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ประธานกรรมการ

ดําเนินการสหกรณฯ

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร

ในวาระดิถีขึ้นปใหม ขออํานาจหลวงพอโต พระพุทธรูป
สําคัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ จงดลบันดาลใหทุกทาน 
และครอบครัว พบแตความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

สวัสดีปใหม 2563

   ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดเห็นคุณคา พลัง และความสามารถ

ในตัวผม มอบความไววางใจใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการสหกรณ

ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ซึ่งผมและคณะกรรมการทุกทาน

ก็จะผนึกพลังความรู ความสามารถและประสบการณที่มีอยูมารวมกันพัฒนา

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ใหมีความเจริญกาวหนา 

และเปนที่พึ่งของสมาชิก โดยมีประเด็นที่จะขับเคลื่อน คือ ลดรายจาย 

เพิ่มรายได สรางคุณคาการบริการ ซึ่งกระบวนการ ในการขับเคลื่อนจะสําเร็จได

        ตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกทุกทาน โดยยึดหลัก

“ลานความคิด สมาชิกมีสวนรวม”

• สหกรณยกเลิกการใชบัตร ATM สีชมพู
• อานตอหนา 7
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รองประธานคณะกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

สารจากบรรณาธิการ

  สารสัมพันธประจําเดือนมกราคม 2563 ฉบับนี้     
  ผม นายพรเทพ คุรุเมธากร ขอแนะนํากรรมการ
  สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 
  59/63 และฝายบริหารงานตางๆใหทานไดรับทราบ   
  ในสารสัมพันธฉบับ ป 2563 นี้ ขอขอบพระคุณ
  สมาชิกทุกทานที่ไววางใจใหสหกรณ ดูแลธุรกรรม
  ทางการเงินของทาน ในฐานะประธานกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ ผมและคณะทํางานฝายสวัสดิการฯจะเปน   
ผูประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ท่ีสําคัญใหสมาชิกรับทราบ ไมวาจะเปน
ทางเอกสาร ทางสื่อออนไลนตางๆที่สหกรณฯไดมีไวเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการติดตอระหวางกันใหแกสมาชิก

 สมาชิกตนเดือน ธ.ค. 62    9,265 คน
 เขาใหม                               27 คน
 สมาชิกลาออก                       19 คน
 ขาดสมาชิกภาพ                        -  คน
 รวมปลายเดือน ธ.ค. 62     9,273 คน
 สมาชิกสมทบ          262 คน

ขอมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

ฐานะทางการเงิน ณ วันส้ินเดือนธันวาคม 2562

ทุนเรือนหุน                3,183,296,228.17 บาท
ทุนสํารอง                         310,006,270.76 บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน    250,000,000.00 บาท
รายได                              41,638,281.77 บาท
รายจาย                             30,021,543.67 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ            11,616,738.10 บาท

บรรยากาศประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด ประจําปงบประมาณ 2562

นายพรเทพ คุรุเมธากร
ประธานกรรมการฝายสวสัดกิารและสารสนเทศ
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กรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 59/2563

รองประธานคณะกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

ดร.สุชาติ  ใจสถาน

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร

นายพรเทพ คุรุเมธากร
รองประธานคณะกรรมการ

ฝายสวสัดกิารและสารสนเทศ

นายไพฑรูย  คงเทียน

ดร.ธีระ แทนศิริ

กรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
รองประธานคณะกรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

นายสมเจต  พูลมา

นายวินัย  หลําวรรณะนายเสกสัณห กิจวรรณ

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนิินการ

กรรมการและเหรัญญิกกรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

นายณัฐพล นุชอุดม

นางศิริรัตน อํ่าตระกูล

นางชูศรี  พุทธเจริญ

กรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

กรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

กรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

กรรมการ

นายกําจัด  สุวรรณปาล
กรรมการ

ฝายการเงินและสินเชื่อ

นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร
กรรมการ

ฝายการเงินและสินเชื่อ



4 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต

รองผูอํานวยการเขต

สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

รักษาราชการแทน

นายทศพร ถือพุดซา 

รองผูอํานวยการเขต

สพป.สมุทรปราการ เขต2

รักษาราชการแทน

นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล

รองศธจ.สมุทรปราการ 

รักษาการในตําแหนง 

ศธจ.สมุทรปราการ

ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ

รองผูอํานวยการเขต

สพม.สมุทรปราการ เขต6

 รักษาราชการแทน 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะกรรมการฝายอํานวยการ

รองประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

นายพรเทพ คุรุเมธากร
รองประธานกรรมการ

ฝายสวสัดกิารและสารสนเทศ

นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ

ฝายวิชาการและระเบียบ

นายวินัย  หลําวรรณะนายเสกสัณห กิจวรรณ

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนิินการ

รองประธานกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

นายสมเจต  พูลมา
กรรมการและเหรัญญิกกรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพล นุชอุดม

นายวินัย  หลําวรรณะ
ประธานกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

นางศิริรัตน อํ่าตระกูล นางชูศรี  พุทธเจริญ
กรรมการ

ฝายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

ฝายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการฝายบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ



นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

นายบรรหาร เอี่ยมสอาด

นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร

นายสุรัตน รื่นเริง นายไพโรจน ตันเจริญ
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

นายสุรัตน รื่นเริง

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

5นายสมชาย ทองสุทธิ์

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

กรรมการและเลขานกุาร

กรรมการและเลขานุการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

ประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
นายกําจัด  สุวรรณปาล นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร

กรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

คณะกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อ

ประธานกรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

นายเสกสัณห กิจวรรณ
นายไพฑรูย  คงเทียน ดร.ธีระ แทนศิริ

กรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายพรเทพ คุรุเมธากร
ประธานกรรมการ

ฝายสวสัดกิารและสารสนเทศ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
กรรมการ

ดร.สุชาติ  ใจสถาน
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1. นางสาวสินไทย  เชิดชู       หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิก

2. นางลลิตา  ฤทธิ์เทพ          เจาหนาที่ทะเบียนฯ  

3. นายอภิชาติ  จํานงคสังข     เจาหนาที่คอมพิวเตอร

312

ฝายทะเบียนสมาชิก

1. นายณภัค  กลํ่าเหวา          หัวหนาฝายเรงรัดและติดตามหนี้ 

2. นางสาวปรวรรณ  คําแกว   นิติกร

ฝายเรงรัดและติดตามหนี้

1. นายณภัค  กลํ่าเหวา    หัวหนาฝายเรงรัดและติดตามหนี้ 3. นางสาวณัฐมน ดังใหม3. นางสาวณัฐมน ดังใหม

เจาหนาที่ สฌ.สอ.สป.

31

1. นางนรีรัศม  สุกุลมงคลศักดิ์  หัวหนาศูนยบริการสมาชิก

2. นางสาวญาดา  รักวิทย        เจาหนาที่ศูนยบริการสมาชิก 

ศูนยบริการสมาชิก

1. นางโสน คนเจน
2. นางวิจิตร นอยแจม
3. นางสาวธนัญญา ขวัญเนียม

แมบาน

1 2

1 2

41 2

ฝายสินเชื่อ

1. นางณัฐวสาห ขจรกิตติประกิต  หัวหนาฝายสินเชื่อ

2. นางสาวอารียา  ทองขํา           เจาหนาที่สินเชื่อ 

3. นางสาวกลัยรว ี องัสนานนท        เจาหนาที่สินเชื่อ

4. นายปถวี   วังคูณ                  เจาหนาที่สินเชื่อ

3

21 34

ฝายการเงินและบัญชี

1. นางกมลพรรณ สิงคโปร        หัวหนาฝายการเงินและบัญชี

2. นางกัญญชิสา สุขเจริญ          เจาหนาที่การเงิน 
3. นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร      เจาหนาที่บัญชี

4. นางสาวรวีวิภา มวลจุมพล      เจาหนาที่เงินฝาก

621 4 53

ฝายอํานวยการ

1. นายณภัค   กลํ่าเหวา   หัวหนาฝายอํานวยการ

2. นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง       เจาหนาที่พัสดุ 

3. นางสาวสุธิดา คลีพิมาย            เจาหนาที่ธุรการ

4. นางสาววรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
5. นางสาวศรุตยา หมวดศรี           เจาหนาที่ธุรการ

6. นางสาวเพ็ญนภา ทุมมี    เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ 

นางสาวสุนิษา  ยามี
ผูจัดการสหกรณ

นางศศมณฑ  กฤชนอย
รองผูจัดการสหกรณ

ฝายจัดการเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด

3
2



สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,454

สมาชิกสมทบ 67

 รวม 2,521

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

      1.นายประวิทย เรือสุวรรณ ซึ่งจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหฯ 
ตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 100 บาท เปนจํานวน          
1 ศพ รวมเปนจํานวนเงิน 100 บาท ผูที่เสียชีวิตในชวง               
เดือนมกราคมนั้น ทางสมาคมฯจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห              
ในเดือนกุมภาพันธ 2563 
 ขอมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563                  

       กระผมนายณรงค สิงหศิฬ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะนีส้มาคม              
มสีมาชกิจํานวน 2,521 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน                
แสดงความไวอาลัยกับผูที่เสียชีวิต ในชวงเดือนมกราคม 2563 มีรายนามดังตอไปน้ี

73. นางสาวณัฐมน ดังใหม

1. นายณภัค   กลํ่าเหวา   หัวหนาฝายอํานวยการ

2. นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง       เจาหนาที่พัสดุ 

3. นางสาวสุธิดา คลีพิมาย            เจาหนาที่ธุรการ

4. นางสาววรรณผกานต  บุบผาสวุรรณ   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
5. นางสาวศรุตยา หมวดศรี           เจาหนาที่ธุรการ

6. นางสาวเพ็ญนภา ทุมมี    เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ 

  นายพรเทพ คุรุเมธากร กรรมการสหกรณฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณฯ ไดเปนตัวแทนสสอค.เขารวมบําเพ็ญ

กุศลใหแกผูเสียชีวิต นายประวิทย เรือสุวรรณ และไดมอบเงินสงเคราะหใหแกผูรับผลประโยชน 



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

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

  คณะบรรณาธิการ  1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร   2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน   3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
  4.นายณภัค  กล่ําเหวา  5.นายอภชิาติ จาํนงคสงัข  6.นางสาววรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ  7.นางสาวเพญ็นภา ทมุมี

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

    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  ตําบลปากนํ้า  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   

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส

ผานชองทางไลน ID : @spktc หรือ FB : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
การเงินทํารายการ เวลา 11.00 น. และ 15.00 น. ปดระบบรับ ฝาก/ถอน/โอน 15.00 น. เปนตนไป

ขออภัยหากชวงสิ้นเดือน และตนเดือน การติดตอ ฝาก/ถอน/โอน จํานวนมาก ทานอาจตองรอการทํารายการในวันถัดไปตามลําดับกอนหลัง

ตัวอยางการแจงฝาก/โอน/ชําระเงินใหกับสหกรณ 

แจงชําระหนี้/หุน/อื่นๆ

แจงเลขสมาชิก ชื่อจริง เบอรติดตอกลับ  

จุดประสงคการชําระ 

แนบหลักฐานการโอนทุกครั้ง

แจงโอนเงินเขาบัญชีกรุงไทย

แจงเลขสมาชิก ชื่อจริง เบอรติดตอกลับ  

**จํานวนเงิน**เลขบัญชีที่ใหถอน-โอนเขา 

เอกสารหลักฐานสําเนาหนาบัญชีตนทาง-ปลายทาง (รับรองสําเนา)


