
 สมาชิกตนเดือน ม.ค. 64    9,511 
 เขาใหม                               29
 สมาชิกลาออก                       40
 ขาดสมาชิกภาพ                           2
 รวมปลายเดือน ม.ค. 64    9,498
 สมาชิกสมทบ          271

ขอมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564

ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนกุมภาพนัธ ์����ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนกุมภาพนัธ ์����

สารสัมพันธสารสัมพันธ

สารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯสารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ ้นเดือนมกราคม 2564

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวนสมาชิก
ณ วันสิ ้นเดือนมกราคม 2564

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส

ทุนเรือนหุน      3,278,895,248.46   
ทุนสํารอง                332,467,346.39  
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                     77,642,049.81   
รายจาย                    35,399,086.32   
กําไรสุทธิโดยประมาณ   42,242,963.49 

     การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ นับจํานวนปท่ีเปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท เศษ 6 เดือนข้ึนไปใหนับเปน 1 ป
ท้ังน้ี การจายเงินตามสวัสดิการน้ี ไมรวมถึงกรณีถูกไลออกหรือถูกใหออกจากราชการหรืองานประจํา
เอกสารหลักฐาน
 1. คํารองขอรับสวัสดิการตามแบบท่ีสหกรณกําหนด
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ
 3. สําเนาคําส่ังเกษียณอายุ หรือหนังสือรับรองจากผูรับใบอนุญาต

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ

     สหกรณจายคร้ังละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 คร้ัง ยื่นคําขอภายใน 1 ป นับจากวันท่ีเขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน
เอกสารหลักฐาน
       1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด
      2. สําเนาบัตรประชาชน
       3. สําเนาหลักฐานจากสถานพยาบาลท่ีแสดงวาเขารับการรักษาเปนคนไขใน

สวัสดิการรักษาพยาบาล

     สหกรณจายคร้ังละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 คร้ัง ยื่นคําขอภายใน 1 ป นับจากวันท่ีเขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน

                    วันน้ีตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ท่ีไดเขาใจและเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนวันน้ีตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ท่ีไดเขาใจและเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ เราตองเขาใจตรงกันวาสหกรณมิใชแคสถาบันการเงินในสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ เราตองเขาใจตรงกันวาสหกรณมิใชแคสถาบันการเงิน
ท่ีปลอยแคเงินกู แตเปนสถาบันท่ีจะตองพัฒนาและดูแลสมาชิก เสนทางการอยูรวมกันท่ีปลอยแคเงินกู แตเปนสถาบันท่ีจะตองพัฒนาและดูแลสมาชิก เสนทางการอยูรวมกัน
ของสมาชิกแตละทานอาจจะแตกตางกัน แตดวยความเปนพ่ีนองกันของการเปนสมาชิกของสมาชิกแตละทานอาจจะแตกตางกัน แตดวยความเปนพ่ีนองกันของการเปนสมาชิก
เราทุกคนตางชวยกันดูแลซ่ึงกันและกันเราทุกคนตางชวยกันดูแลซ่ึงกันและกัน

 วันน้ีคณะกรรมการชุดท่ี 60/2564 กําลังจะสรางระบบในการพัฒนาและดูแลสมาชิกวันน้ีคณะกรรมการชุดท่ี 60/2564 กําลังจะสรางระบบในการพัฒนาและดูแลสมาชิก 
วันน้ีเราคงไดเห็นและตระหนักเหมือนกัน ถาคุณภาพของสมาชิกดีจะสงผลถึง ความม่ันคงวันน้ีเราคงไดเห็นและตระหนักเหมือนกัน ถาคุณภาพของสมาชิกดีจะสงผลถึง ความม่ันคง
และความเจริญกาวหนาของสหกรณและสงผลกระทบไปถึง
คุณภาพของนักเรียนและคุณภาพการศึกษา

  ซ่ึงเม่ือทานสมัครเขามาเปนสมาชิกของสหกรณแลว
ทานจะตองรูวาทานจะเรียนรูและบริหารการเงินอยางไร
ในการเขามาเปนสมาชิกของสหกรณและดําเนินการไปสู
เปาหมายอนาคตท่ีดีกวาหลังเกษียณอายุราชการ โดยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต

วันน้ีเรารวมกันสรางการเปล่ียนแปลงและอนาคต
ท่ีดีกวารวมกันโดยมีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ
เปนเพ่ือนรวมเดินทาง



กรณีถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ

เอกสารหลักฐาน

1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด

2. สําเนาบัตรประจําตัวของสมาชิกผูเจ็บปวย

3. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกผูเจ็บปวย

4. หนังสือรับรองความพิการจากแพทย

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกผูเจ็บปวย

สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแกสมาชิก

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเจ็บปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได

มี 3 กรณี ดังน้ี 

1.พิการทางการมองเห็น

2.พิการทางการเคล่ือนไหว เชน อัมพฤกษ อัมพาต

3.พิการทางดานจิตใจเปนผลบกพรองทางจิตใจ หรือสมอง

สหกรณจาย 1,000 บาทตอเดือน

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สหกรณจายคร้ังละ 1,000 บาท ย่ืนคําขอภายใน 1 ป 

นับจากวันท่ีมีสิทธ์ิ (หากมีบุตรคนตอมา ยังสามารถขอรับสิทธ์ิได)

เอกสารหลักฐาน

1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด

2. สําเนาทะเบียนทะเบียนสมรส

3. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูขอรับเงินสวัสดิการ

4. สําเนาสูติบัตร

กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับต้ังแตวันท่ีประสบอุบัติเหตุ ใหมีสิทธ์ิไดรับเงิน 100,000 บาท 

(สิทธ์ิในการขอรับเงินอันเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในคราวเดียวกันน้ัน ใหมีสิทธ์ิไดรับเงินรวมกันแลวไมเกิน 100,000 บาท)

กรณีท่ีไมไดต้ังผูรับโอนประโยชนไว จะจายใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจแกคณะกรรมการดําเนินการ

วาเปนทายาทผูมีสิทธ์ิไดรับเงินสวัสดิการ และหากมีหน้ีสินคางชําระอยูกับสหกรณ ตองหักชําระหน้ีของสมาชิกท่ีคางชําระ

อยูท้ังหมดกอน

เอกสารหลักฐาน

1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด

1. ใบรับรองแพทยหรือสําเนาใบมรณะบัตร

2. สําเนาหนังสือรับรองการตาย

3. สําเนาบัตรประชาชน

4. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธ์ิรับเงินสวัสดิการ
กรณีสูญเสียอวัยวะ

1. มือสองขางต้ังแตขอมือ หรือเทาสองขางต้ังแตขอเทา หรือสูญเสียสายตาสองขาง จายไมเกิน 100,000 บาท

2. มือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ และเทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา         จายไมเกิน 100,000 บาท

3. มือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ และสูญเสียสายตาหน่ึงขาง         จายไมเกิน 100,000 บาท

4. เทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา และสูญเสียสายตาหน่ึงขาง         จายไมเกิน 100,000 บาท

5. มือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ            จายไมเกิน   50,000 บาท

6. เทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา            จายไมเกิน   50,000 บาท

7. สูญเสียสายตาหน่ึงขาง             จายไมเกิน   50,000 บาท

    ใหมีสิทธ์ิไดรับเงินสูงสุดเพียงขอเดียวเทาน้ัน

สหกรณมอบเงินจํานวน 100,000 บาท 
ยื่นภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันท่ีประสบอุบัติเหตุหรือสูญเสียอวัยวะ



1) ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอ่ืนๆ 

ระหวางการปฏิบัติหนาท่ี สหกรณใหรายละ

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตร

ย่ืนคําขอไมเกิน

วันท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกป 

หากพนกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 

1. อนุบาล – ประถมศึกษา               สนับสนุนปละ  1,500  บาท

2. มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  สนับสนุนปละ  2,000  บาท

3. ปวส. – ปริญญาตรี      สนับสนุนปละ  2,500  บาท

เอกสารหลักฐาน

      1) แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด

      2) ใบรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา

      3) สําเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิก (กรณีมีบุตรมากกวา 1 คน มีสิทธ์ิขอรับไดเพียง 1 ทุนเทาน้ัน)

สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสด

สมาชิกท่ีสมรสแลว และไมมีบุตร หรือ สมาชิกท่ีเปนโสด

มีอายุตัว 50 ปข้ึนไป และมีอายุการเปนสมาชิก

ไมนอยกวา 10 ป ดังน้ี 

ย่ืนคําขอไมเกิน

วันท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกป 

หากพนกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 

(มีสิทธ์ิรับสวัสดิการเพียงคร้ังเดียว และไมมีสิทธ์ิรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร)

เอกสารหลักฐาน

1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด 3. สําเนาบัตรประชาชน

2. สําเนาบัตรประชาชนของคูสมรส  4. สําเนาบัตรทะเบียนสมรส

- คูสมรสท่ีเปนสมาชิกท้ังสามีและภรรยา ใหคนละ 3,000 บาท

- คูสมรสท่ีเปนสมาชิกฝายเดียว ให 3,000 บาท

- สมาชิกท่ีเปนโสด ให 3,000 บาท

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย

เอกสารหลักฐาน

      1. บันทึกขอความตามแบบราชการ

      2. ภาพถายประกอบการพิจารณา

      3. สําเนาหนังสือรับรองของทางราชการวาประสบภัย

      4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ

ตองแจงใหสหกรณทราบ ภายใน 7 วัน 

หลังเกิดเหตุประสบภัย

หลักเกณฑการขอรับสวัสดิการ

    1. สมาชิกผูน้ันตองมีรายช่ือในทะเบียนบาน

    2. บานท่ีอยูน้ัน ตองมีระยะทางท่ีเดินทาง ไป – กลับ เปนประจํา                

    3. ตองมีหนังสือรับรองของทางราชการ วาบานน้ันประสบภัยจริง

ไมเกิน 50,000 บาท

สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก

สหกรณจะจายเงินชวยเหลือ ศพละ 3,000 บาท ภายใน 90 วัน 

ถาสมาชิกท่ีขอรับสวัสดิการมีมากกวา 1 คน ใหมีสิทธ์ิขอรับไดเพียงคนเดียว
เอกสารหลักฐาน

      1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามท่ีสหกรณกําหนด                           4. สําเนาใบมรณะบัตร      

      2. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานสมาชิกผูยื่นคําขอ   5. สําเนาทะเบียนสมรส

      3. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานผูเสียชีวิต (ปมแจงตาย) 

สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก



เรียนเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2563 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง

สมาชิกทานใดประสงคเขารวมประชุม สามารถแจงช่ือจริง เลขสมาชิก และเบอรโทรศัพทของทาน

ไดท่ี line : @spktc หรือ facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม

สวัสดิการคาปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดยไมมีการหักหน้ีสินท่ีผูกพันกับสหกรณ และใหสหกรณรวมเปนเจาภาพสวด

พระอภิธรรมศพ จํานวน 3,000 บาท โดยประธานกรรมการ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหไปรวมงาน

โดยพิจารณาระยะเวลาการเปนสมาชิกตอเน่ืองตามหลักเกณฑ ดังน้ี

เง่ือนไขขอท่ี 6 ตัวอยางเชน เปนสมาชิกสหกรณ 27 ป รับสวัสดิการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกถึงแกกรรมและยังมีหน้ีสินผูกพันกับสหกรณ ใหสหกรณหักสวัสดิการน้ี ชําระหน้ีสินท่ีผูกพันใหหมดส้ินกอน

เอกสารหลักฐาน

1. สําเนาใบมรณบัตร 2. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร

ขาราชการของสมาชิกผูถึงแกกรรม  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ

อยาลืม! ทําพินัยกรรม

ของสหกรณใหผูรับ

ผลประโยชนนะคะ

เอกสารหลักฐาน
1. เอกสารพินัยกรรมตามแบบสหกรณ
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน (กรณีเขียน
อักษรระบุช่ือไมชัดเจน)



 2.Line connect ตรวจสอบยอดหุ้น ยอดบัญชีเงินฝาก 
ยอดชําระรายเดือน สถานะการยืืนคําขอกู้ถึงขัันใดแล้ว 

 1.Line official รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โครงการใหม่ 
ติดตามเหตุการณ์สหกรณ์ได้ทันท่วงที พร้อมกับสอบถาม
ปัญหาต่างๆเบัืองต้นได้ (เป็นไลน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่กลุ่มรวม)

ไลน์สหกรณ์ มีประโยชน์อย่างไร

ทาํความรู้จกัแอปพลเิคชืัน และไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จาํกดั

ข่าวสารจากสหกรณ์ ส่งผ่านไลน์ทางการ(OA) เท่านััน 

สัญลักษณ์บัญชีทางการ

ไลน์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
สอบถามพูดคุยส่วนตัว 

ID : @SPKTC

ไลน์คอนเน็ค แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก 
บัญชีสหกรณ์ฯ ข้อความแจ้งเตือน

และฟีเจอร์อืืนๆ

สแกนเพิืมเพืือน
QR CODE

อาทิ ยอดหนีั ปันผล วงเงินการคํัาประกัน ใบเสร็จ รายการเงินเดินในบัญชี รายการชําระรายเดือน เป็นต้น

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทัังหมดได้ง่าย ๆ ด้วยมือคุณเอง 



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

1.นายณัฐพล นุชอุดม  2.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ  3.นางวาสนา แจมเจริญ  4.ดร.ภูมิ พระรักษา         

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองเลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495
ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธงศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค 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 LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ID:@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 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

มอบเงินสวัสดิการของสหกรณ ให แกสมาชิกผู เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณขอแสดงความเสียใจแกสมาชิกสหกรณผูลวงลับ
1. น.ส.สุนันทา ทิพยโอสถ อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 51 ป 1 เดือน

โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 430,000 บาท และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท 
ใหแกครอบครัวทิพยโอสถ

2. นางสุนันท ควรสมาน อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 25 ป 4 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 300,000 บาท และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท 
ใหแกครอบครัวควรสมาน

3. น.ส.พรพรรณ ศรีทอง อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 8 ป 11 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 150,000 บาท และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท 
ใหแกครอบครัวศรีทอง

4. นายอนุวัตร ดีฉนวน อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 4 ป โดยสหกรณ
มอบสวัสดิการ จํานวน 100,000 บาท และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท 
ใหแกครอบครัวดีฉนวน

Line connect

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,392

สมาชิกสมทบ 73

 รวม 2,465

- การเงิน     ตอ 10,11,12- การเงิน     ตอ 10,11,12
- สินเช่ือ/กู /ค้ําประกัน   ตอ 15,16,17,14- สินเช่ือ/กู /ค้ําประกัน   ตอ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสรางหน้ี   ตอ 23,24- นิติกร/ปรับโครงสรางหน้ี   ตอ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27
- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26
- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22
- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32

5.นายสมชาย พ่ึงอ่ิม      
9.น.ส.วรรณผกานต  บุบผาสุวรรณ   10.น.ส.เพ็ญนภา   ทุมมี    

6.วาท่ีร.ต.ลมบล บุญมานะ     7.นางก่ิงดาว เทือกขันตี    8.นางวาทินี สุธนรักษ

คณะบรรณาธิการ

สมาชิกผูลวงลับไดแก นายอนุวัตร ดีฉนวน
ไดเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ซ่ึงไดมอบเงิน จํานวน 226,189 บาท ใหแก
ครอบครัวดีฉนวน โดยสหกรณจะเรียกเก็บ
ศพละ 100 บาทในเดือนถัดไป
(ขอมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564)


