมายเหต ุระหว่างทางแวะเข้าปั้มเพื่อทําธุระส่วนตัว 
18.30 น.   เดินทางกลับถงึจุดหมายปลายทาง ด้วยความประทับใจ  

***** กําหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม***** 



 

-2- 
การเดนิทาง : ท่านสามารถเดนิทางโดย 

1. เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ วีไอพี ออกเดินทางจากสํานกังาน  กสจ. วันพฤหัสบดทีี่ 31 สิงหาคม เวลา 
7.00 น.  ส่งกลับที่สํานักงาน  กสจ.  ในวันศกุร์ที่  1  กันยายน  2560 เวลา 18.30 น.   
โปรดเพื่อระยะเวลาในการเดนิทางกลับต่างจังหวดเนือ่งจากการจราจรหนาแนน่ในช่วงการเดินทางกลบั!! 

2. เดนิทางโดยสารประจําทางหรือรถส่วนบคุคล  ให้เจอกันที่จัดงาน เวลา 11.30 น.  
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจุดนัดพบที่ กสจ. จัดหาไว้ให้  หรือสถานที่จัดฝึกสัมมนาฯ ให้ท่าน
เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  เป็นค่าพาหนะในการเดินทางได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 
ค่าใชจ้่ายในการเข้ารับการฝกึสัมมนาฯ ตามโครงการ  
 กสจ. จะเปน็ผู้ใหก้ารสนับสนนุการฝกึสัมมนาฯ ตามโครงการ ดงันี ้

 ค่าโปรแกรมการบรรยาย  ค่าวัสดุฝึกสัมมนาฯ ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย  
 ค่าห้องพกั (พัก 2 ท่าน/ห้อง) (หากแจ้งพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 675 บาท) 
 อาหาร 4 มื้อ (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / เย็น 1 มื้อ) อาหารว่าง 3 มื้อ 
 ค่ารถรับ -ส่ง จาก กสจ. ไปยังสถานที่จัดสัมมนาฯ  (กรณีเดินทางพร้อมกับสํานักงาน กสจ.)  สําหรับผู้ที่

โดยสารประจําทางหรือรถส่วนบุคคลให้ท่านเบกิจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด   
 
สิ่งทีต่อ้งนําติดตัวมา  
- ชุดเส้ือผ้าสุภาพ      - เส้ือผ้าใส่สบาย 
- ชุดออกกําลังกาย/ชดุว่ายนํ้า    - ร่ม/หมวก 
- ชุดสําหรับงานเล้ียงตอนกลางคืน แนว “ย้อนยุค สุขเกษียณ”  - ยาและอุปกรณ์ต่างๆ ประจําตัว 

 



 
แผนท่ี   โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา ถนนร่วมจิตต์ ตาํบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบรุ ี
สอบถามเสน้ทางหรือจองหอ้งพักเพิน่เหนอืจากที่ กสจ. ดแูล โทร 032 471 028-9 

 

  
 
 

แผนท่ี สํานักงาน กสจ. 
  33/4  อาคารเดอะไนน์ทาวน์เวอร์  เเกรนด์ รามา ไนน์  (อาคาร เอ) ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

จุดจอดรถบัสหน้าอาคาร เอ ช้ัน 1 

 

 

 

                                                           จุดจอดรถบัสหน้าอาคาร เอ ช้ัน 1 

 


