โครงการสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สมาชิก สพป.ชพ.1

75

คน

สมาชิก สพป.ชพ.2

64

คน

สมาชิก สพม.11

45

คน

สมาชิกอื่น ๆ

17

คน

สมาชิกขาดคุณสมบัติ

24

คน

รวมสมาชิกมีสิทธิฯ

201 คน

รวมทั้งสิ้น

225 คน

ยอดดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ 599,999.98 บาท
สมาชิกที่มีสิทธิรับ จำนวน 201 คน
เฉลี่ยรับคนละ 2,985.08 บาท เห็นควรรับคนละ 2,980

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.1
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่ อ - สกุล
นายชัยโรจน์ เทศพิทกั ษ์
นายจานงค์ ด้วงทอง
นายบรรจง โลกมิตร
นางสุ มณฑา สิ นธุ พาชี
นายบุญเนื อง เพชรเล็ก
นางสาวเทวีรัตน์ ชอุ่มภักดิ์
นายสมชาย เกิดเสวียด
นายสุ มะโน จินาทิตย์
นายวีระ อุย้ ใจดี
นางศุษมา อุย้ นอง
นางศิริพร คุณวุฒิ
นายสนธยา ชลชลา
นายกมลศักย์ รัศมีพงศ์
นางสาวสารภี นาพิรุณ
นายเดชา คุณวุฒิ
นางสุ จินต์ เสี ยงใส
นางมาลี พัฒคายน
นางเพียงใจ สิ นธุ์สอาด
นางพรพรรณ ไชยทอง
นายบัญชา ไทยนุกูล

เลขทะเบียน
10689
10708
7659
11365
11230
10334
7905
4357
11665
13528
6668
10772
8364
9002
4317
7164
7151
11278
11766
7816

หน่ วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
โรงเรี ยนวัดพิชยั ยาราม
โรงเรี ยนวัดพิชยั ยาราม
โรงเรี ยนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
โรงเรี ยนบ้านหนองเนียน
โรงเรี ยนบ้านคลองสู บ
โรงเรี ยนบ้านแก่งเพกา
โรงเรี ยนบ้านแก่งเพกา
โรงเรี ยนบ้านแก่งเพกา
โรงเรี ยนบ้านหนองเรื อ
โรงเรี ยนบ้านดอนเคี่ยม
โรงเรี ยนบ้านปากคลอง
โรงเรี ยนบ้านบางจาก
โรงเรี ยนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรี ยนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรี ยนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรี ยนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรี ยนวัดดอนทรายแก้ว
โรงเรี ยนวัดหาดทรายแก้ว

อำยุสมำชิก
21 ปี
27 ปี
30 ปี
17 ปี
18 ปี
22 ปี
29 ปี
40 ปี
15 ปี
31 ปี
34 ปี
20 ปี
28 ปี
27 ปี
41 ปี
32 ปี
32 ปี
18 ปี
15 ปี
29 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
28/07/2541
07/09/2541
31/03/2532
30/05/2545
15/06/2544
31/03/2540
30/10/2503
30/11/2521
08/01/2547
29/06/2554
28/02/2528
12/02/2542
01/01/2534
31/08/2535
31/10/2521
30/04/2530
30/04/2530
09/10/2544
31/08/2547
31/03/2533

หมำยเหตุ

สอ.นครศรี ธรรมราช 23 ปี

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.1
ลำดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่ อ - สกุล
นางวิไล เทวกุล
นางวไลลักษณ์ ไชยมงคล
นางลัดดาวัลย์ บัวกิ่ ง
นายรัตน์ชยั เสื อดารา
นางปิ ยนาถ ศรี นวล
นางยุพิน เอี่ยมสุ วรรณ
นางปานทิพย์ สุ ขสุ ทธิ
นางกนกอร วรรณวิจิตร
นางวรรณธรรม หนูรอต
นางสมภา นาวานุกูล
นางวิไล คัมภีรกิจ
นางสาวปุญนนทิญา สาระพัง
นางวิลาวัลย์ แก้วชัย
นางวรรณี คงกระพันธ์
นางวิไล เปรมปรี ด์
นางชุลีพร คงชนะ
นางสาวสมอาง ตระหง่าน
นางสาวสมอิง ตระหง่าน
นางทิพปภา พึ่งอ่า
นางวจิรา ศุภมิตร

เลขทะเบียน
7619
8428
10627
8185
6092
9628
5318
5965
10308
7782
6062
9589
8102
8674
5378
6444
9130
7431
11121
7671

หน่ วย
โรงเรี ยนวัดดอนไทรงาม
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
โรงเรี ยนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
โรงเรี ยนวัดดอนเมือง
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนานเนียน)
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนานเนียน)
โรงเรี ยนวัดน้อมถวาย
โรงเรี ยนชุมชนบ้านนาชะอัง
โรงเรี ยนบ้านคลองสู บ
โรงเรี ยนบ้านเขาบ่อ
โรงเรี ยนชุมชนบ้านถ้าสิ งห์
โรงเรี ยนชุมชนบ้านถ้าสิ งห์

อำยุสมำชิก
30 ปี
27 ปี
21 ปี
28 ปี
36 ปี
25 ปี
38 ปี
37 ปี
22 ปี
30 ปี
36 ปี
25 ปี
28 ปี
27 ปี
38 ปี
35 ปี
26 ปี
31 ปี
18 ปี
30 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
31/12/2531
01/06/2535
23/03/2541
31/12/2533
31/01/2526
01/10/2537
28/11/2523
30/06/2525
31/03/2540
31/10/2532
30/11/2525
01/10/2537
30/12/2553
01/06/2535
28/11/2523
31/03/2527
28/02/2536
29/02/2531
08/12/2543
31/03/2532

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.1
ลำดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่ อ - สกุล
นางธัญพร เพ็งคล้าย
นางเสาวณี ย ์ แก้วน้อย
นางอารี ย ์ ช้างคล่อม
นายทวีศิลป์ เยาวนิ ตย์
นายชานิ นาคภู่
นางนวลศิริ บัวหลวง
นางบุษกร นพคุณ
นางธัญญลักษณ์ ทองหยาด
นางจิราภรณ์ อามานนท์
นางสาวอังคณา ยังโยมร
นางชนิ ดา ปลื้ มภวังค์
นางปราณี ยังบรรเทา
นายตรัณพร หะรังศรี
นายโสภณ ขาวสง่า
นางกัลนิ กา ผิวเหลือง
นางจันทรา สุ นทรหงษ์
สิ บเอกประวิทย์ ครรชิต
นางสาวจีรวรรณ แซ่ ภู่
นายจรัสพงศ์ แก้ววารี
นายสาเริ ง สมสกุล

เลขทะเบียน
7799
6052
10588
5364
6070
10843
10219
11015
7646
11390
4750
9800
7677
4665
10016
6000
9382
6189
5306
9801

หน่ วย
อำยุสมำชิก
โรงเรี ยนประชานิคม 4
29 ปี
โรงเรี ยนบ้านหนองเรื อ
28 ปี
โรงเรี ยนอนุบาลท่าแซะ
21 ปี
โรงเรี ยนอนุบาลท่าแซะ
38 ปี
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
28 ปี
โรงเรี ยนบ้านห้วยรากไม้
20 ปี
โรงเรี ยนบ้านชุมโค
23 ปี
โรงเรี ยนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บารุ ง) 19 ปี
โรงเรี ยนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บารุ ง) 30 ปี
โรงเรี ยนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
17 ปี
โรงเรี ยนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
27 ปี
โรงเรี ยนบ้านหาดทรายรี
24 ปี
โรงเรี ยนบ้านบางหลง
30 ปี
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุ บรรณนิมิตร
40 ปี
โรงเรี ยนบ้านท่าไม้ลาย
24 ปี
โรงเรี ยนวัดดอนมะม่วง
37 ปี
โรงเรี ยนบ้านท่ามะปริ ง
25 ปี
โรงเรี ยนบ้านยายไท
36 ปี
โรงเรี ยนบ้านยายไท
39 ปี
โรงเรี ยนชุมชนประชานิคม
24 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
31/01/2533
01/01/2534
25/02/2541
28/11/2523
01/01/2534
06/05/2542
16/09/2532
13/03/2543
28/02/2532
04/07/2545
01/06/2535
28/02/2538
31/03/2532
28/09/2522
01/10/2538
30/09/2525
30/11/2536
29/04/2526
31/10/2523
28/02/2538

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.1
ลำดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่ อ - สกุล
นางกฤษณา วงศ์ประเสริ ฐ
นายประสาน แย้มจงกล
นางสาวอรุ ณรัตน์ ศักดิ์ ภิรมย์
นายมาโนช สัตยาธร
นางกัลยารัตน์ บรรพต
นางมยุรี สมสอน
นายชาติชาย อรรถยูร
นางสาววนิ ดา ธนูศิลป์
นางราณี เชื้ อสุ วรรณ
นายสมนึ ก หรุ่ นพานิ ช
นายทิน บุญมา
นายวีระวุฒิ บุญหนา
นางวันทนี นาคภู่
นางอุษา พุ่มสวัสดิ์
นางสาวกนกวรรณ จารุ สกุล

เลขทะเบียน
6650
4847
11181
5564
7897
8542
5308
5944
4265
8757
8643
13756
5628
8367
11395

หน่ วย
โรงเรี ยนประชาสันติ
โรงเรี ยนบ้านจันทึง
โรงเรี ยนบ้านจันทึง
โรงเรี ยนบ้านหินแก้ว
โรงรี ยนบ้านคันธทรัพย์
โรงเรี ยนวัดบางแหวน
โรงเรี ยนบ้านถ้าธง
โรงเรี ยนบ้านเขาเลี้ ยว
โรงเรี ยนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรี ยนบ้านบางหลง
โรงเรี ยนบ้านทุ่งเรี้ ย
โรงเรี ยนบ้านงาช้าง
โรงเรี ยนบ้านใหม่สมบูรณ์
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 78
โรงเรี ยนพุทธยาคมศรี ยาภัยวัดชุมพรรังสรรค์

อำยุสมำชิก
34 ปี
39 ปี
18 ปี
38 ปี
29 ปี
28 ปี
39 ปี
37 ปี
28 ปี
27 ปี
28 ปี
33 ปี
38 ปี
28 ปี
17 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
หมำยเหตุ
28/02/2528
28/12/2522
30/03/2544
31/03/2524
30/09/2533
01/01/2534
31/10/2523
30/04/2525
01/01/2534
01/06/2535
01/01/2534
04/01/2555 สอ.นราธิ วาส 26 ปี
30/04/2524
01/01/2534
04/07/2545

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.2
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่ อ - สกุล
นายโสพัฒน์ กลับชนะ
นางประไพพรรณ ขวัญเมือง
นายอรรถกาญจน์ อธิ พิพฒั นกุล
นายบุญลอย เพียรมาก
นายเสน่ห์ โชติดาเกิง
นางเอมอร พิทกั ษ์ปรัชญากุล
นางพรรณวดี ภูวเศรษฐาวร
นายทวี ศรี นวล
นายบรรยง ณ ธรรม
นางสาวสุ ธินนั ท์ ยอดสุ ดา
นายสุ ชาติ มีสมบัติ
นางณัฐพร บุญทิพย์
นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออ
นายปริ ญญา ชัยประทุม
นางจารุ วรรณ ทองอิ่ม
นางวิฑูร สุ ขณี วฒั น์
นายสุ นนั ทา ลอยลิบ
นายสุ ภาพ ช่วยคง
นางสาววรรณา มณี กลุ

เลขทะเบียน
7126
6554
11374
8423
9050
7572
10966
9035
9891
6097
9037
11130
6953
9910
10296
7607
5702
10607
10701

หน่ วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
โรงเรี ยนวัดท่าหิ น (ดรุ ณศึกษา)
โรงเรี ยนสหกรณ์พฒั นา
โรงเรี ยนบ้านทับใหม่
โรงเรี ยนบ้านทับใหม่
โรงเรี ยนบ้านทับใหม่
โรงเรี ยนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
โรงเรี ยนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
โรงเรี ยนวัดราษฎร์ บารุ ง
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนวัดปิ ยะวัฒนาราม
โรงเรี ยนวัดปิ ยะวัฒนาราม
โรงเรี ยนชุมชนบ้านเขาหลาง

อำยุสมำชิก
32 ปี
35 ปี
17 ปี
28 ปี
27 ปี
31 ปี
19 ปี
27 ปี
24 ปี
36 ปี
27 ปี
18 ปี
33 ปี
24 ปี
22 ปี
30 ปี
38 ปี
21 ปี
21 ปี

วันที่เป็ นสมำชิก
28/02/2530
31/08/2527
30/05/2545
01/01/2534
30/11/2535
31/10/2531
31/01/2543
30/09/2535
31/07/2538
31/01/2526
30/09/2535
08/12/2543
30/04/2529
31/07/2538
31/01/2540
31/12/2531
31/07/2524
27/02/2541
28/07/2541

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.2
ลำดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่ อ - สกุล
นายดิษฐพงษ์ ช่วยจันทร์
นายประภาส แต่งเลี่ยน
นางสิ ริพร แต่งเลี่ยน
นางพรรณี ชื่นเจริ ญ
นางพรพรรณ บัวฤทธิ์
นางสาวถนอมศรี ไชยพร
นางสุ พรรณี มากวิสยั
นางมาลินี โชหนู
นางสิ ริกาญจน์ สิ ทธิ ภกั ดี
นายมาโนช เพชรสมุทร
นางนพนันท์ ขนาบศักดิ์
นายสุ รสิ ทธิ์ อินทนาคม
นางมะลิ ชูสุริแสง
นายปัญญา สานักโนน
นายอุกฤษฏ์ ทับทิมทอง
นายถิระศักดิ์ ศรี สว่าง
นางลัดดาวัลย์ สังครุ ธ
นายสุ ภาพ พงศ์เตรี ยง
นางอ่อนศรี สนธิ เศวต

เลขทะเบียน
7293
5967
4919
4732
5788
5431
4152
7094
9836
5170
9557
9230
7632
11021
9922
8961
10963
11540
6223

หน่ วย
โรงเรี ยนชุมชนบ้านเขาหลาง
โรงเรี ยนวัดชลธารวดี
โรงเรี ยนวัดชลธารวดี
โรงเรี ยนบ้านในเหมือง
โรงเรี ยนบ้านในเหมือง
โรงเรี ยนวัดสมุหเขตตาราม
โรงเรี ยนวัดสมุหเขตตาราม
โรงเรี ยนบ้านสามแยกจาปา
โรงเรี ยนบ้านสามแยกจาปา
โรงเรี ยนบ้านแหลมยางนา
โรงเรี ยนบ้านห้วยหลอด
โรงเรี ยนบ้านปากเลข
โรงเรี ยนบ้านต่อตั้ง
โรงเรี ยนบ้านคลองเหนก
โรงเรี ยนบ้านเขาตะเภาทอง
โรงเรี ยนบ้านตรัง(จันทสิ งห์อุทิศ)
โรงเรี ยนสามัคคีวฒั นา
โรงเรี ยนบ้านสวนสมบูรณ์
โรงเรี ยนบ้านห้วยใหญ่

อำยุสมำชิก
32 ปี
37 ปี
39 ปี
40 ปี
38 ปี
25 ปี
41 ปี
32 ปี
24 ปี
39 ปี
25 ปี
26 ปี
30 ปี
19 ปี
24 ปี
27 ปี
19 ปี
16 ปี
36 ปี

วันที่เป็ นสมำชิก
31/10/2530
30/06/2525
31/01/2523
31/10/2522
31/10/2524
01/05/2535
30/04/2521
31/01/2530
31/03/2538
31/08/2523
01/07/2537
30/07/2536
01/01/2532
13/03/2543
31/07/2538
30/06/2535
13/01/2543
08/04/2546
31/05/2526

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.2
ลำดับ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่ อ - สกุล
นางจีระวรรณ พิมล
นางเฉลิม เดชแสง
นางวันเพ็ญ ดาสนิท
นางนารี เปรมปรี
นางศิริวรรณ ศึกวัฒนา
นางรัจณี ปลอดภัย
นางสาวสมทรง พรหมสถิตย์
นางแสนสุ ข รัตนเสถียร
นายบุญส่ ง โพธิ์ทอง
นางวิมลรัตน์ ประพฤติธรรม
นางกมลวรรณ อรุ ณโรจน์
นางจงดี ชาญสตบุตร
นางเบญจวรรณ ทับทิมทอง
นายสมวงค์ ทองกะแดะ
นายอานาจ ยอดอุดม
นายนิยม นุ ้ยบ้านด่าน
นายประบวน ตากสิ นลา
นายวิชา จินาล่อง
นายอธิ ราช รัตนพันธ์

เลขทะเบียน
11448
8796
7444
9575
5750
9336
5651
8870
10326
7776
11486
9271
9042
8838
5673
7241
7783
10515
9248

หน่ วย
โรงเรี ยนวัดถ้ าเขาล้าน
โรงเรี ยนวัดจันทราวาส
โรงเรี ยนบ้านเขาทะลุ
โรงเรี ยนวัดดอนชัย
โรงเรี ยนวัดประสาทนิกร
โรงเรี ยนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
โรงเรี ยนชุมชุนวัดหาดสาราญ
โรงเรี ยนวัดวิเวการาม
โรงเรี ยนวัดราษฎร์ บารุ ง
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 3
โรงเรี ยนวัดชลธี พฤกษาราม
โรงเรี ยนวัดเทพนิมิตวนาราม
โรงเรี ยนอนุบาลพะโต๊ะ
โรงเรี ยนบ้านห้วยทับทอง
โรงเรี ยนบ้านโหมงฯ
โรงเรี ยนบ้านปากเลข
โรงเรี ยนบ้านห้วยชัน
โรงเรี ยนบ้านน้ าตก
โรงเรี ยนชุมชนวัดเขาหลาง

อำยุสมำชิก
17 ปี
41 ปี
31 ปี
25 ปี
38 ปี
26 ปี
38 ปี
27 ปี
22 ปี
30 ปี
16 ปี
26 ปี
27 ปี
27 ปี
38 ปี
32 ปี
30 ปี
21 ปี
26 ปี

วันที่เป็ นสมำชิก
หมำยเหตุ
31/10/2545
01/01/2543
29/02/2539
01/08/2537
30/09/2524
30/10/2536
29/05/2524
28/02/2535
31/03/2540
31/10/2532
25/12/2545
30/08/2536
30/10/2535 ลาออก
01/05/2535
30/06/2524
30/09/2530
31/10/2532
23/12/2540
30/07/2536

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพป.ชพ.2
ลำดับ
58
59
60
61
62
63
64

ชื่ อ - สกุล
นางจินตนา พุฒิเนาวรัตน์
นายบุญชู เทอดพงษ์
นายทอม อักขระ
นายสุ ทิน กองเพชร
นายสมชาย ชื่นชมแสง
นายชาเลือง บุญพัตร
นางวีณา แก้วโกถม

เลขทะเบียน
7926
8764
10654
5865
6084
6439
11007

หน่ วย
โรงเรี ยนบ้านดวด
โรงเรี ยนบ้านคลองกก
บานาญ อ.ทุ่งตะโก
บานาญ ว.เกษตร
บานาญ ว.เกษตร
บานาญ สปช.สวี
โรงเรี ยนบ้านน้ าตก

อำยุสมำชิก
29 ปี
27 ปี
21 ปี
37 ปี
36 ปี
35 ปี
19 ปี

วันที่เป็ นสมำชิก
หมำยเหตุ
31/10/2533 ลาออก
01/05/2535 เสี ยชีวิต
26/05/2541
30/01/2525
31/01/2526
31/03/2527
13/03/2562 เสี ยชีวิต

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพม.11
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่ อ - สกุล
นายสุ รินทร์ เนี ยมสุ วรรณ์
นางสาวกิตติญา ช่วยนุกิจ
นางสาวอรพิน สุ ขแจ่ม
นางคนึ งนิ จ เทวชู
นางวัชราภรณ์ สุ บรรณภาส
นางจันทร์ จรี สุ วรรณสิ ทธิ์
นางพิมจนา ใยทองคา
นายนภา จินายง
นายธานี ธรรมวุฒิ
นายจรวย พิมาน
นางชลาลักษณ์ ทองย้อย
นางประไพรัตน์ อัจกลับ
นางธนันญภา คชการ
นางฐานิ ต ทองศิริ
นางกรรณิ กา วัลย์เครื อ
นายไพบูลย์ เจริ ญสุ ข
นายเจริ ญ ทองศิริ
นายจรู ญศรี วิเศษ

เลขทะเบียน
8247
7504
8132
10770
5766
6166
6119
9387
8599
4695
7052
9240
11070
6102
6810
7246
9577
10097

หน่ วย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวีวิทยา
โรงเรี ยนสวนศรี วิทยา
โรงเรี ยนสวนศรี วิทยา

อำยุสมำชิก
28 ปี
31 ปี
28 ปี
20 ปี
38 ปี
36 ปี
36 ปี
25 ปี
28 ปี
40 ปี
32 ปี
26 ปี
19 ปี
36 ปี
34 ปี
32 ปี
25 ปี
23 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
31/01/2534
31/07/2531
31/12/2533
28/12/2541
30/09/2524
31/03/2526
30/11/2501
30/12/2536
01/01/2534
28/09/2522
30/11/2529
30/07/2536
31/08/2543
31/01/2526
30/09/2528
30/09/2532
01/08/2537
31/03/2539

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพม.11
ลำดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่ อ - สกุล
นายพัลลภ พงศ์วฒั นาเกียรติ
นายเผชิญ สิ ทธิ จนั ทร์
นางนวลจันทร์ เหมปราการ
นางพานิ ชย์ ทองภูเบศร์
นางสาวอุลยั วงศ์คาหาร
นายสมพร ชุมภูนุช
นางโสภิต อุดมสุ ขสวัสดิ์
นายจรัญ ปั นชะนา
นางสาวบุญยัง พ้นภัย
นางจารี ทองหนู
นายประทีป มณี บางกา
นางอรพรรณ สุ ขโข
นายสุ รจิตร แสงสุ วรรณ
นายสุ นนั ท์ เต็งประยูร
นายบรรยงค์ เชื้ อสุ วรรณ์
นายสมศักดิ์ ชูชีพ
นางสมทรง พิบูลย์พล
นางสาววิเศษลักษณ์ เตื้องวิวฒั น์

เลขทะเบียน
9780
11025
5454
5452
6316
7249
9495
8157
11588
10307
5391
9301
8232
11074
9070
9006
5265
9325

หน่ วย
โรงเรี ยนสวนศรี วิทยา
โรงเรี ยนสวนศรี วิทยา
โรงเรี ยนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรี ยนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรี ยนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรี ยนท่าแซะรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนท่าแซะรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนท่าแซะรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนท่าข้ามวิทยา
โรงเรี ยนท่าข้ามวิทยา
โรงเรี ยนละแมวิทยา
โรงเรี ยนละแมวิทยา
โรงเรี ยนศรี ยาภัย 2
โรงเรี ยนศรี ยาภัย 2
โรงเรี ยนปะทิววิทยา
โรงเรี ยนปะทิววิทยา
โรงเรี ยนปะทิววิทยา
โรงเรี ยนมาบอามฤตวิทยา

อำยุสมำชิก
24 ปี
19 ปี
38 ปี
38 ปี
35 ปี
32 ปี
19 ปี
28 ปี
16 ปี
22 ปี
38 ปี
26 ปี
28 ปี
19 ปี
26 ปี
27 ปี
38 ปี
25 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
28/02/2538
12/04/2543
30/01/2524
30/01/2534
31/10/2526
30/09/2530
01/01/2543
31/12/2533
07/07/2546
31/03/2540
31/12/2523
30/09/2536
31/01/2534
31/08/2543
30/12/2535
31/08/2535
31/10/2523
30/10/2536

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก สพม.11
ลำดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่ อ - สกุล
นางจีรภา จันทร์ มุ่ย
นางสุ ดไฉน จินายง
นายผดล อัจกลับ
นางสมศรี จันแดง
นายคณิ ต จันทสโร
นางนภัสชนม์ ประสิ ทธิ์
นางศิริมงคล พุฒนกุล
นางอุทุมพร ศิวายพราหมณ์
นางจินตนา หวดสวัสดิ์

เลขทะเบียน
10067
8812
10834
8936
9244
6884
6019
5231
5456

หน่ วย
โรงเรี ยนมาบอามฤตวิทยา
โรงเรี ยนทุ่งตะโกวิทยา
โรงเรี ยนทุ่งตะโกวิทยา
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
โรงรี ยนทุ่งคาพิทยาคาร
โรงเรี ยนด่านสวีวิทยา
โรงเรี ยนชลธารวิทยา
โรงเรี ยนปากน้ าหลังสวนวิทยา

อำยุสมำชิก
23 ปี
27 ปี
20 ปี
27 ปี
26 ปี
33 ปี
36 ปี
39 ปี
38 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
17/01/2539
01/06/2535
06/05/2542
30/06/2535
30/07/2536
31/01/2529
31/10/2525
31/10/2523
30/01/2524

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
สมำชิก อื่นๆ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่ อ - สกุล
นายพรไชย วิสาโรจน์
นายเชาวลิตร พุ่มพะเนิ น
นางเต็มดวง บุญเกิด
นางมลิวลั ย์ ผิวคราม
นางนงลักษณ์ สันติวณิ ชย์
ดร.ทวีศกั ดิ์ กากแก้ว
นายสิ งหา นิ สภา
นายธี ระพล สมศรี
นายสมชาย บุญยศิลป์
นางสุ พร สุ ทธิ เสริ ม
นายธี ระ พ่วงแม่กลอง
นายจเร หลวงนา
นายสุ วิทย์ รัตนประสิ ทธิ์
นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
นางจุรีย ์ ศศิสนธิ์
นางสาววิญญู บุญเดช
นางกิจจา สนทมิโน

เลขทะเบียน
11509
8868
6558
6488
5740
6056
7542
10807
6009
8943
6081
7569
11397
8925
8832
9091
11835

หน่ วย
สอ.ชพ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)
ม.วิทยาลัยการกีฬา วข.ชุมพร
ม.วิทยาลัยการกีฬา วข.ชุมพร
ม.วิทยาลัยการกีฬา วข.ชุมพร
ม.วิทยาลัยการกีฬา วข.ชุมพร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

อำยุสมำชิก
16 ปี
28 ปี
35 ปี
35 ปี
38 ปี
36 ปี
31 ปี
20 ปี
37 ปี
27 ปี
36 ปี
31 ปี
17 ปี
27 ปี
27 ปี
26 ปี
15 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
04/02/2546
01/01/2534
30/09/2527
31/05/2527
30/09/2524
30/11/2545
31/08/2531
05/03/2542
30/09/2525
30/06/2535
31/01/2526
31/10/2531
04/07/2545
30/05/2535
01/01/2535
30/01/2536
26/01/2548

หมำยเหตุ

ลาออก
ลาออก

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่ อ - สกุล
นางสาวสมศรี เทพประชา
นางมณฑิรา มณเฑียรทอง
นายเสถียร มาตย์เทพ
นางพรรณี รัตนภา
นางสุ อาภา ทองคา
นางสาวถาวร จินดาสุ วรรณ
นายสมกิจ แสนพันธ์
นางยินดี ราชแก้ว
นางสาวลัดดา สุ ทธานี
นางโรจนา สุ วฒั นชน
นางเพ็ญศรี คมวิลาศ
นายนภัทร แขนงามขา
นางเสริ มศรี พาหุนนท์
นางยุพดี สัตยธี รานนท์
นายถนอมชัย แสงจันทร์
นางสุ ดสวาท ศุภรักษ์สิริ
นางอรอนงค์ จันทระ
นางเชาว์ มณี เสน

เลขทะเบียน
12039
14320
13355
13510
12737
14489
12832
12494
11972
14548
9104
13412
12020
11951
12286
12523
13116
13937

หน่ วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
โรงเรี ยนบ้านหัวถนน
โรงเรี ยนบ้านคอสน
โรงเรี ยนอนุบาลชุมพร
โรงเรี ยนบ้านเขาวง
โรงเรี ยนบ้านธรรมเจริ ญ
โรงเรี ยนพัฒนศึกษา
โรงเรี ยนบ้านห้วยกลาง
โรงเรี ยนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรี ยนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
โรงเรี ยนวัดวิเวการาม
โรงเรี ยนบ้านอ่าวมะม่วง
โรงเรี ยนปะทิววิทยา
โรงเรี ยนศรี ยาภัย
โรงเรี ยนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรี ยนสวนศรี วิทยา
โรงเรี ยนเมืองหลังสวน

อำยุสมำชิก
13 ปี
6 ปี
8 ปี
8 ปี
11 ปี
5 ปี
10 ปี
12 ปี
14 ปี
5 ปี
14 ปี
8 ปี
13 ปี
14 ปี
12 ปี
11 ปี
9 ปี
7 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
01/02/2549
30/05/2556
29/11/2553
31/05/2554
29/09/2551
27/12/2556
30/04/2552
28/09/2550
31/10/2548
31/03/2557
30/01/2536
31/01/2554
29/12/2548
27/09/2548
09/11/2549
06/12/2550
02/03/2553
27/07/2555

หมำยเหตุ

โครงกำรสวัสดิกำรบำเน็จสมำชิก ประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562
ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบ
ลำดับ
19
20
21
22
23
24

ชื่ อ - สกุล
นางสาวอรวรรณ นาคสังข์
นายประดิษฐ์ แสงสุ ริย ์
นายประมวล เทียมศิริ
นางสาวรัชดา อัจจิมากุล
นายสมกิจ แสนพันธ์
นางรจิต รัฐนรากร

เลขทะเบียน
12006
12128
12107
14464
12832
13697

หน่ วย
โรงเรี ยนละแมวิทยา
สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โรงเรี ยนบ้านธรรมเจริ ญ
บานาญ สปช.สวี

อำยุสมำชิก
13 ปี
13 ปี
13 ปี
6 ปี
13 ปี
8 ปี

วันทีเ่ ป็ นสมำชิก
07/12/2548
05/06/2549
05/06/2549
31/10/2556
30/04/2552
31/10/2554

หมำยเหตุ

สอ.ระนองมา 3 ปี

