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ประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

• อานตอหนา 2

1. เร ื ่องแจงจากคณะกรรมการฝายบริหารทั ่วไป

2. ก ิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

• อานตอหนา 2

สารจากบรรณาธิการ

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 11
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

5. กําหนดการเลือกตั ้งล วงหนากรรมการสหกรณฯ 

และประกาศใหตรวจสอบรายชื ่อผู ม ีส ิทธ ิ์ เล ือกตั ้ง

• อานตอหนา 3

4. เง ินรางวัลอาวุโสผู เป นสมาชิกสหกรณฯมายาวนาน 25 ทาน

• อานตอหนา 4

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 

• อานตอหนา 3

ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการและเลขานุการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายวรพจน สิงหราช
ผอ.สพม. เขต 6

นายวรรณชัย บุสนาม
ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นายทศพร ถือพุดซา 
ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล
ศธจ.สมุทรปราการ 

ขอแสดงความยินดีกับการเขารับตําแหนงผูบริหารหนวยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับการเขารับตําแหนงผูบริหารหนวยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
4 หนวยงานทุกทาน อีกท้ังเปนเกียรติแกการดํารงตําแหนงคณะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ4 หนวยงานทุกทาน อีกท้ังเปนเกียรติแกการดํารงตําแหนงคณะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

ของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

คณะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิคณะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

     สารสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายนน้ี เน้ือหาสาระหลักใหญ

จะขอกลาวในเร่ืองแจงใหสมาชิกรับทราบถึงกําหนดการเลือกต้ังกรรมการสหกรณฯ ชุดท่ี 60 ลวงหนา

ซ่ึงรายละเอียดหลายประการสหกรณฯ ไดลงรายละเอียดทางส่ือออนไลน ใหทุกทานตรวจสอบสิทธ์ิ

การเลือกต้ัง และเอกสารตางๆ หากทานประสงคขอยายหนวยเลือกต้ัง และขอเลือกต้ังลวงหนาไวแลว  

 สารสัมพันธฉบับน้ีจะเนนยํ้าใหทุกทานรับทราบในเบ้ืองตน อยางไรโปรดตรวจสอบรายช่ือและสิทธ์ิ

การลงคะแนนเสียงไดท่ีชองทางออนไลนของสหกรณ 

 โปรดติดตามรายละเอียดตางๆไดในสารสัมพันธฉบับน้ีครับ



เร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไปเร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป

      เม่ือวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณฯ และนางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการสหกรณฯ เขารวมโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “กรรมการดําเนินการใหม” รุนท่ี 26 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูบทบาทหนาท่ี และภารกิจในการบริหารสหกรณออมทรัพย 
การบริหารการเงิน และกฏหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณออมทรัพย 

     เม่ือวันเสารท่ี  31  ตุลาคม  2563  ดร.เฉลิมชัย  ศรีออน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  เปนประธานในพิธี  โดยพล.ต.ท.วิโรจน  สัตยสัณหสกุล  ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  ในงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2563
ณ หองรอยัลจูบิล่ี อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร  ประธาน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ไดเขารวมงานดังกลาวกิจกรรมในชวงเชา  งานเดิน-ว่ิงการกุศล  
บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี-สวนสมเด็จพระศรีนครินทรจังหวัดนนทบุรี  พรอมบรรยาย
พิเศษ  : คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ  ในหัวขอ “ใชจายอยางรูคุณคา  ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19”
และทอลคโชว : ดร.อภิชาติ  ดําดี  ในหัวขอ “คุณคาของการออม  ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19”

นายวินัย  หลําวรรณะ
ประธานกรรมการฝายบริหารท่ัวไป

นางศิริรัตน อ่ําตระกูล
กรรมการฝายบริหารท่ัวไป

นางชูศรี  พุทธเจริญ
กรรมการและเลขานุการฝายบริหารท่ัวไป

       สารสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายนฉบับน้ี เปนเดือนของการปดปบัญชีสหกรณฯ ซ่ึงสมาชิกจะไดรับทราบเงินปนผล เงินของขวัญปใหม 
และรับดอกเบ้ียเงินฝาก ภายในเดือนธันวาคม อีกท้ังในเดือนธันวาคมน้ียังเปนฤดูกาลของการเลือกต้ังคณะกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวาง
ชุดท่ี 60/64 ซ่ึงในปน้ีสรรหากรรมการสหกรณฯ จํานวน 8 ทาน กําหนดการวันเลือกต้ังจะขอเนนย้ําในท่ีน้ีใหทุกทานรับทราบ คือ ในวันเลือกต้ัง
ลวงหนา วันท่ี 16 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 - 16.00 น. และวันเลือกต้ังปกติ วันท่ี 19 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 - 12.00 น. อีกท้ังยังมีการจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2563 ท่ีจะเปนเวทีใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนหรือมีขอเสนอตางๆใหแกคณะกรรมการพิจารณาไดในวันท่ี 26 ธ.ค. 63
ทานสามารถลงทะเบียนท่ีหนางานไดต้ังแตเวลา 08.00 - 10.30 น. ท้ังหมดท้ังมวลท่ีกลาวมาในเบ้ืองตนน้ี สหกรณไดทําการประชาสัมพันธใน
ส่ือออนไลนทุกชองทางใหแกทานไดรับทราบแลว 
       สุดทายน้ี คณะกรรมการทุกทาน จะพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกใหดียิ่งข้ึนไป เพ่ือสรางความประทับใจ
ใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ทุกทาน

นายวินัย  หลําวรรณะ
ประธานกรรมการฝายบริหารท่ัวไป

2

คณะกรรมการสหกรณฯ ขอแสดงความยินดีในการ
เขารับตําแหนงผูบริหารหนวยงานการศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 4 หนวยงานทุกทาน โดยสหกรณฯ
ไดมอบของท่ีระลึกอันเปนมงคล “หลวงพอโต” สมเด็จ
พุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ใหแกผูบริหาร เพ่ือใหเปน
สิริมงคลแกการเร่ิมตนส่ิงท่ีดีงามในการรับตําแหนงใหม 
ซ่ึงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการไดติดภารกิจ จึงไม
ไดเขารวมประชุมในคร้ังน้ี

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสัณห กิจวรรณ นายชาญสินธุ กิจแสงทอง กรรมการ

สหกรณฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณฯ ใหการตอนรับคณะทํางานสหกรณออม

ทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ในการมาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ

ณ หองประชุม ช้ัน 3 เวลา 09.00 น. เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลระบบการจัดการงานสหกรณฯ
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สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
กระผมนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมีสมาชิกจํานวน 2,484 คน

แบงออกเปน สมาชิกสามัญจํานวน 2,411 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 73 คน สมาคมฯ ถือวาเปนสวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือ
เพื่อนสมาชิกดวยกัน โดยเดือนพฤศจิกายน มีผูเสียชีวิต 2 ราย ไดแก 1. นายเสถียร ศรีชัย 2. นายอุดม ละสอน โดยผูที ่เสียชีวิตในชวง
เดือนพฤศจิกายนนั้น ทางสมาคมฯจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหในเดือนธันวาคม 2563 ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)

      เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย หลําวรรณะ นายอดิศักด์ิ กล่ินจันทร กรรมการสหกรณฯ 

และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นางสาวสุภา คะประสบ

อายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 55 ป 1 เดือน เพ่ือแสดงความเสียใจและมอบเงินสวัสดิการ  จํานวน 

450,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท ใหแกครอบครัวคะประสบ

สหกรณฯ มอบเง ินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แก สมาชิกผู  เส ียช ีว ิต

     เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

นายณัฐพล  นุชอุดม  กรรมการและเลขานุการ  และนายกําจัด  สุวรรณปาล กรรมการฝายการเงิน

และสินเช่ือ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นายนาวิน ปนทรัพย  ณ วัดไตรนิมิตวราราม

โดยมอบสวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 25  ป 11 เดือน จํานวน  300,000 บาท  และคาปลงศพ 

จํานวน 13,000 บาท ใหแกครอบครัวปนทรัพย

ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ ้นเดือน
ตุลาคม 2563

ทุนเรือนหุน      3,257,857,712.67
ทุนสํารอง                310,006,270.76
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    427,788,281.80  
รายจาย                   156,462,766.84 
กําไรสุทธิโดยประมาณ  271,325,514.96 

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

 สมาชิกตนเดือน ก.ย. 63    9,406 
 เขาใหม                               57
 สมาชิกลาออก                       15
 ขาดสมาชิกภาพ                         1
 รวมปลายเดือน ก.ย. 63    9,447
 สมาชิกสมทบ          267

คน
คน
คน
คน
คน
คน

     เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

และผูจัดการสหกรณ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นายอุดม ละสอน ณ วัดบางหัวเสือ โดยมอบ

สวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 31  ป จํานวน  330,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท 

ใหแกครอบครัวละสอน และนายสมพงษ หงษา ท่ีปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

ครูสมุทรปราการ จํากัด เปนตัวแทนคณะกรรมการเขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นายอุดม ละสอน

ณ วัดบางหัวเสือ โดยมอบเงินสงเคราะห จํานวน  220,000 บาท   ใหแกทายาท 

     เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย หลําวรรณะ รองประธานคณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป   

และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นางสาวโกสุม รุงเรือง

ณ วัดบางบอ โดยมอบสวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 8  ป 3 เดือน จํานวน  150,000 บาท 

และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท ใหแกครอบครัวรุงเรือง 

จํานวนสมาชิก ณ วันสิ ้นเดือน
ตุลาคม 2563

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทัพย (เลมสีชมพู) ใหเลยทันที



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.น.ส.วรรณผกานต   บุบผาสุวรรณ  6.น.ส.เพ็ญนภา   ทุมมี

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

    สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495    สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
        ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิต้ีพารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361  ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิต้ีพารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
       เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากนํ้า  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270เลขที่  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 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   

สง่เสรมิการออมสง่เสรมิการออม      เพยีบพรอ้มบรกิารเพยีบพรอ้มบรกิาร    บรหิารโปรง่ใสบรหิารโปรง่ใส

สหกรณฯ สหกรณฯ 
จายคาพาหนะจายคาพาหนะ

1,000 บาท1,000 บาท
ผูท่ีประสงคแจงยายหนวยเลือกต้ัง หรือใชสิทธ์ิเลือกต้ังลวงหนา สามารถดาวนโหลด
เอกสารคําขอ ไดท่ี เว็บไซตสหกรณฯ www.spktcoop.com และสงเอกสารใหสหกรณ
ไดทางชองทางออนไลนไดแก line official id : @spktc หรือ facebook : สหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด


