โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ ยมสุข ปี 2561
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ สี ิทธิ เข้าร่วม
โครงการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
สมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจาปี 2561

สมัครระหว่างวันที่ 19 มิถนุ ายน – 16 กรกฎาคม 2561
(รับจานวนจากัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น) พร้อมชาระเงิน
ค่ามัดจาการเข้าร่วมโครงการ ท่านละ 500 บาท
สมาชิกท่านใดไม่มรี ายชื่อในบัญชีแนบท้ายที่เกษียณในปี นี้
>>กรุณาติดต่อที่สหกรณ์ 02-3842493-4 ต่อ 20 21<<
หรือผ่านช่องทางอื่ น ๆ ของสหกรณ์ฯ Line facebook

ที่ สอ.สป. ว 426 /2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
23/17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
19 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจําปี 2561

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และกําหนดการ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด กําหนดจัดโครงการสัมมนาก่อนเกษียณ
เปี่ยมสุข สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตําบลกะมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ สร้างความมั่นใจ ความศรัทธา
ต่อสหกรณ์ รวมถึงได้ทราบข้อมูลการดูแลสุขภาพ และการวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณอายุได้อย่างถูกต้อง
โดยสหกรณ์ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย อภิปราย และนําการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561 (รับจํานวนจํากัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น) พร้อมชําระเงิน
ค่ามัดจําการเข้าร่วมโครงการ ท่านละ 500 บาท เพื่อเป็นการยืนยัน โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินมัดจําให้แก่สมาชิก
ในวันเดินทางเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนเงินมัดจําทุกกรณี สําหรับสมาชิกที่แจ้งความจํานงแล้วไม่ไป
อนึ่ง โครงการนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสําหรับท่านสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561
เท่านั้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิกประจําปี ดังนั้น หากท่านไม่เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจําปี 2561 นี้ ท่านยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก
ประจํ า ปี 2561 ได้ ต ามจํ า นวนโควต้ า ที่ ส หกรณ์ จั ด สรรให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยให้ พิ จ ารณาเงื่ อ นไขตาม
รายละเอียดของโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิกประจําปี 2561 เป็นสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกจะยินดีเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
หมายเหตุ สมัครเข้าร่วม / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสายสุรีย์ อ้วนสะอาด /
คุณพงศ์นรา พูนวัฒนะพิสุทธิ์ โทร. 0-2384-2493 – 4 ต่อ 20 โทรสาร 0-2384-2495
Line : @spktc

สําหรับเจ้าหน้าที่
ลําดับที่.............................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ..........................
วันที่รับ ............................................

รับสมัคร
ระหว่างวันที่
19 มิ.ย.-16 ก.ค. 2561

ใบสมัครเข้าร่วม
“โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจําปี 2561”

ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
********************************

ข้าพเจ้า นาย /นาง/ นางสาว ................................................ นามสกุล...........................................
เลขประจําตัวประชาชน ----
เลขทะเบียนสมาชิก………………………….…สังกัด................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับ (กรณีสหกรณ์มีการแจ้งเรื่องด่วน)............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรศัพท์มอื ถือ................................................................
e- mail.............................................................มีโรคประจําตัว........................................................
รับประทานอาหารพิเศษหรือไม่โปรดระบุ.........................................................................................
ระบุสถานทีข่ นึ้ รถ
 สํานักงานสหกรณ์
 ปั้ม esso ตรงข้าม ม.หัวเฉียว กม.18

ลงชื่อสมาชิก.............................................................
(...........................................................)

หมายเหตุ 1. สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จะต้องวางเงินมัดจํา ท่านละ 500 บาท
(จะได้คืนในวันเดินทางเท่านั้น)
2. สมาชิกที่แจ้งความจํานงแล้วไม่ไป สหกรณ์สงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายคืนเงินมัดจําทุกกรณี
3. การสมัครเข้าร่วมโครงการจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสมาชิกได้ชําระเงินค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว
ส่วนของสหกรณ์ : ได้รับเงินค่ามัดจําการเข้าร่วมโครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจําปี 2561 จากสมาชิก
ดังข้อมูลข้างต้น เป็นจํานวนเงิน 500 บาท เรียบร้อยแล้ว



ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
(................................................................)
............/............../2561
ส่งคืนสมาชิก : สหกรณ์ได้รับเงินค่ามัดจําการเข้าร่วมโครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจําปี 2561 จากสมาชิก
ชื่อ .........................................................นามสกุล...........................................................จํานวน 500 บาท เรียบร้อยแล้ว
(ลําดับใบสมัครเลขที่........................)
ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
(................................................................)

กําหนดการ
โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจําปี 2561
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*******************
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
07.00 น.
ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย (สํานักงานสหกรณ์ หรือ ปั้ม esso ตรงข้าม ม.หัวเฉียว กม.18)
08.00 น.
แวะรับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดน้ํานครรังสิต
09.00 น.
ออกเดินทางไปยัง “โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.00 น.
(พักรับประทานอาหารว่าง)
10.15 น.
พร้อมกันที่หอ้ งสัมมนา เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน หลังวัย
เกษียณอายุ”
12.30 น.
(พักรับประทานอาหารกลางวัน)
13.30 น.
พร้อมกันที่หอ้ งสัมมนา เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อ “ชีวิตหลังเกษียณ”
14.45 น.
(พักรับประทานอาหารว่าง)
16.30 น.
ปิดการสัมมนา เข้าทีพ่ ัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
ร่วมล่องเรือรับประทานอาหาร
20.00 น.
พักผ่อนตามอธัยาศัย
วันที่ 5 สิงหาคม 2561
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า เดินชมทิวทัศน์ เก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจํา
09.00 น.
ออกเดินทางมุ่งสู่วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์
ที่ 5 แห่งอาณาจักรอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2173 รวมอายุจนถึงปัจจุบันก็ 388 ปี
มีพื้นที่กว้าง 160 เมตร ยาว 310 เมตร
11.30 น.
ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ “ร้านอาหารอยุธยารมย์”
13.15 น.
ออกเดินทางมุ่งสู่วัดบางเพลิง
14.00 น.
“สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าวัดบางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา”
โดยมอบเงินบริจาค และเลี้ยงขนมเด็กกําพร้า” ช่วงอายุประมาณ 5-10 ปี มีทงั้ เด็กหญิงและ
เด็กชาย
15.00 น.
แวะซื้อของฝาก “ตลาดน้ําอโยธยา”ออกเดินทางกลับจังหวัดสมุทรปราการ
16.00 น.
ออกเดินทางกลับจังหวัดสมุทรปราการ
17.30 น.
เดินทางกลับสมุทรปราการโดยสวัสดิภาพ
***************************
หมายเหตุ .

- กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- แต่งกายชุดสุภาพ ให้สมาชิกเตรียมหมวก ร่ม อุปกรณ์ป้องกันแดด
- ขอรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม หรือข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบริจาคมอบให้
สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้า

1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นายบุญเลิศ เนียมพันธ์
สพป.สป.เขต1
นางอุษา สังข์น้อย
สพป.สป.เขต1
นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิช
โรงเรียนวัดสุขกร
นางสุวิชญา งามขํา
โรงเรียนวัดสุขกร
นางสาวสุธาทิพย์ นาคจู
โรงเรียนวัดบางโปรง
นางมาลี ชูช่าง
โรงเรียนวัดด่านสําโรง
นางนาฏยา นันทกสิกร
โรงเรียนวัดด่านสําโรง
นางเสาวนิจ ทองมูล
โรงเรียนวัดด่านสําโรง
นายธนินท วรรณพาหุล
โรงเรียนวัดด่านสําโรง
นายสมชาติ สุดสาคร
โรงเรียนวัดตําหรุ
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
นางณัชชามณฑ์ ช้อนทอง
นางสาวชูศรี แดงเผือก
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
นางรัตนา ชัยชนะ
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
นางสมประสงค์ หุ่นท่าไม้
โรงเรียนวัดแพรกษา
นายพล จี้มูล
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
นางธนารักษ์ ยืนยง
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บํารุง
นางอนัญญา กิ่มยิ่งยศ
โรงเรียนคลองมหาวงก์
นายทัศชัย รจนาสันห์
โรงเรียนคลองมหาวงก์
นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์
โรงเรียนคลองมหาวงก์
นางสาวพนิดา ธนมงคลฤทธิ์
โรงเรียนคลองสําโรง
โรงเรียนคลองกระทุ่มฯ
นางวงเดือน สร้อยมณี
นางกรรณิกา แสงวงศ์
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
นางอิสรากร สังข์น้อย
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
นางปรียาดา ร่มโพธิ์
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
นางสาวสุพัฒน์ งามขํา
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
นางสาวประนอม แซ่เซียว
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์
โรงเรียนมหาภาพฯ
นางไพลิน กนิษฐชาต
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
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ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นายวิลักษณ์ ชุนบุญ
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
นางอรพินทร์ สุทธิกุลสมบัติ
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
นายสมชาย ถากุล
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
โรงเรียนพิบูลประชาบาล
นางสุพัตรา โพธิ์ทอง
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
นางภิรมย์ แก้วมูลตรี
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
นางศุภากร รังสิมาเทวัญ
โรงเรียนวัดสวนส้ม
นางกัลยาณี ชิตเจริญ
โรงเรียนวัดสวนส้ม
นางสุพรรณี อยู่คุ้ม
โรงเรียนวัดสวนส้ม
นางเรวดี ยอดวิเศษ
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
นางอุไร เกิดอิ่ม
นางสาวจินตนา วาทีนุเคราะห์
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
นางอมรพันธ์ พุ่มภชาติ
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
นางสาววนิดา บุญญาวิวัฒน์
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
นางสาววิมล วิมุกตะลพ
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
นางรัตนา ดีไธสง
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง
โรงเรียนบ้านบางจาก
นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ
โรงเรียนบ้านบางจาก
นางสาวอาภาพร เยี้ยเทศ
โรงเรียนวัดครุนอก
นายอัศวชัย วิมุกตะลพ
โรงเรียนวัดครุใน
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
นางศิวิไล มั่งคั่ง
นางฉอเราะ พจนวัฒนพันธุ์
โรงเรียนวัดบางกระสอบ
นางสุชาดา เข็มมณฑา
โรงเรียนวัดบางกระสอบ
นางมาลี พงศ์เทพูปถัมภ์
โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งใน
นางอัจฉรา วงศ์สามศร
โรงเรียนวัดคลองสวน
นางอุบล มณีแดง
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
นายยุทธนา มณีแดง
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
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ที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
นางกมลวรรณ เจริญธรรม
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
นางณัฐสมร โสตะจินดา
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
นางนิรมล เจียมวิจักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
นางเฉลา ละมูลมั่ง
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
นางวรีวรรณ สิงห์ทอง
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
นางสาวอัจฉรา คํานึงวิทย์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นางสาวพยงค์ หิรัญวัฒน์
โรงเรียนวัดบางบ่อ
นางมธุรส แก้วโต
โรงเรียนวัดบางบ่อ
นางอัจฉรา เพ็ญสมบรูณ์
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
นางจินดา เกิดแก้ว
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
นายวันชัย ฉ่ํามาลัย
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
นางวรรณนภา สีเมฆ
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
นางนันทนา ยิ้มเจริญ
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บํารุง
นางฉัตรสุดา อนันต์
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
นางรัชรินทร์ สุดจิตต์
โรงเรียนคลองกันยา
นางบุษราภา พิธาฐิติกุล
โรงเรียนคลองสะบัดจาก
นายสิงขร เล็ดรอด
โรงเรียนคลองหลุมลึก
นายเจริญ วีทัศไนย
โรงเรียนคลองพระยานาคราช
นายจรัญ ทะชัย
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
นางสุมาลี คงอิ่ม
โรงเรียนตลาดคลองสวน
นางประไพ คงสุตการ
โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
นางพจนีย์ หน่อแก้ว
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
นางสาวทักษอร ทรัพย์ประเสริฐ
นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
นางจุรีรัตน์ บัวจันทร์
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
นางมันทนา อยู่เล็ก
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
นายกมล พ่วงบริสุทธิ์
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
นางวิลาวันย์ เรืองรอง
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ

4

ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นางสาวอารี บุญเฉลียว
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
นางสุขปวีณ์ คงเขียว
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
นายมนตรี เกษรบัว
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
นางสุมมนา เพชรไชยา
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
นางอัจฉรา หล่มเพชร
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
นายเพ็ญ ศิริผล
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
นางสชนม์ แก้วกล้า
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
นางอัญชนา พานทอง
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
นางอาภาพรรณ แสงทอง
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
นางพรรณทิพา จันทร์ประเสริฐ
โรงเรียนคลองบางน้ําจืด
นางศิริรัตน์ นิ่มพิบูลย์
โรงเรียนคลองบางกระบือ
นางสุคนธ์ อยู่คงธรรม
โรงเรียนคลองบางแก้ว
นายพิชัย จันทสาร
โรงเรียนคลองบางกะอี่
นางไพรินทร์ จันทสาร
โรงเรียนคลองบางกะอี่
นางสาวกัลยา ตุลพิจิตร
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
นางนุกูล กลิ่นมาหอม
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
นางสาวลักษณา สังวาลย์เพชร
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
นางวิราศิณี บุญสนอง
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
นางปัญจธร มาลัยมาลย์
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
นางอาจิน เกาะแก้ว
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
นายเกรียงไกร พิชญานนท์
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
นางโสภา บุญเกิด
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
นายจิรศักดิ์ ดําทองสุก
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนวัดหนามแดง
นางสําเริง อาชวานนท์
นางชุติมา กังสดาร
โรงเรียนวัดหนามแดง
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
โรงเรียนวัดหนามแดง
นางรวินท์นิภา กาญจนเดชาธรณ์
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
นางอารีย์ จันทร
โรงเรียนวัดบัวโรย
นางปทุมวดี เกิดเทศ
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
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ที่
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นายสุทัศน์ หัตถกิจ
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นายทวี ทิพย์สวัสดิ์
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นายอุเทน บุญสีลา
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นางสาวบังอร อินทร์บํารุง
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นางสุดา เรืองหิรัญ
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นางประทุม ประชายะกา
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นายสรศาสตร์ วรรณ์ประเสริฐ
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
นางสายสมร เต่าทองคํา
โรงเรียนวัดหัวคู้
นางอําพร รื่นเริง
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
นางสุภัชช์สิริ กําจรวาณิชย์กุล
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
นายสุวรรณ์ ทวีศาสตร์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9
นางผาสุข ศุภรเมธี
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช)
นางวัชรี ปานทับ
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช)
นายอนันต์ หงษ์สง่า
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช)
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
โรงเรียนสมุทรปราการ
นางอําไพวรรณ ธนสถิตตระกูล
โรงเรียนสมุทรปราการ
นายบัญชา สรรพชัย
โรงเรียนสมุทรปราการ
นางนันทยา เชื้อทอง
โรงเรียนสมุทรปราการ
นางณัทภิญญา ธรรมบํารุง
โรงเรียนสมุทรปราการ
นายภัสส์กุญช์ ศิริศวร์ชยุต
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิโสภา
นางสาวจิรา บุญรักษ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางศิริพร แทนบุญ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางชื่นจิต ชุนหกรณ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สุภาพ แสงนวกิจ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
นางพรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
นายสมชาย เขียวศิริ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
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ที่
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นางวิมลศรี แสงเดือน
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
นางสาวสําอางค์ จิตต์เจริญ
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นายอุดม หมายเจริญ
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นางคันธรส ศิรินานุวัฒน์
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นางกฤษณา อ่อนนวม
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นายสําลี ดวงนาค
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
นายสถิตย์ สวนพรหม
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
นายอรุณ หมู่มาก
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
นางวรรณิภา จันทร์ฝอย
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
นางนภนาง เสาหงส์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
นางพิทยา บุญยืน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่
นายวินัย นุชอินทร์
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
นายอําพล สุวรรณโฆษิต
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการฯ
นางวิไลลักษณ์ พูลมา
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
นางรุจิรา ทิพยรัตน์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
นายวิสูตร ศรีวิลัย
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
นางธิติมา อินทโมรา
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
นายอารี ปานนพภา
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
นายชุมพร อ่ําช้าง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
นางพัฒนี ศรีราษฎร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
นางสุชานี จันทร์ช่วง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
นางกฤษณา ชาลีเครือ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
นายสมนึก อ่อนจันทร์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
นายสมปอง สิขเรศ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นายพูนศักดิ์ อติชาต
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นายอินทรพัชร ยงใจยุธ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางดารณี รัชฏาวรรณพงษ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางประไพ ราวเรือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
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ที่
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นายประมาณศักย์ เสือเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายนรินทร์ คําโพธิ์
กองการศึกษาเทศบาลนครส.ป.
นางพัชมณฑ์ ประกอบสุข
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู
นางบุษบา สมรรคเสวี
โรงเรียนเทศบาล1
นางรัชนี เฉลิม
โรงเรียนเทศบาล1
นางจันทร์เพ็ญ ลอมโฮม
โรงเรียนเทศบาล1
นางสุนารี ทับทิมอ่อน
โรงเรียนเทศบาล1
นางมัทนิน ถาวรสุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล 2
นางสาวมณีรัตน์ เสมเสวก
โรงเรียนเทศบาล 2
นางสุณิสา ผ่องสวัสดิ์
โรงเรียนเทศบาล 2
นางวิมล สมจิตร
โรงเรียนเทศบาล 3
นางวิณารัตน์ ปานรอด
โรงเรียนเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 5
นางสาวจันทิมา จิรบุณยพัฒน์
นางสาวสุรีย์พร ฉายสินสอน
โรงเรียนเทศบาล 5
นางไสว งามเจริญ
โรงเรียนเทศบาล 5
นายอดุลย์ รัตนเจริญ
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
นางสะไบ วรรณจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดแค
นางสาวพรรณทิพา อินทพงศ์
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
นางสินีนาฏ คงศิลา
โรงเรียนบุรารักษ์
นางพรทิพย์ เทวะประทีป
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา
นางสาวศิริยา โถแก้ว
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา
นายทรงพล ศิริจันทร์
โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา
นางสมลักษณ์ ลาภะนาวิน
โรงเรียนป้วยฮั้ว
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส
นางมยุรี ไพสุนทรสุข
นางสมัย แจ่มน้อย
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ํา
นางวัฒนา สุดจิตร
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย
นางสมนึก แพงศรี
โรงเรียนอาษาวิทยา
นางกอบแก้ว เชี่ยวพิมลพร
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ
นางภัทรนันต์ สิริบุณย์สกุล
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ
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รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2561 รายสังกัด
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
นางประไพ ศรีประเสริฐ
โรงเรียนสําราญวิทยา
นายเกียรติศักดิ์ ต้อยสําราญ
โรงเรียนสําราญวิทยา
นายธนวัฒน์ จันทร์เจริญ
โรงเรียนอํานวยวิทย์
นางสาวนงลักษณ์ แสงเรืองรอบ
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
นายพิเชษฐ์ เนตรสุขแสง
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
นางสาวนวนจันทร์ พันธ์หงษ์
สํานักงานฯ
นางวาสนา ทักภิรมย์
สํานักงานฯ
นางนวลจันทร์ พรเจริญ
สํานักงานฯ
นางสุพัตรา แสงทอง
สํานักงานฯ
นายภีมพัศ/ย้ายไปสุรินทร์ สตารัตน์
สํานักงานฯ
สํานักงานฯ
นางประภาพันธ์ สินเจริญทรัพย์
นายชาตรี จันทร์ช่วง
สํานักงานฯ
นายนโรดม โคกสันเทียะ
ศูนย์การศึกษาฯ
นายวงศ์เทพ โรจนถาวร
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส.ป.
นางทวีวรรณ แน่วแน่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส.ป.
นายจามร ร่มรื่น
สํานักงาน60(direc)
นางปฐมพร พิบูลย์สวัสดิ์
สํานักงาน60(direc)
นางสาวพรทิพย์ สอนพงษ์
โรงเรียนวัดทรงธรรม
นางวิไล สิทธิวรรณธนะ
โรงเรียนวัดทรงธรรม
นางสาวเรณู ภูมิประดิษฐ์
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม
นางเธียรทิพย์ ศรีสวัสดิ์

