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• อานตอหนา 22. “อําลาโดยตําแหนงแตความผูกพันยังคงอยู ตลอดไป”

1. คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที ่  59 • อานตอหนา 2

สารจากบรรณาธิการ

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 12 
ประจําเดือนธันวาคม 2563

• อานตอหนา 3

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ และสวัสดิการแกสมาชิกผู ถ ึงแกกรรม 

• อานตอหนา 3

กรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

            สารสัมพันธประจําเดือนธันวาคมน้ี ขอแนะนําคณะกรรมการ

ท่ีผานการสรรหาจากการเลือกต้ังท่ีผานมา ประจําป 2563 ซ่ึงจะดํารงวาระ ประจําป 2564 - 2565

อีกท้ังคณะกรรมการท่ีไดหมดวาระในการดํารงตําแหนงลงท้ังส้ิน 8 ทานดวยกัน

3. กรรมการที ่ผ านการสรรหา ดํารงตําแหนงวาระป 2564-2565

4. 4 มาตรการชวยเหลือสมาชิกจากสถานการณ COVID-19 

• อานตอหนา 4

นายอดิศักด์ิ  กล่ินจันทร

ในปจจุบันน้ี สถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19 ไดกลับมาระลอก2 สหกรณฯจึงเห็นควร
ตอมาตรการชวยเหลือสมาชิกจากผลกระทบของเช้ือไวรัสท่ีกําลังระบาดในขณะน้ี จํานวน 4 มาตรการ
ซ่ึงสามารถติดตามรายละเอียดเง่ือนไขตางๆ ไดในเว็บไซต สหกรณฯ และส่ือออนไลนทุกชองทาง
 ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพ ดวยความหวงใยสมาชิกทุกทาน 
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“อําลาโดยตําแหนงแตความผูกพันยังคงอยูตลอดไป” “อําลาโดยตําแหนงแตความผูกพันยังคงอยูตลอดไป” 

ประธานกรรมการฝายวิชาการ
และระเบียบ

นายเสกสัณห กิจวรรณ นายพรเทพ คุรุเมธากร
ประธานกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายวินัย หลําวรรณะ
ประธานกรรมการ
ฝายบริหารท่ัวไป

นายสมเจต  พูลมา
กรรมการและเหรัญญิก

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายอดิศักด์ิ  กล่ินจันทร
กรรมการ

ดร.สุชาติ  ใจสถาน

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ

นางชูศรี พุทธเจริญ

ฝายบริหารท่ัวไป
กรรมการและเลขานุการ

ดร.ธีระ แทนศิริ

ฝายวิชาการและระเบียบ
กรรมการและเลขานุการ

       คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดท่ี 59       คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดท่ี 59

นายไพฑูรย  คงเทียนนายชาญสินธุ กิจแสงทอง

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนิินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นายณัฐพล นุชอุดม

นางศิริรัตน อ่ําตระกูลนายกําจัด  สุวรรณปาล นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร
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นายวินัย  หลําวรรณะ

นายวรพจน สิงหราชนายธีรพล โพธิ์เมือง

นางวาสนา แจมเจริญนายเมธชนัน เสืออากาศ

นายเอกพจน กันภัยนางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

นายสมพงษ หงสา

      กรรมการท่ีผานการสรรหา ดํารงตําแหนงวาระป 2564-2565      กรรมการท่ีผานการสรรหา ดํารงตําแหนงวาระป 2564-2565



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
ฐานะทางการเงิน 

ณ วันส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563

ทุนเรือนหุน      3,268,701,069.11
ทุนสํารอง                310,006,270.76
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    465,473,608.91 
รายจาย                   241,322,268.61
กําไรสุทธิ                 224,151,340.30

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

 สมาชิกตนเดือน พ.ย. 63    9,447 
 เขาใหม                               76
 สมาชิกลาออก                         3
 ขาดสมาชิกภาพ                         6
 รวมปลายเดือน พ.ย. 63    9,514
 สมาชิกสมทบ          267

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวนสมาชิก 
ณ วันส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

กระผมนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมีสมาชิกจํานวน 2,482 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญ
จํานวน 2,409 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 73 คน สมาคมฯ ถือวาเปนสวัสดิการหน่ึง
ของสหกรณฯ เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกดวยกัน โดยมีผูเสียชีวิตในเดือนธันวาคม
รายนามดังน้ี 1. นายเสถียร ศรีชัย 2. นายอุดม ละสอน 3. นางพรพรรณ ศรีทอง
สหกรณจะเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2564 ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563)

สหกรณฯ มอบเงินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู เสียชีวิต 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม2563

นางนรีรัศม สุกุลมงคงศักด์ิ หัวหนาศูนยบริการสมาชิกสหกรณฯ 
เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นายสิทธิพงศ ทัศนาธร ณ วัดสลุด
โดยมอบสวัสดิการจํานวน  305,000 บาท  และคาปลงศพ  13,000 บาท

นายอดิศักด์ิ กล่ินจันทร กรรมการสหกรณฯ และนางสาวสุนิษา ยามี
ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นายสงา
จางมณี ณ วัดบางพลีใหญ โดยมอบสวัสดิการจํานวน  450,000 บาท 
และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท

นายวินัย หลําวรรณะ รองประธานคณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป   
และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณ เขารวมบําเพ็ญกุศลให
แกผูเสียชีวิต นางสาวชูศรี คะประสบ ณ วัดศรีวารีนอย โดยมอบ
สวัสดิการจํานวน  450,000 บาท  และคาปลงศพ  13,000 บาท


