
เรียน ผู้ทีม่ีรายช่ือทุกท่าน  
โปรดศึกษารายละเอียด และท าความเข้าใจ ให้ครบถ้วน  
 
กรณีที ่1 สมาชิกทีเ่ข้าร่วมงาน ฟรี ทุกรายการ   
กรณีที ่2 สมาชิกทีเ่ดินทางเองและมีผู้ติดตาม  มีเง่ือนไขและค่าใช้จ่ายดังนี ้ 

2.1 ตอ้งจ่ายค่าห้องพกัคืนละ 675 บาท 2 คืนเป็นเงิน 1,350 บาท   
2.2 ผูติ้ดตามตอ้งดูแลตวัเอง ในเร่ืองอาหารในแต่ละม้ือเอง  
2.3 ผูติ้ดตามไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการสัมมนา และ งานเล้ียง ทุกกรณี 

กรณีที ่3 สมาชิกทีเ่ดินทางพร้อม กสจ. จาก กรุงเทพ และมีผู้ติดตาม   ต้องยอมรับเง่ือนไข และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางดังนี ้  

3.1 ผูติ้ดตามไม่สามารถเขา้ร่วมการสัมมนากิจกรรม ส าหรับสมาชิกเกษียณอาย ุทุกกรณี   
3.2  ผูติ้ดตามตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงิน ทั้งส้ิน 3,100 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

รายการท่ีตอ้งช าระเพิ่มของผูติ้ดตาม จ านวนเงิน 

1) ค่าหอ้งพกั คืนละ 675 บาท 2 คืน  1,350.00  

2) ค่ารถบสั เท่ียวละ 200 บาท ไปกลบั  400.00  

3) ค่าอาหารเชา้และของวา่งบนรถ 144.00  

4) ค่าอาหารกลางวนั ร้านปลาทู   200.00  

5) ค่าอาหารเยน็ ร้านครัวเมด็ทราย  206.00  

6) ค่าอาหารม้ือเชา้ท่ีโรงแรม     -    

7) ค่าอาหารกลางวนั ท่ีโรงแรม     300.00  

8) ค่าอาหารเยน็ ท่ีโรงแรม    300.00  

9) ค่าอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม     -    

10) ค่าอาหารกลางวนั ท่ีร้านเวเนเซียหวัหิน   200.00  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน     3,100.00  

*** หากมีการเปล่ียนยกเลิกการมีผูติ้ดตาม  ใหแ้จง้ภายในวนัท่ี 5 สิงหาคม 62 ก่อน 12.00 น.  หลงัจากน้ี ไม่สามารถ
ยกเลิกและสมาชิกยงัคงตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว (เป็นจ านวนเงิน 3,100 บาท)  
*** ตอ้งช าระเงินก่อนข้ึนรถ เท่านั้น   



 
ที่ กสจ. 002/ว.178 ส ำนักงำนกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจำ้งประจ ำ

ของส่วนรำชกำร   ซึง่จดทะเบยีนแล้ว (กสจ.) 33/4 
อำคำรเดอะไนน์ทำวน์เวอร์แกรนด์พระรำม 9 
อำคำรเอ  ชั้น 23  ถนนพระรำม 9  เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพฯ 10310  

     1  สิงหำคม พ.ศ.2562 
 

ส ำนักงำน  กสจ.  www.gpef.or.th 
โทรศัพท์ 02-168-1101-6  ต่อ 116 โทรสำร 02–168–1108 

เร่ือง ประกำศรำยชื่อและขออนุมัติบุคคลเข้ำอบรมสัมมนำเพื่อสมำชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปี 2562 

เรียน ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/อธิบดี/อธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำเพื่อสมำชิก กสจ. ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปี 2562 

 

ด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  ได้จัดให้มี
สัมมนำเพื่อสมำชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่  29  สิงหำคม ถึงวันเสำร์ที่ 31 สิงหำคม 2562 
(ระยะเวลำ 3 วัน 2 คืน)   ณ  โรงแรม เมธำวลัย ชะอ ำ ถนนร่วมจิตต์ ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี  และท่ำนได้จัดส่ง
ผู้แทนเข้ำร่วมงำนสัมมนำดังกล่ำวฯ  ซึ่งมีรำยละเอียดตำมประกำศรำยชื่อที่ส่งมำด้วย  

ในกำรนี้ส ำนักงำน  กสจ. จึงขอประกำศรำยชื่อให้ทรำบโดยทั่วกัน  และขอควำมอนุเครำะห์จำก
ท่ำนโปรดอนุมัติให้บุคคลตำมรำยชื่อดังกล่ำวเข้ำร่วมสัมมนำโดยไม่ถือว่ำเป็นวันลำและสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือสัมมนำ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและโปรดพิจำรณำอนุมัติบุคคลดังกล่ำวเข้ำร่วมกำรสัมมนำ ตำม
ก ำหนดกำรดังกล่ำวด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

  
 ขอแสดงควำมนับถือ 

  
 (นำยวสิิฐำ   ตั้งจิตนบ) 
 ผู้จัดกำรส ำนักงำน  กสจ. 

 
 
 



 

 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษยีณอายุปี 2562 

วนัพฤหัสบดทีี่ 29 ถึงวนัอาทิตย์ที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)  
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 นางนรีรักษ ์เลิศวชิา 

2 นายศกัด์ิดา ตนัหยงมดั 

3 นายสุวรรณ์ พุทธปวน 

4 นายสุจิตร์ ฆอ้งเดิม 

5 นางนภาวรรณ ไชยรินทร์ 

6 นางราวรรณ์ ดิลกพิทยาธร 

7 นางวาสนา สีบุญเรือง 

8 นายเฉลิม สังเกตุ 

9 นางจาํเนียร อุนนัชยั 

10 นางสาวสมทรง พุม่ผะกา 

11 นายบุญเลิศ อตัตะชีวะ 

12 นายสมชาย ศรีแกว้พนั 

13 นายสุรพล จินดาวนิชย ์

14 นายสอนสวรรค ์เฉลิมรัมย ์

15 นายทองใส วริิญาติ 

16 นางจินตนา วงักาวรรณ 

17 นายบุญส่ง การเพียร 

18 นายสัจจะ ฤทธิวงศ ์

19 นายสมบติั คลองยวน 

20 นางเยาวพา จนัทร์ประเสริฐ 

21 นางอรวรรณ ธนุพเพธา 

22 นางศรียาพร อมัพวา 

23 นางพชัรินทร์ ปิยวนิชพงษ ์

24 นายศุภากร กล่ินประหลาด 

25 นายทองผล ชาญชาํนิ 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

26 นายกมล พิลาหา 

27 นางสุมาลยั ศิริพนัธ์ุ 

28 นางวงจนัทร์ เทียนเจริญ 

29 นายสุพจน์ โสภี 

30 นางสาวธาริณี ยานอ้ย 

31 นายบุญเทียม เมืองชา้ง 

32 นางสมพิศ เคง็ชยัภูมิ 

33 นางอโนชา โภคา 

34 นางภิรมย ์กลแกม 

35 นางวไิล สุวรรณมิตร 

36 นางจิรภา สิทธิชยั 

37 นางสุจินทร์ แจ่มฟ้า 

38 นางชุลี สองบาง 

39 นายภกัดี กาไรภูมิ 

40 นางสาล่ี ฉกรรจศิ์ลป์ 

41 นางพาลาภ ทองจาํปา 

42 นายสมบูรณ์ จงสิทธ์ิ 

43 นางพิมาย มีอาษา 

44 นางทศันีย ์บรรลือหาญ 

45 นางจมรพรรณ วรพฒันานนัต ์

46 นายประสิทธ์ิ เขียวคาํรพ 

47 นายสมพงษ ์ลอยประโคน 

48 นายสมชาย ชา้งหล่อ 

49 นายโอวาท ธรรมจนัทร์ 

50 นายอุดม จนัทร์คาํลอย 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

51 นายประเวส สาดี 

52 นางสมปอง ดุมกลาง 

53 นางศิริลกัษณ์คณา เกิดจนัทร์สวา่ง 

54 นางดวงใจ พนัธุรัตน์ 

55 นางสุระ แกง้คาํ 

56 นางปัญจมา ดาํรงวุฒิ 

57 นางสุมาพร โสภาพงศ ์

58 นางพรพิมนต ์ปานพรม 

59 นายสงวน พรหมนอ้ย 

60 นางสวสิ พิมพท์อง 

61 นางสุธานี กนัทะวงศ ์

62 นางปิยนุช พงษอ์อ้ 

63 นางรัตนา พงษส์มบติั 

64 นางนฐักานต ์สุทิน 

65 นางวชิยา สุคนธมาลี 

66 นางงามตา ช่วยตั้ง 

67 นางประเจือง มณีรัตน์ 

68 นางสุวรรณา นุชเจริญ 

69 นายประสาท มารินทร์ 

70 นายธีระศกัด์ิ ไชยโย 

71 นายวชัรินทร์ ประเมินมงคลกุล 

72 นายเจริญศกัด์ิ ชะปูแสน 

73 นายชูเกียรติ กะระกล 

74 นายไกรฤกษ ์สุขปาน 

75 นายไพโรจน์ พงษบุ์ตร 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

76 นางเพียงใจ จนัทร์กระจ่าง 

77 นายอาํพรชยั พูนนอ้ย 

78 นายอดิศกัด์ิ คงดี 

79 นางกรรณิการ์ เรืองถนอม 

80 นางสาวสุรัสวดี ทิพยนุกูล 

81 นางอารี แกว้เพชรรัตน์ 

82 นางสมสุข นนัทวบูิลย ์

83 นายแวอาแซ แวหะย ี

84 นายอดิมาน จารง 

85 นางประภาพรรณ ไชยมงคล 

86 นายธนชาติ คาํเผา่ 

87 นางดุษณีย ์มลิรัตน์ 

88 นางสายสุนีย ์ช่างปรุง 

89 นายดาวเรือง สิงห์เสือ 

90 นายวชัรินทร์ ปลอดอ่อน 

91 นายพรชยั กนัมา 

92 นางส้มเชา้ จนัทร์โต 

93 นางอาํพร จนัทรา 

94 นายสกล หอบุตร 

95 นางสุนนัทา จนัสูนย ์

96 นางสุชีรา การินทร์ 

97 นายป่ินทอง ศรีบุญธรรม 

98 นายกฤษดา อ่อนโยน 

99 นายวรีะชยั อุทปัตย ์

100 นายอภิชยั มุทาวนั 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

101 นางพรทิพย ์นํ้าใจดี 

102 นางจนัทร์ ปัตระวรรณ 

103 นางอินทิราภรณ์ ศรีสุวรรณ 

104 นางพรพิมล กางกรณ์ 

105 นายอบัดุลกอเดร์ สูหลง 

106 นายวรัิช อินนอก 

107 นางอมรพนัธ์ พานิชนาวา 

108 นายสมบติั สุขเกษม 

109 นางสาวสุวรรณา สัมพนัธารักษ ์

110 นางปานจิต ประสิทธิชยั 

111 นางสาํเนา ศรีคาํนวล 

112 นางอรทิพา วงษส์อน 

113 นายสุก พรมเหงา้ 

114 นายรัตน์ พรหมฟัง 

115 นายกิตติพทัธ์ ธีระเศรษฐชยั 

116 นายทองสืบ พรหมสาย 

117 นายศรชยั ศิลาวงศ ์

118 นายจาํแนก สัมพุทธานนท ์

119 นางรัญญา งามสาย 

120 นายประทีป จนัทร์ปุ่ม 

121 นายชยัสิทธ์ิ คาํพิทูล 

122 นางสาวยพุิน อนุสาร 

123 นางสวาท สุจินโน 

124 นางณญัฒณา สิงห์หนู 

125 นายจรูญ ธาดาบุษบง 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

126 นางบุญศรี แกว้ธาํรงค ์

127 นางอุทยั ทองเสือ 

128 นายสราวธุ เฟ่ืองรอด 

129 นายวนัชยั คลา้ยสุข 

130 นายนิมิตร นาคทบัทิม 

131 นายสาโร สุวรรณชม 

132 นายกรัณยช์ยั เตชะพร้อมวฒิุ 

133 นางสุมาพร ศรีเจริญ 

134 นางสาวอรัญ มนัจนัทร์ 

135 นางสาวพวงศรี นอ้ยบางยาง 

136 นายทรงวฒิุ ชมภูวเิศษ 

137 นายพิษณุ เนียมดวง 

138 นายขวญัยนื ชัง่เรือนกูล 

139 นายองอาจ ชูดาํ 

140 นายวรัิตน์ รัตนภิรมย ์

141 นายทกัษิณ เฝือไชยศรี 

142 นางจิดาภา ดวงใจดี 

143 นายสุบิน พลอินทร์ 

144 นายชยัณรงค ์ปินะถา 

145 นางนิตยส์วาท กองศูนย ์

146 นายณโรม เอ่ียมสาํอางค ์

147 นายสนธิรักษ ์ศรีเมฆ 

148 นางโฉมโรจน์ คงไชย 

149 นางอรอินทร์ หลกัทอง 

150 นางพรรณี ระหงษ ์



 

 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษยีณอายุปี 2562 

วนัพฤหัสบดทีี่ 29 ถึงวนัอาทิตย์ที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)  

ณ โรงแรมเมธาวลยั ชะอาํ  

***************************************** 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

151 นางสาคร พระสุมี 

152 นางยพุาพรรณ อุตตมะ 

153 นายไพรัตน์ แสงจนัทร์ 

154 นายประพาย บุญเนตร 

155 นายเสรี แสงคาํฉาย 

156 นางรัชฎา จกัรอินทรา 

157 นางอุบล ปัญญา 

158 นางวารุณี พรหมคุณ 

ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล (ผู้มีสิทธิเข้าร่วมงานเพิม่เติม) 

159 นายลือชยั แจง้ไชย 

160 นางสาวศรันญพร เปรมเปร่ืองเชาวน์ 

161 นางบุญยนื บุญฤทธ์ิ 

162 นายลือชยั แจง้ไชย 

163 นางสาวศรันญพร เปรมเปร่ืองเชาวน์ 

164 นางบุญยนื บุญฤทธ์ิ 

165 นายจรูญ เสือเปรม 

166 นางสาวรัตนา เอมอ่อง 

167 นางรัตน์ธิญา สัจจา 

168 นางถนอมนวล จอนเทศ 

169 นายสมคิด ศรีนอ้ย 

170 นายมานิต กาใจคาํ 

171 นางสาวอุไร กาญจนเพญ็ 

172 นายสุนทร เอียดทุ่งคา 

173 นายสมคิด รัตนโสภณ 

174 นางเกษร จนัทรปรีชายทุธ 



 

 

 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสมาชิก  กสจ. ที่จะเกษยีณอายุปี 2562 

วนัพฤหัสบดทีี่ 29 ถึงวนัอาทิตย์ที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)  

ณ โรงแรมเมธาวลยั ชะอาํ  

***************************************** 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล 

175 นางนภาทิพย ์น่ิมนวลงาม 

176 นางศุภนนัท ์วงศอ์ภยั 

177 นางสุภาวดี อยูผ่าสุข 

178 นางสาวดวงพร วฒันากวิน 

179 นางสาวชดาวรรณ สงคป์ระพนัธ์ 

180 นางมนสัสิยา พงษว์านิช 

181 นางจิตรา เช้ือจอหอ 

182 นางสาวไพรวลัย ์อุทยัแสน 

183 นางกญัญภทัร์ สุขสมบูรณ์ 

184 นางณฐัสุรางค ์โสตถิเหมกร 

185 นางผอ่งศรี จนัทร์เพญ็ 

186 นางณิศา ศรียานนัทกูล 

 187 นางสุมาลยั บุญญาจนัทร์ 

 188 นางสาวพรหมภสัสร ปรียว์ชิญาภู 

 189 นายขนัแกว้  สมบูรณ์ 

 



 

 
ก ำหนดกำรสัมมนำเพือ่สมำชิก  กสจ. ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปี2562 

ในวันพฤหสับดีที่ 29 ถึงวันเสำรท์ี่  31  สิงหำคม 2562  (ระยะเวลำ 3 วัน 2 คืน)   
ณ  โรงแรม เมธำวลัย ชะอ ำ ถนนร่วมจิตต์ ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี  

**************************************** 
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหำคม 2562  (วันที่1)  
06.00 น.  ทุกท่ำนพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย  
   ลงทะเบียนกับทีมงาน เพือ่รับปา้ยชื่อติดกระเป๋า 
   เจ้าหน้าที่ น ากระเปา๋ท่านขึ้นรถ และมีบริการอาหารเช้าบนรถ 
6.30 น.   น ำทุกท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ชะอ ำ จ.เพชรบุร ี
   น าทุกทา่นออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศวไีอพ ี
 
10.30 – 11.30 น.  น ำทุกท่ำนสักกำระ หลวงปูท่วด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหว้ยมงคล  

  
 
12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอัธยาศัย) ณ ร้ำนอำหำรชมวิว ซีฟู้ด  
14.00 น.  ผู้เดินทางโดยรถบสัและเดินทางมาเอง  ถึง โรงแรม เมธำวลัย ชะอ ำ   

 
14.15-16.00น.  พิธีเปิดการสัมมนาฯ  และแนะน ากิจกรรม   
   กิจกรรมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิก 

แจ้งก าหนดการช่วงเย็น / รบักุญแจห้องพัก  
16.00 - 18.00 น.  อิสระแก่ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศยั 
18.00 - 20.00 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวเมด็ทราย 

 
20.00 น.  เดินทางกลับโรงแรม 
20.15 น.  ส่งทุกทา่นเข้านอน นอนหลับฝันด ีราตรสีวัสดิ ์
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วันศุกรท์ี่ 30 สิงหำคม 2562  (วันที่2)  
07.00-9.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
09.00 น.  พร้อมกันที่ห้องประชุม 
09.00-10.30 น. ออกก าลังกายยามเช้า / ฝึกลมหายใจ  
   กิจกรรม High Performing Team /ลูกบอลสามัคคี/ นางงามร้อยเวที 

 
 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.50 น.   กิจกรรม “รวมพลังชูชก”  

 ประเมินตนเองว่ามีคณุลักษณะ 10 ประการของผูม้ีความคดิเชิงบวกหรือไม่  
“8 หัวใจในการอยู่ร่วมกัน” เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีในการใช้ชีวิต 
 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
13.00 – 14.30 น.  กิจกรรม “กระตุกเชือกแก้ปม  

กิจกรรม กสจ. We are Happiness (ให้เขียนวิธีการใช้ชีวิตอยา่งมีความสุขหลังเกษียณ) 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.00 น.  กิจกรรม จากใจถึงใจ (ให้เขียนความภาคภูมิใจและข้อควรปรับปรุงของ กสจ.) 

สรุปกิจกรรม 
ประกาศรางวัลกิจกรรม 
กิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจติ” 
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 
16.00 – 18.00 น.  อิสระแก่ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศยั 
18.00 – 18.30 น.  ร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมส์หน้างานเลี้ยง พร้อมรบัของรางวลัมากมาย 
18.30 – 22.00 น.  อ่ิมอร่อยกับอาหารมื้อเย็น  

ในรูปแบบงำน Party Concept “ เกษียณคึกคัก งำนวัดรื่นเริง” 

 
 (ให้ท่ำนแต่งกำยได้เต็มที่ เข้ำประชันกันไม่ว่ำจะเป็น ชุดพื้นเมือง ชุดย้อนยุค  ชุดไทย ชุดกระชำกวัยรุ่น ฯลฯ 
ขอใหผู้้เกษียณคึกคัก รื่นเริง สีสันงำนวัด ท่ำนที่แต่งตัวโดนใจกรรมกำรในงำน มีของรำงวัล 5 รำงวัล)  
พร้อมดื่มด่ าไปกับบรรยากาศอนัอบอุ่น อาหารสุดอร่อย เคล้าเสียงเพลงอันไพเราะสลับกบัการเล่น เกมส์แจกของรางวัล   
22.00 น.  ปิดงานเลี้ยง –ราตรีสวัสดิ์- 
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วันเสำรท์ี่  31  สิงหำคม  2562   (วันที่3)  
07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
10.30 น.  Check Out เก็บสัมภาระออกจากโรงแรม 
****แยกยา้ยเดินทางกลบั*** 
****ท่านที่เดินทางมากับรถบัส เร่ิมออกเดินทางเวลา 11.00 น.  
11.00 – 12.00 น.  น าทุกทา่นเดินทางสู่ เพลินวาน สถานที่ ที่มีจุดเร่ิมต้นมาจากความรักและคิดถึงหัวหินใน
วันก่อน เพลินวาน คือ “ศูนย์รวมความสุข สถานที่... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเร่ืองราวมากมายของวิถีหัวหิน
กาลก่อน ...สู่กาลปัจจบุัน” 

 
12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ The Venezia Hua Hin (ตามอัธยาศัย) 

   
  
15.00-15.45 น.  น าทุกทา่นเดินทางเข้าสู่ พันธ์ุสขุ ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม ชะอ า (1,000 Sook Food & Farm  

Cha-Am) พร้อมซื้อของฝากต่างๆแด่คนที่คุณรัก 
15.45 น.   เดินทางสู่ จุดหมายปลายทางกรุงเทพมหานคร 
   หมายเหตุ ระหว่างทางแวะเข้าปั้มเพื่อท าธุระส่วนตัว 
19.30 น.   เดินทางกลบัถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยความประทบัใจ  
 

***** ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****  

กำรเดินทำง : ท่ำนสำมำรถเดนิทำงโดย 

1. เดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศ วีไอพี ออกเดินทางจากส านักงาน  กสจ. วันพฤหัสบดีที่ 29 สงิหำคม เวลา 
6.00 น.  ส่งกลับที่ส านักงาน  กสจ.  ในวันเสำรท์ี่  31  สิงหำคม  2562  ประมำณเวลำ 19.30 น.   
โปรดเผื่อระยะเวลำในกำรเดินทำงกลับต่ำงจังหวัดเนื่องจำกกำรจรำจรหนำแน่นในช่วงกำรเดินทำงกลับ!! 

2. เดินทำงโดยสำรประจ ำทำงหรอืรถส่วนบุคคล  ให้เจอกันที่จัดงาน เวลำ 14.00 น.  
หมำยเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจุดนัดพบที่ กสจ. จัดหาไว้ให้  หรือสถานที่จัดฝึกสัมมนาฯ ให้ท่ำน
เบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  เป็นค่าพาหนะในการเดินทางได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรฝึกสัมมนำฯ ตำมโครงกำร  
 กสจ. เป็นผูใ้ห้กำรสนับสนุนกำรสัมมนำฯ เฉพำะสมำชิก กสจ. ตำมโครงกำรมีดังนี ้

• ค่าโปรแกรมการบรรยาย   ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย  
• ค่าห้องพัก (พัก 2 ท่าน/ห้อง) (หากแจ้งพักเดี่ยวจ่ายเพิ่มคืนละ 675 บาท สองคืนเป็นเงิน 1,350 บาท) 
• อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / เย็น 2 มื้อ)  ทา่นที่มีผู้ติดตามต้องจา่ยค่าอาหารแต่ละมื้อเอง 
• ค่ารถรับ -ส่ง จาก กสจ. ไปยังสถานที่จัดสัมมนาฯ  (กรณีเดินทางพร้อมกับส านักงาน กสจ.)   ท่านที่มี

ผู้ติดตามต้องจา่ยค่ารถบสัไปกลบั 400 บาท  
• ส าหรับผู้ทีโ่ดยสารประจ าทางหรือรถส่วนบุคคลให้ท่านเบิกจา่ยจากหน่วยงานตน้สังกัด   

สิ่งที่ต้องน ำตดิตัวมำ - ชุดเสื้อผา้สุภาพ เสื้อผ้าใส่สบาย    - ชุดออกก าลงักาย/ชุดว่ายน้ า- ร่ม/หมวก  - ยาและ
อุปกรณ์ต่างๆ ประจ าตัว- ชุดส าหรับงานเลี้ยงตอนกลางคืน   - อุปกรณ์หรือของจ าเป็นอ่ืนๆ  



 
แผนท่ี   โรงแรม เมธำวลยั ชะอ ำ ถนนร่วมจิตต์ ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบรุี 

สอบถำมเส้นทำงหรือจองห้องพักเพิ่มนอกเหนือจำกที่ กสจ. ดูแล โทร 032 471 028-9 
 

  
 
 

แผนท่ี ส ำนักงำน กสจ. 
33/4  อำคำรเดอะไนน์ทำวน์เวอร์  เเกรนด์ รำมำ ไนน์  (อำคำร เอ) ถนนพระรำม 9  เขตห้วยขวำง  กรุงเทพฯ  

(อยู่หลังห้ำงเซ็นทรัลพระรำม9)  ติดต่อ 096-820-8817  

จุดจอดรถบัสหน้ำอำคำร เอ ชั้น 1 

 

 

 

                                                           จุดจอดรถบัสหน้ำอำคำร เอ ชัน้ 1 


