
สารสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ปที่ 18 ฉบับที่ 5
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปที่ 18 ฉบับที่ 4
ประจําเดือนเมษายน 2562

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ID:@spktc www.spktcoop.com 0-2384-2493-4  

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขาพระพุทธเจา
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

    พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปนโบราณราชประเพณีท่ีตองทําเพ่ือความเปน
พระมหากษัตริยอยางสมบูรณดังความใน“จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” ความวา“...
ตามราชประเพณีในสยามประเทศน้ี ถือเปนตําราแตโบราณวา พระมหากระษัตริย    
ซ่ึงเสด็จผานพิภพตองทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกอน จึงจะเปนพระราชาธิบดี
โดยสมบูรณถายังมิไดทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยูตราบใดถึงจะไดทรงรับ
รัชทายาทเม่ือเสด็จเขาไปประทับอยูในพระราชวังหลวง ก็เสด็จอยูเพียง ณ ท่ีพักแหงหน่ึง
พระนามท่ีขานก็คงใชพระนามเดิม เปนแตเพ่ิมคําวา “ซ่ึงทรงสําเร็จราชการแผนดิน” 
เขาขางทายพระนาม แลคํารับส่ังก็ยังไมใชพระราชโองการจนกวาจะไดสรงมุรธาภิเษก 
ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราชนามาภิธัยกับท้ังเคร่ืองราชกกุธภัณฑจาก
พระมหาราชครูพราหมณผูทําพิธีราชาภิเษกแลวจึงเสด็จข้ึนเฉลิมพระราชมณเฑียร 
ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณดวยพระเกียรติยศแหงพระราชามหากระษัตริย
แตน้ันไป...”

สารจากบรรณาธิการ
 กระผมนายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร ตําแหนงกรรมการฝาย
สวัสดิการและสารสนเทศ สังกัดขาราชการบํานาญ สพป.สป. 2 อดีต
ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง
 นับเปนเหตุการณประวัติศาสตรอันยิ่งใหญ ที่ตองจดจารึก
ไวในแผนดินไทยอีกครั้ง ในความปลื้มปติยังคงเออลนในหัวใจคนไทย
ทั้งชาติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10”            
โดยตลอดปมหามงคล 2562 สหกรณฯจึงไดเปดโครงการพิเศษ 2 โครงการ
 1.เปดรับสมัครสมาชิกเปนกรณีพิเศษ 
 2.โครงการเงินฝากเกษียณเปยมสุข 1 ที่ไดเปดโอกาสใหสมาชิกที่ยังมีเงินในบัญชี
ไมถึง 2 ลาน มีสิทธิ์ฝากเงินตอได เปดรับถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
          เปดระยะเวลา 90 วัน  ตั้งแตวันนี้ จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นี้เทานั้น
  ในรอบเดือนที่ผานมา คณะกรรมการไดบริหาร ทําใหมีผลกําไรเกิดขึ้นแลว 
จํานวน 111,496,592.56 บาท (เปนกําไรกอนหักรายการปรับปรุงทางบัญชี)
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     ขอแสดงความนับถือ

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

ทั้งชาติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10” 

สมาชิกตนเดือน พ.ค.62 9,162 คน
เขาใหม                         36 คน
สมาชิกลาออก             28 คน
ขาดสมาชิกภาพ       4 คน
รวมปลายเดือน พ.ค.62  9,166 คน
     สมาชิกสมทบ    251    คน
ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ความ
เคลือ่นไหว

จาํนวน
สมาชกิ

ที่มา : คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก



พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศใหม
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตต    

มางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศใหมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศใหม

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารีรัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศใหมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศใหม



สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระฐานันดรศักดิ ์พระบรมวงศใหม

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวดี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ

  ตามตํานาน พิกุลเปนตนไมสวรรคในสวนของพระอินทร ในพระราชพิธีตางๆที่ เปนมงคล เชนพระราชพิธีโสกันต 

พระราชพิธีลงสรงพระมหากษัตริยซึ่งเปนสมมุติเทพทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินพระราชทานเปรียบเสมือนเทวดาโปรย

ดอกไมลงมาใหมนุษยไดชื่นชมและเปนสิริมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อพระมหากษัตริยประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐทรง

รับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ เครื่องขัตติยราชวราภรณ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง

ราชศาสตราวุธ แลวหัวหนาพราหมณถวายพระพรชัยมงคล พระมหากษัตริยมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขา

แกประชาชนชาวไทย แลวทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงิน พระราชทานแกพราหมณ พระบรมวงศานุวงศ และขาราชการผูใหญ

ที่เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นั้นและในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระมหากษัตริยทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงิน

พระราชทานพระราชวงศผูใหญที่ทรงลาดพระแทนราชบรรจถรณถวาย

พระฐานันดรศักดิ ์พระบรมวงศใหมพระฐานันดรศักดิ ์พระบรมวงศใหม

ที่เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นั้นและในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระมหากษัตริยทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินที่เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นั้นและในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระมหากษัตริยทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงิน

ที่มา : คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง หนา ๑ 

ความหมายและความสําคัญของ
ดอกพิกุลเงินพิกุลทองในการประกอบพระราชพิธี



เรื่องการกูเงินสามัญ กูเงินฉุกเฉิน เปลี่ยนคํ้าประกัน ตรวจสิทธิ์ผูคํ้าประกัน 

>>>ติดตอฝายสินเชื่อ 

Q : ถาตองการติดตอสหกรณฯ สอบถามในเร่ืองตางๆ จะติดตอไดท่ีฝายใด?
A : ฝายการเงิน ฝายสินเชื่อ ฝายสวัสดิการ บัตร ATM ติดตอเรื่องทั่วไปดังนี้

นางณัฐวสาห  ขจรกิตติประกิต
หัวหนาฝายการเงิน 

ฝายการเงิน : สมาชิกสามารถติดตอในธุรกรรมการเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน ชําระหนี ้ 
เรื่องโครงการเงินฝากตางๆของสหกรณฯ ไมวาจะเปนบัญชีเลมเขียวพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 
3.75% หรือเกษียณเปยมสุข 1 ที่กลับมาเปดโครงการอีกครั้ง แตเฉพาะสมาชิกที่มีเงินฝากเดิม
อยูแลวเทานั้น โครงการเปดรับเงินฝากถึงแควันที่ 5 สิงหาคมนี้ 

นางสาวสินไทย เชิดชู
หัวหนาฝายสินเชื่อ 

ฝายสินเชื่อ : สมาชิกสามารถติดตอในธุรกรรมสินเชื่อ การกูเงินสามัญ การกูเงินฉุกเฉิน 

การกูฉุกเฉิน ATM กูเงินสามัญพิเศษ คํานวณงวดการผอนชําระ การตรวจสอบการคํ้าประกัน

(มาติดตอดวยตนเองเทานั้น) การเปลี่ยนงวดการชําระ ใหคําปรึกษาในดานสินเชื่อ 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 02-3842493-4 ตอ 13 และ 19 

นางนรีรัศม  สกุลมงคลศักดิ์
หัวหนาฝายทะเบียน 

ฝายทะเบียนและสวัสดิการ : สมาชิกสามารถติดตอในการสมัครเปนสมาชิก การลาออก 

การโอนยาย การเพิ่มหุนลดหุน การยื่นขอรับสวัสดิการตางๆของสหกรณ ทางสหกรณฯ

ไดเปดโครงการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้จนถึง 5 สิงหาคม 2562 นี้

เทานั้น  ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 02-3842493-4 ตอ 10  

ฝายคอมพิวเตอร : บัตร ATMหาย ทําบัตรATMใหม ลืมรหัสผาน ติดตอ 02-3842493-4 ตอ 14

นายณภัค  กล่ําเหวา
หัวหนาฝายอํานวยการและนิติกร 

ฝายอํานวยการ : สมาชิกที่มีขอสงสัยในการทําธุรกรรมตางๆกับสหกรณติดตอสอบถาม

เบื้องตนไดตามชองทางตางๆของสหกรณ โทรศัพท ชองสื่อออนไลนตางๆ Line Add : 

@spktc / Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

ในสวนของเรื่องทางกฎหมายของสหกรณ การผิดนัดชําระหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ คดีความ 

ติดบังคับคดี ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 02-3842493-4 ตอ 24  

นางกมลพรรณ  สิงคโปร
หัวหนาศูนยบริการสหกรณฯ 

ศูนยบริการสหกรณฯ (ณ สํานักงานบางเสาธง) : สมาชิกที่อยูในพื้นที่สพป.สป.เขต 2 สามารถ

ติดตอสอบถามขอมูลตางๆ ทั ้งเรื ่องธุรกรรมการเงิน ธุรกรรมสินเชื ่อ และธุรกรรมอื ่นฯ

ยื่นเอกสารสมัครใหม ลาออก โอนยาย ขอรับสวัสดิการตางๆ เปดบริการเวลา 8.30 - 16.30 น. 
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ธุรกรรมการเงินเปดเวลา 8.30 - 14.00 น. ติดตอสอบถามเพิ ่มเติม

02-050-4360 /086-376-4514

สมาชิกท่ีโอนเงินมาชําระผานธนาคารกรุงไทย บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
บัญชีออมทรัพย 219-1-06932-0 สาขาปากน้ํา

ชําระหุน/หนี้/ฝากเงิน ตองแจงกับสหกรณฯ 02-3842493-4 ตอ 11/ Line Add:@spktc



      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “แชมสอาด” กับการจากไป
ของนางเจียมจิต แชมสอาด สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดจรเขใหญ เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยนายวินัย หลําวรรณะ รองประธานฝาย
บริหารท่ัวไป นายชาญสินธุ กิจแสงทอง รองประธานฝายวิชาการ
และระเบียบ เปนตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58 รวมมอบ
สวัสดิการใหดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 49 ป 4 เดือน จํานวน 420,000 บาท

สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “พูลบรรดิษฐ” กับ
การจากไปของนายสมชาย พูลบรรดิษฐ   สหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จ ําก ัด ร วมเปนเจ าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
ณ วัดบางพลีใหญในพระอารามหลวง เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
โดยนายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
เปนตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 58 รวมมอบเงินสวัสดิการ ดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
- มอบเงินสวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 41 ป 8 เดือน เปนจํานวน 
380,000 บาท

ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “

สวัสดิการถึงแกกรรม

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “คลองแคลว” กับ
การจากไปของนางอารมณ คลองแคลว  สหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
ณ วัดบางบอ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยนายวินัย หลําวรรณะ 
รองประธานฝายบริหารทั่วไป เปนตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 58 
รวมมอบเงินสวัสดิการ ดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

นางณัฐวสาห  ขจรกิตติประกิต
หัวหนาฝายการเงิน 

นางนรีรัศม  สกุลมงคลศักดิ์
หัวหนาฝายทะเบียน 

ฝายอํานวยการ : สมาชิกที่มีขอสงสัยในการทําธุรกรรมตางๆกับสหกรณติดตอสอบถาม

เบื้องตนไดตามชองทางตางๆของสหกรณ โทรศัพท ชองสื่อออนไลนตางๆ Line Add : 

@spktc / Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

ในสวนของเรื่องทางกฎหมายของสหกรณ การผิดนัดชําระหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ คดีความ 

ติดบังคับคดี ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 02-3842493-4 ตอ 24  

นางกมลพรรณ  สิงคโปร
หัวหนาศูนยบริการสหกรณฯ 

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด ขอศึกษาดูงาน

      เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 
ไดมาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด  
ในดานหลักการบริหาร บริหารความเสี่ยง สหกรณสีขาว
ดวยหลักธรรมาภิบาล
 โดยนายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธานกรรมการ
พรอมคณะกรรมการชุดที่ 58/2562 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ 
ใหการตอนรับ
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- มอบเงินสวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 46 ป 2 เดือน 
เปนจํานวน 405,000 บาท



• โครงการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 
           เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2562 เปดรับสมัครเปนระยะเวลา 90 วัน 
(ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2562)
คุณสมบัติของสมาชิก
 - เปดรับอายุเกิน 55 ป แตไมเกิน 65 ปบริบูรณ
 - เปนผู มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ
  - คาธรรมเนียมการสมัคร รายละ 500 บาท
 - บุคคลซึ ่งเคยเปนสมาชิกสหกรณฯ ตองมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ
 - ตองมีสังกัดในการหักเงินเดือนนําสงสหกรณฯ 
 - จํากัดสิทธิ ์สวัสดิการบางประเภท และตองสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณ

• เปดโครงการรับเงินฝากบัญชีเกษียณเปยมสุข 1 (กรณีพิเศษ)
          จากประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 58  ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบใหเปด
โครงการเงินรับฝากบัญชีเกษียณเป ยมสุข 1 กรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแตวันนี้ 
จนถึง 5 สิงหาคม 2562

     กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
 1. กําหนดวงเงินรับฝากรวมของโครงการไมเกิน 200 ลานบาท
 2. ระยะเวลาการเปดโครงการ 90 วัน
 3. กลุมเปาหมายเปนกลุมสมาชิกที่มีบัญชีเกษียณเปยมสุข 1 แลวเทานั้น 
              (ไมรับเปดบัญชีใหม) ซึ่งเปนผูที่มีเงินฝากยังไมครบ 2,000,000 บาทตอบัญชี
 4. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตองมิใช การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลมอื่นๆ ของสหกรณ(โยกเงิน)

• การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
            เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําฝากเงิน / ชําระคาหุน / หนี้ ที่สํานักงานสหกรณ ทานสามารถชําระเงิน
เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด และ
หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุชื่อ-สกุล และเบอรติดตอกลับ พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินฝากแจงสหกรณ(ฝายการเงิน 
02-3842493-4 ตอ11 หรือผานชองทาง Line add :@spktc  ถาสมาชิกไมยืนยันขอมูล ทางสหกรณฯไมสามารถตรวจสอบ
ไดวาเปนยอดเงินของทานใด เพื่อสิทธิประโยชนในการ “คิดคํานวณดอกเบี้ย” ของทาน

กิจกรรมสรงนํ ้าพระและรดนํ้า ขอพรจากคณะกรรมการดําเนินการชุดที ่ 58/2562
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ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562

9.นายจรูญโรจน โสไกร        กรรมการ
10.นายชัชวาล  คําเซง        กรรมการ
11.นายสราวุธ พิบูลยสวัสดิ์      กรรมการ
12.นายจําลอง  นอยวานิช       กรรมการ
13.นายสรศาสตร วรรณประเสริฐ  กรรมการ
14.นายบรรหาร เอี่ยมสอาด      กรรมการ
15.นายสมชาย ทองสุทธิ์          กรรมการ
16.นายทีปาวัฒน ชางแยม        กรรมการ
17.นางชูศรี พุทธเจริญ             กรรมการ
18.นางภิรมย ชื่นบุญเชิด           กรรมการ
19.ดร.สุชาติ ใจสถาน          กรรมการ
20.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ        กรรมการ

ท
ี่ป

รึกษ
า

1.นายณรงค  สิงหศิิ      นายกสมาคม
2.นางสาวชูศรี สัตยานนท      อุปนายกสมาคม
3.นายวินัย หลําวรรณะ      อุปนายกสมาคม
4.นายสมพงษ หงษา      อุปนายกสมาคม
5.นายธีรพล โพธิ์เมือง      อุปนายกสมาคม
6.นายวรพจน  สิงหราช      เลขานุการ
7.นางสมถวิล รัตนมาลัย      เหรัญญิก
8.นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร    นายทะเบียน

2 3 4

5 7 8

แนะนําคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ชุดที ่ 2 (วาระป 2561-2562)

ก
รร

ม
ก

าร

1.ดร.นิวัตต นอยมณี  ที่ปรึกษา
2.นายณรงค ธีระกุล  ที่ปรึกษา
3.นายสุวิทย สุพัฒนานนท  ที่ปรึกษา
4.นายเสกสัณห กิจวรรณ            ที่ปรึกษา
5.นายสุเทพ  พูลบัณฑิตย   ที่ปรึกษา
6.นายประยูร สุขยืน  ที่ปรึกษา
7.นายอนันต ปานทองคํา   ที่ปรึกษา
8.วาที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา    ที่ปรึกษา
9.ดร.ธีระ แทนศิริ   ที่ปรึกษา
10.นายพรเทพ คุรุเมธากร   ที่ปรึกษา
11.นายสมชาย  ศรีดวง   ที่ปรึกษา
12.นายอํานาจ  สมบุญ   ที่ปรึกษา
13. นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร  ที่ปรึกษา
14. นางสาวศศิวิมล  อั๋งสกุล  ที่ปรึกษา
15. ดร.ภูมิสิษฐ  สุคนธวงศ  ที่ปรึกษา
16. นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค   ที่ปรึกษา
17. นายปรีชา  รุงกอน   ที่ปรึกษา
18. นายวิฑูรย  ชั่งโต   ที่ปรึกษา
19. นายสงวนสิทธิ์  สัตยานนท์   ที่ปรึกษา 
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กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
219-1-06932-0 บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาปากนํ้า

คณะบรรณาธิการ 1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร      2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน        3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร

       4.นายณภัค  กลํ่าเหวา    5.นายอภิชาติ จํานงคสังข    6.นางสาววรรณผกานต  บุบผาสุวรรณ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุมนุมออมทรัพยครูไทย(สสอค.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)

เปดในกรณีพิเศษอายุไมเกิน 65 ป รอบ 7/2562รับสมัครสมาชิกสามัญ และสบทบ
(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)

ผูที่ไมเกิดกอนป 2511 อัตราคาสมัคร 4,860 บาท
เปดรับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

(นบัปพ.ศ. ผูทีเ่กดิหลังป พ.ศ.2497) รายละเอยีดเพิม่เตมิ www.spktcoop.com
รับตั้งแตวันที่ 01 พ.ค.2562 - 30 มิ.ย.2562 ไดรับสิทธิ์ 1 ส.ค.2563

                                                                                           เอกสารที่ใชในการสมัคร
1.แบบคําขอสมัครสมาชิก
2.สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 2 ฉบับ
3.ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไมเกิน 30 วัน
4.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับเงิน
   สงเคราะห 2 ฉบับ(พรอมลงชื่อสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
   คาสมัคร               20 บาท
 คาบํารุง             40 บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา           4,800 บาท
 รวม        4,860      บาท

(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)

เปดรับอายุไมเกิน 60 ป พ.ศ. 2502 กรณีสมัครเพื่อกู

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  
   (ตองมีตราประทับของโรงพยาบาลดวย)
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.)

สําหรับใบรับรองแพทยสามารถใชแบบฟอรม
ของโรงพยาบาลของรัฐบาล  เพื่อความสะดวกแกสมาชิก

 คาสมัคร              100 บาท
 คาบํารุง       50 บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา               600 บาท
 รวม            750 บาท 

     

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส

     สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
     ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
    เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
      E - M a i l : s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m        


