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สารสัมพันธสารสัมพันธ

สารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯสารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั

 สมาชิกตนเดือน ธ.ค. 63    9,514 
 เขาใหม                                 6
 สมาชิกลาออก                         3
 ขาดสมาชิกภาพ                         6
 รวมปลายเดือน ธ.ค. 63    9,511
 สมาชิกสมทบ          269

ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2564

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ ้นเดือนธันวาคม 2563

ทุนเรือนหุน      3,280,579,007.94  
ทุนสํารอง                 332,467,346.39  
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                     39,356,519.12  
รายจาย                    28,730,971.27  
กําไรสุทธิโดยประมาณ   10,625,547.85 
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จํานวนสมาชิก
ณ วันสิ ้นเดือนธันวาคม 2563

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการ

ดําเนินการสหกรณฯ

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส
หมายเหตุ  : เง่ือนไขรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตอเจาหนาท่ีสวัสดิการ หรืออานรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.spktcoop.comหมายเหตุ  : เง่ือนไขรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตอเจาหนาท่ีสวัสดิการ หรืออานรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.spktcoop.com

สวัสดิการสหกรณฯท่ีสมาชิกพึงจะไดรับ จํานวน 10 สวัสดิการสวัสดิการสหกรณฯท่ีสมาชิกพึงจะไดรับ จํานวน 10 สวัสดิการ
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สวัสดิการเกษียณอายุสวัสดิการเกษียณอาย ุอายุการเปนสมาชิก x 800 บาท ยื่นคําขอไมเกิน 1ป หลังเกษียณ

สวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาล นอนโรงพยาบาลเปนผูปวยใน รับ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 คร้ัง

สวัสดิการประสบอุบัติเหตุสวัสดิการประสบอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตมอบ 100,000 บาท กรณีอ่ืนๆ ตามระเบียบสหกรณฯ

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเจ็บปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองไดสวัสดิการสําหรับสมาชิกเจ็บปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได รับ 1,000 บาท ตอเดือน

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหมสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม คลอดบุตรทุกคร้ัง รับ 1,000 บาท ยื่นคําขอไมเกิน 1 ป

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตร มอบ 1,500 - 2,500 บาท ตามระดับการศึกษาบุตร

สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสดสวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสด มีอายุ 50 ปข้ึนไป รับ 3,000 บาท

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัยสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย สงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกท่ีมีช่ือในทะเบียนบาน

สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูถึงแกกรรมสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูถึงแกกรรม มอบแกทายาท หรือผูท่ีกําหนดในพินัยกรรม

สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรสและบุตรสมาชิกสวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรสและบุตรสมาชิก สหกรณชวย 3,000 บาท

ใน 1 ป ท่ีผานมา ผมตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ท่ีไดใหการสนับสนุน

และไดมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณ สมาชิกจะไดเห็นการเปล่ียนแปลงอยางเดนชัด

ท้ังดานการบริการท่ีรวดเร็วและทันสมัยโดยเฉพาะเร่ืองของเทคโนโลยี

สถานการณโควิด 19 ท่ีผานมา สมาชิกจํานวนมากไดขอบคุณท่ีสหกรณ

เปนท่ีพ่ึงของสมาชิกอยางแทจริง สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการนอกจาก

จะเปนองคกรท่ีเปนท่ีพ่ึงของสมาชิกแลวยังตองเปนองคกร ท่ีเปนสวนสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพของสมาชิก

กรมสงเสริมสหกรณไดพิจารณาเลือกสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ เปนสหกรณตัวอยางตนแบบ
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการแกไขหน้ีกลาง

วันน้ีมีบุคคลจํานวนมากเต็มใจอาสาเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณ ใน 1 ปตอจากน้ี  
สมาชิกจะไดเห็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสมาชิก
อยางเปนระบบ ท้ังหมดท้ังมวลเพ่ือประโยชนสุข
ของมวลสมาชิก



รองประธานกรรมการ

นางวาสนา แจมเจริญ

นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

นายณัฐพล นุชอุดม
รองประธานกรรมการ

นายเอกพจน กันภัย

นายเมธชนัน เสืออากาศ

กรรมการ

นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ

นางศิริรัตน อ่ําตระกูล

นายกําจัด  สุวรรณปาลนายไพฑูรย  คงเทียน

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนิินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร

นายวินัย หลําวรรณะ
กรรมการ

นายธีรพล โพธ์ิเมือง
กรรมการ

นายวรพจน สิงหราช นายสมพงษ หงษา
กรรมการ

แนะนําคณะกรรมการดําเนินการแนะนําคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดท่ี 60/2564สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดท่ี 60/2564

กรรมการ

กรรมการ กรรมการ



จาสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายวรรณชัย บุสนาม
ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นายทศพร ถือพุดซา 
ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล
ศธจ.สมุทรปราการ 

คณะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิคณะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ

ประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเช่ือ

นายชาญสินธุ กิจแสงทอง นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร

ฝายการเงินและสินเช่ือ
กรรมการและเลขานุการ

นายธีรพล โพธ์ิเมือง
กรรมการ

ฝายการเงินและสินเช่ือ

คณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ

คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

กรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

ประธานกรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

นายไพฑูรย  คงเทียน นายเอกพจน กันภัย
กรรมการ

ฝายวิชาการและระเบียบ

นายเมธชนัน เสืออากาศ

ฝายวิชาการและระเบียบ
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพล นุชอุดม นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ นางวาสนา แจมเจริญ

คณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไปคณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป

ประธานกรรมการ
ฝายบริหารท่ัวไป

กรรมการ
ฝายบริหารท่ัวไป ฝายบริหารท่ัวไป

กรรมการและเลขานุการ
นายกําจัด สุวรรณปาล นายวินัย หลําวรรณะ นางศิริรัตน อ่ําตระกูล



นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณนายบรรหาร เอี่ยมสอาด

นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร
นายสุรัตน ร่ืนเริง นายไพโรจน ตันเจริญนายสุรัตน ร่ืนเริง

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

นายสมชาย ทองสุทธ์ิ

แนะนําคณะอนุกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดแนะนําคณะอนุกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ฝายการเงินและสินเช่ือ

นายวิสูตร  ยอดสุขนายมนตรี  แผวฉ่ํา
อนุกรรมการ

ฝายการเงินและสินเช่ือ
อนุกรรมการ

ดร.วีรนุช  สุทธพันธ
อนุกรรมการ

ฝายการเงินและสินเช่ือ

นางธัญญธร  เหมือนเดช
อนุกรรมการ

ฝายการเงินและสินเช่ือ

ฝายวิชาการและระเบียบ

นายคมน  รัศมีโรจนนายนิวัตรชัย  วรรณชาลี
อนุกรรมการ

ฝายวิชาการและระเบียบ
อนุกรรมการ

นายสรศาสตร  วรรณประเสริฐ
อนุกรรมการ

ฝายวิชาการและระเบียบ

นายวุฒิชัย  วันทมาตย
อนุกรรมการ

ฝายวิชาการและระเบียบ

ฝายบริหารท่ัวไป

นายจิราพงศ  จุติธนะเสฏฐ นายชุมพร  รังรงทอง
อนุกรรมการ

ฝายบริหารท่ัวไป
อนุกรรมการ

นายไพรัตน  กอนทองคํา
อนุกรรมการ

ฝายบริหารท่ัวไป

นายนพดล  อารมณสุขโข
อนุกรรมการ

ฝายบริหารท่ัวไป

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นางก่ิงดาว  เทือกขันตีวาท่ีร.ต.ลมบล  บุญมานะ
อนุกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
อนุกรรมการ

นางวาทินี  สุธนรักษ
อนุกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

ดร.ภูมิ  พระรักษา
อนุกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายสมชาย  พ่ึงอ่ิม
อนุกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ



การสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
สมาชิกสามัญ

1. ผูบรรลุนิติภาวะ และมีอายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ ยกเวนการโอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณ และบุคคลซ่ึงเคยเปนสมาชิกสหกรณ
และมีหน้ีคงคางกับสหกรณ
2. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา รายละ 100 บาท เวนแตเคยเปนสมาชิกสหกรณหรือกรณีโอนยาย รายละ 200 บาท หลังอนุมัติแลว
3. สมาชิกกําหนดสงทุนเรือนหุนรายเดือน 2% ของเงินไดรายเดือน
4. ตองยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมของสหกรณ โดยผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาของหนวยงานน้ันๆ

หมายเหตุ : สมาชิกท่ีไดลาออกจากสหกรณไปแลว จะสมัครเขาเปนสมาชิกใหมไดเม่ือเวลาลวงเลยไปแลว 3 ป เวนแตนําเงิน
คาหุนไมนอยกวาท่ีลาออกจากสหกรณมาเขาเปนเงินคาหุนก็จะรับพิจารณาเปนราย ๆ ไป หรือบุคคลซ่ึงเคยเปนสมาชิกสหกรณ
และมีหน้ีคงคางกับสหกรณ
เอกสารประกอบ 1. คําขอสมัครสมาชิก 2. สําเนาทะเบียนบาน 3. สําเนาบัตรประชาชน 4. เอกสารบรรจุขาราชการหรือสําเนาบัตร 
   ขาราชการหรือสัญญาจาง 4. สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย

สมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบเปนบุตร คูสมรสหรือบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ และเปนผูบรรลุนิติภาวะ ไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอ่ืน
2. ตองยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมของสหกรณ โดยตองมีสมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา 2 คนรับรอง
3. สมาชิกสมทบชําระคาธรรมเนียมแรกเขา รายละ 200 บาท หลังอนุมัติแลว
4. สมาชิกสมทบถือหุนคร้ังแรกไดไมเกิน 10,000 บาท หลังจากคณะกรรมการฯพิจารณาแลว จะซ้ือหุนไดไมเกิน 100,000 บาท
 หมายเหตุ ไมรับฝากเงินสําหรับสมาชิกท่ีมีสถานะเปนพ่ีนอง 
เอกสารประกอบ 1. คําขอสมัครสมาชิก 2. สําเนาทะเบียนบาน 3. สําเนาบัตรประชาชน 4. สําเนาทะเบียนบานสมาชิกสามัญท่ีเก่ียวของ  
     5. สําเนาบัตรประชาชนสมาชิกสามัญท่ีเก่ียวของ 6. สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย

อยาลืม! ทําเอกสารในการผูกบัญชี เพ่ือใชบัตรATMกรุงไทย กดถอนเงินสหกรณฯ

ข้ันตอนการเขาใชเมนู กดถอนเงินสหกรณออมทรัพยฯ ท่ีตู ATM ธ.กรุงไทย

นางวาทินี  สุธนรักษ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

  คณะบรรณาธิการ  1. นายณัฐพล นุชอุดม  2. นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ 3. นางวาสนา แจมเจริญ
  4. ดร.ภูมิ พระรักษา 5. นายสมชาย พ่ึงอ่ิม 6. วาท่ีร.ต.ลมบล บุญมานะ 7. นางก่ิงดาว เทือกขันตี

8. นางวาทินี สุธนรักษ 9. น.ส.วรรณผกานต  บุบผาสุวรรณ  10. น.ส.เพ็ญนภา   ทุมมี

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุข ุมว ิท ต ําบลปากนํ ้า อ ําเภอเมืองเลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุข ุมว ิท ต ําบลปากนํ ้า อ ําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จ ังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเง ิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495สมุทรปราการ  จ ังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเง ิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495
ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี ้พารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธงศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี ้พารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดั SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดID:@spktc

www.spktcoop.com

02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904 s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m 

สหกรณฯ มอบเงินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู เสียชีวิต 

วันท่ี 5 มกราคม 2564 นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการสหกรณฯ และนายบรรจง โตสงวน

คณะทํางานควบคุมภายในป2563 เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นางไพลิน อาศรัย 

ณ วัดในสองวิหาร ต.ปากน้ํา โดยมอบสวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 48 ป 3 เดือน

จํานวน  415,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท ใหแกครอบครัวอาศรัย

          กระผมนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมี
สมาชิกจํานวน 2,478 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญจํานวน 2,405 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 73 คน สมาคมฯ ถือวาเปน
สวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน (ขอมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2564)

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

วันท่ี 12 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณฯ นายณัฐพล

นุชอุดม และนายกําจัด สุวรรณปาล กรรมการสหกรณฯ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต

นายสําราญ เพียรพานิช ณ วัดสาขลา โดยมอบสวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 58 ป

6 เดือน จํานวน  465,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท ใหแกครอบครัวเพียรพานิช

สแกน

QR code 

Line connect


