
ติิดติ่อเรา

ปีีทีี่� 21 ฉบับััทีี่� 1 ปีระจำำ�เดืือนมกร�คม

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์

ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครู
สมุทรปราการ จำกัด

นายวรพจน์ สิงหราช

คณ์ะกรรมการเข้้าเย่�ยมเยือนผู้้้ประสบอัคค่ภััย เข้ตอำเภัอเมือง

      เม่�อวัันท่� 1 กุมภาพันธ์ 2565 นาย์สมชาย์ ทองสุทธ์� ประธาน

กรรมการฝ่่าย์สวััสด์การและสารสนเทศ นาย์วั์สูตร ย์อดสุข กรรมการ

ฝ่่าย์สวััสด์การและสารสนเทศ และนาย์วั์ชาญ ก์�งก้าน กรรมการ

และเลขานุการฝ่่าย์การเง์นและส์นเช่�อ , ฝ่่าย์วั์ชาการและระเบี่ย์บี , 

ฝ่่าย์บีร์หารทั�วัไป ได้ลงพ่�นท่�เย์่�ย์มเย์่อนบี้านสมาช์ก นางพัชร์นทร์ 

พุทธล่ลาศ ซึ่่�งได้ขอควัามอนุเคราะห์จากสหกรณ์์ในด้านสวััสด์การ

ช่วัย์เหล่อด้วัย์เหตุประสบีอัคค่ภัย์บี้านตนเอง ณ์ ตำบีลบีางเม่อง 

อำเภอเม่อง จังหวััดสมุทรปราการ โดย์หลังจากท่�กรรมการตรวัจสอบี

ควัามเส่ย์หาย์แล้วันั�น จะนำเข้าท่�ประชุมเพ่�อพ์จารณ์าเง์นจัดสรร

ในสวััสด์การช่วัย์เหล่อสมาช์กจากเหตุประสบีภัย์ต่อไป

     เร่ย์น สมาช์กสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัดทุกท่าน กระผมนาย์วัรพจน ์

ส์งหราช ผู้อำนวัย์การสำนักงานเขตพ่�นท่�การศ่กษามัธย์มศ่กษาฉะเช์งเทรา ในฐานะ

ประธานกรรมการสหกรณ์์ต้องขอขอบีคุณ์สมาช์กทุกท่านท่�ให้โอกาสผมได้เข้ามาเป็น

ประธานและเป็นผู้นำในการบีร์หารงานสหกรณ์์ ชุดท่� 61/2565 ผมจะนำควัามรู้จากการ

อมรมพัฒนาและประสบีการณ์์ท่�เคย์เป็นอด่ตกรรมการและเลขานุการสหกรณ์์ ชุดท่� 

55 - 56 ปี พ.ศ. 2559 - 2560 อด่ตกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ไทย์ไอซึ่่ท่ จำกัดและ

กรรมการสหกรณ์์ ชุดท่� 60/2564 ผมสัญญาวั่าจะบีร์หารงานสหกรณ์์ให้เป็นไปตาม

หลักการสหกรณ์์ “เพ่�อนช่วัย์เพ่�อน” ให้ควัามช่วัย์เหล่อสมาช์กอย์่างเสมอภาค สุจร์ต 

โปร่งใส ตรวัจสอบีได้ ภาย์ใต้การบีร์หารแบีบีม่ส่วันร่วัม ท่มงานคุณ์ภาพและเข้มแข็ง 

ขับีเคล่�อนนโย์บีาย์ให้เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ตลอดจนรับีฟัังปัญหาและข้อเสนอแนะของ

สมาช์กนำมาประกอบีการพ์จารณ์าและหาแนวัทางแก้ไข ปรับีปรุง พัฒนาและช่วัย์เหล่อ

ทุกๆท่านอย์่างด่ท่�สุดและโดย์เร็วั ตามสโลแกนท่�ให้ไวั้ ค่อ “เข้าใจ เข้าถึ่ง พ่�งได้” ขอบีคุณ์ครับี

เปิดให้บีร์การทำธุรกรรมด้านเง์นสดแล้วั เร์�ม 7 มกราคม 2565     
       เวัลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (การเง์น ฝ่าก-ถึอน)
สำนักงานใหญ่ (BTSช้างเอราวััณ์)        08.30 - 15.00 น.
ศูนย์์บีร์การ (บีางเสาธง)         08.30 - 14.00 น. 



การเข้้าร่วมอบรมสัมมนาหลัักส้ตร “แนวทางการแก้ไข้ข้้อบังคับ , 

ระเบ่ยบสหกรณ์์เพื�อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม่”

    นาย์วัรพจน์ ส์งหราช ประธานกรรมการ พร้อมด้วัย์คณ์ะกรรมการดำเน์นการ 
ได้เข้าร่วัมการอบีรมสัมมนาระหวั่างวัันท่� 21-23 มกราคม 2565 และได้รับีเก่ย์รต์
เป็นตัวัแทนมอบีของท่�ระล่กแสดงควัามขอบีคุณ์ ท่านปรเมศวัร์ อ์นทรชุมนุม 
ประธานชุมนุมสันน์บีาตสหกรณ์์แห่งประเทศไทย์ ท่�ได้เป็นวั์ทย์ากรทำการ
บีรรย์าย์ในครั�งน่� ณ์ โรงแรมโกลเด้นซึ่่หัวัห์น จังหวััดประจวับีค่ร่ขันธ์

คณ์ะกรรมการสหกรณ์์ให้การต้อนรับคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์คร้ลัพบุร่ จำกัด

     นาย์วัรพจน์ ส์งหราช ประธานกรรมการ พร้อมด้วัย์คณ์ะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์์ ให้การต้อนรับีคณ์ะกรรมการ 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูลพบีุร่ จำกัด เข้าศ่กษาดูงานโครงการแก้ปัญหาหน่�ส์นครูและบีุคลากรทางการศ่กษาตามนโย์บีาย์
ของกระทรวังศ่กษาธ์การ ในวัันพุธท่� 26 มกราคม 2565 เวัลา 09.00 น. ณ์ ห้องประชุมชั�น 4 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัด

กิจกรรมสหกรณ์์ออมทรัพย์คร้สมุทรปราการ จำกัดกิจกรรมสหกรณ์์ออมทรัพย์คร้สมุทรปราการ จำกัด

คณ์ะกรรมการสหกรณ์์ให้การต้อนรับคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรพัย์ครพ้ะเยา จำกดั

    นาย์วัรพจน์ ส์งหราช ประธานกรรมการ พร้อมด้วัย์คณ์ะกรรมการ และผู้จัดการ
สหกรณ์์ ให้การต้อนรับีคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูพะเย์า เข้าศ่กษาดูงาน
โครงการแก้ปัญหาหน่�ส์นครูและบีุคลากรทางการศ่กษาตามนโย์บีาย์ของกระทรวัง
ศ่กษาธ์การเพ่�อแก้ไขปัญหาหน่�ส์นครู โดย์ใช้สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูต้นแบีบีเป็นฐาน 
ในวัันศุกร์ท่� 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวัลา 09.00 น. ณ์ ห้องประชุมชั�น 4 สหกรณ์์
ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ประกาศเปลั่�ยนแปลังอัตราการถืือหุ้นรายเดือนสหกรณ์์ออมทรัพย์คร้สมุทรปราการ จำกัด

เริ�ม 1 กุมภัาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

     หมาย์เหตุ : ทั�งน่� สมาช์กท่�ได้ถึ่อหุ้นตามอัตราท่�สหกรณ์์กำหนดไวั้แล้วั

ก่อนวัันใช้ระเบี่ย์บีน่� ให้ถึ่อวั่าสมาช์กผู้นั�นย์ังคงใช้ส์ทธ์�ในการส่งค่าหุ้นได้

อัตราเด์มหร่อหากประสงค์ขอเปล่�ย์นแปลงได้ตามระเบี่ย์บีน่�



คณ์ะกรรมการสหกรณ์์ให้การต้อนรับคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรพัย์ครพ้ะเยา จำกัด

     หมาย์เหตุ : ทั�งน่� สมาช์กท่�ได้ถึ่อหุ้นตามอัตราท่�สหกรณ์์กำหนดไวั้แล้วั

ก่อนวัันใช้ระเบี่ย์บีน่� ให้ถึ่อวั่าสมาช์กผู้นั�นย์ังคงใช้ส์ทธ์�ในการส่งค่าหุ้นได้

อัตราเด์มหร่อหากประสงค์ขอเปล่�ย์นแปลงได้ตามระเบี่ย์บีน่�



รองประธานกรรมการ 
ปฏ์บีัต์หน้าท่�ประธานกรรมการ

ฝ่่าย์การเง์นและส์นเช่�อ

นายวิส้ตร  ยอดสุข้

นายสมชาย  ทองสุทธิ� 
รองประธานกรรมการ 

ปฏ์บีัต์หน้าท่�ประธานกรรมการ
ฝ่่าย์สวััสด์การและสารสนเทศ

นางวาสนา  แจ่มเจริญ

นายธ่รพลั  โพธิ�เมือง
รองประธานกรรมการ 

ปฏ์บีัต์หน้าท่�ประธานกรรมการ
ฝ่่าย์วั์ชาการและระเบี่ย์บี

นางวิลัาวรรณ์  ตันรัตนะ

นายวินัย  หลัำวรรณ์ะนายสมพงษ์์  หงษ์า

ประธานกรรมการดำเนิินการ
สหกรณ์์ออมทรัพย์คร้สมุทรปราการ จำกัด

กรรมการและเหรัญญ์ก

รองประธานกรรมการ 
ปฏ์บีัต์หน้าท่�ประธานกรรมการ

ฝ่่าย์บีร์หารทั�วัไป

นายเอกพจน์  กนัภัยั

นางศิริรัตน์  อ�ำตระก้ลั
กรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
กรรมการ

นายวรพจน์ สิงหราช

คณ์ะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์์ออมทรัพย์คร้สมุทรปราการ ชุดท่� 61/2565

กรรมการ กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นายอิทธิพัทธ์  ธ่ระวรรณ์สารนายเมธชนัน  เสืออากาศ นางสาวนวลัอนงค์  วงษ์์เพ็ชร
กรรมการกรรมการ

นายสมชาย  พ่�งอิ�ม
กรรมการกรรมการ

ประธานผู้้้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์์

นายวินัย ยงเข้ตรการณ์์
ศ่กษาธ์การจังหวััดสมุทรปราการ



นางศิริรัตน์  อ�ำตระก้ลั

คณะผู้ ้�ตรวจำสอบักิจำก�ร

นายพลััฏฐ์์ ธนพรรุ่งเพชร
ประธานผู้้้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์์

นาย์วั์ฑููรย์์ ชั�งโต นาย์วัรพงษ์ หาญเขตต์ นาย์จรูญโรจน์ โสไกร นาย์ไพโรจน์ ตันเจร์ญ

นายวิทยา อรุณ์แสงฉาน
ผู้อำนวัย์การสำนักงานเขตพ่�นท่�

การศ่กษามัธย์มศ่กษาสมุทรปราการ

นายบุญเพชร วันนา
ผู้อำนวัย์การสำนักงานเขตพ่�นท่�การศ่กษา

ประถึมศ่กษาสมุทรปราการ เขต 2

นายทศพร ถืือพุดซา 
ผู้อำนวัย์การสำนักงานเขตพ่�นท่�การศ่กษา

ประถึมศ่กษาสมุทรปราการ เขต 1  

นายวินัย ยงเข้ตรการณ์์
ศ่กษาธ์การจังหวััดสมุทรปราการ

คณะทีี่�ปีรกึษ�กิตติมศักัดิื�

นายณ์รงค์  สิงห์ศิฬิินายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์นายณ์รงค์  ธ่ระกุลั

คณะทีี่�ปีรกึษ�ทีี่�มีคว�มเชีี่�ยวชี่�ญและปีระสบัก�รณท์ี่�งดื��นสหกรณ์

นายวรพจน์  สงิหราช
ประธานอนุกรรมการ

นางศร์ร์ตัน์  อ�ำตระกลู
อนกุรรมการ

ผูช่้วัย์ศาสตราจารย์์สชุน์  ปลห่ะจน์ดา
ท่�ปรก่ษาอนกุรรมการ

คณะอนกุรรมก�รก�รลงที่นุ  

นาย์เอกพจน์  กนัภยั์
อนกุรรมการและเลขานกุาร

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
ประธานอนกุรรมการ

นาย์วัส์ตูร  ย์อดสขุ
อนกุรรมการ

ดร.ทพ์จฑุูา  ปรช่าชณุ์หดล
ท่�ปรก่ษาอนกุรรมการ

คณะอนกุรรมก�รบัรหิ�รคว�มเสี�ยง    

นาย์สมชาย์  ทองสทุธ์�
อนกุรรมการและเลขานกุาร

ผู้ตรวัจสอบีก์จการ ผู้ตรวัจสอบีก์จการ ผู้ตรวัจสอบีก์จการผู้ตรวัจสอบีก์จการ



นายสมชาย  ทองสทุธิ�
ประธานอนกุรรมการ

นางนร์มล  ศร์ส์มบีตั์
อนกุรรมการ

นางปราณ์ ่ ตั�งศร์ว์ัฒันกลุ
อนกุรรมการ

นางอรรัตน์  โรจนสพุจน์
อนกุรรมการ

ว่ัาท่� ร.ต.ศลัย์์ชัย์ย์ศ  ภด์ูทเทวัฒัน์
อนกุรรมการ

นาย์ณ์ทัสต์  จตพุรจร์กฤต
อนกุรรมการ

นาย์ธรณ์ฐั  โสมนสั
อนกุรรมการ

นางสาวัประย์รู  ทลูธรรม
อนกุรรมการ

นาย์สมชาย์  พ่�งอ์�ม
อนกุรรมการและเลขานกุาร 

คณะอนกุรรมก�รบัรหิ�รจำดัืก�รหนี�ทีี่�ไมก่อ่ให�เกิดืร�ยไดื�

นายสุเทพ  พล้ับณั์ฑิติย์
ประธานคณ์ะทำงาน

นาย์ชนน์ทร์  สว่ัางแก้วั
คณ์ะทำงาน

นางบีศุกร  ณ์  นคร
คณ์ะทำงานและเลขานกุาร

คณะที่ำ�ง�นควบัคมุภ�ยใน 

นายธร่พลั  โพธิ�เมอืง
ประธานอนกุรรมการ

นางสาวัศศว์ัม์ล  อั�งสกลุ
อนกุรรมการ

นาย์เอกพจน์  กนัภยั์
อนกุรรมการ

นาย์ไพทูร  จนัตะเภา
อนกุรรมการ

นาย์บีรรหาร  เอ่�ย์มสอาด
อนกุรรมการ

นาย์สงวันสท์ธ์�  สตัย์านนท์ 
อนกุรรมการ

นางสาวักานต์รวั ่ รักซ้ึ่อน
อนกุรรมการ

นางรชัดาวัลัย์์  ศรส่วัสัด์�
อนกุรรมการ

นาย์วัช์าญ  ก์�งก้าน
อนกุรรมการและเลขานกุาร 

คณะอนกุรรมก�รติดืต�มปัีญห�หนี�ค��งชี่ำ�ระของสม�ชิี่กและปีรบััโครงสร��งหนี�

คณะอนกุรรมก�รรบััเรื�องร �องเรยีน และแก�ไขปัีญห�ข�อร �องเรยีน

นายสมพงษ์์  หงษ์า
ประธานกรรมการฝ่่ายวชิาการแลัะระเบย่บ

นาย์วัช์าญ  ก์�งก้าน
กรรมการฝ่่าย์วัช์าการและระเบีย่์บี

นาย์เอกพจน์  กนัภยั์
กรรมการและเลขานกุารฝ่่าย์วัช์าการและระเบีย่์บี

นายสมชาย  ทองสุทธ์ิ์�
ประธิ์านคณะอนุกรรมการ

ฝ่่ายสวัสัด์ิการและสารสนเทศ



คณะอนกุรรมก�รติดืต�มปัีญห�หนี�ค��งชี่ำ�ระของสม�ชิี่กและปีรบััโครงสร��งหนี�

นายธีิ์รพล  โพธ์ิ์� เมือง
ประธิ์านอนุกรรมการ

ฝ่่ายการเง์นและส์นเชื�อ

นางวาสนา  แจ่่มเจ่ริิญ
อนุกริริมการิ

นายบริริหาริ  เอ่�ยมสอาด
อนุกริริมการิ

นายไพทููริ  จั่นตะเภา
อนุกริริมการิ

นางศศวิิมล  อั�งสกุล
อนุกริริมการิ

นางอริรัิตน์  โริจ่นสพุจ่น์
อนุกริริมการิ

นางธัญัลักษณ์ ์ นวลศร่ิ
อนุกริริมการิ

นายอนันต ์ ปานทูองคำำา
อนุกริริมการิ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
เลขานุการิคำณ์ะอนุกริริมการิ

นายสมชาย  ทองสุทธ์ิ์�
ประธิ์านคณะอนุกรรมการ

ฝ่่ายสวัสัด์ิการและสารสนเทศ

นายวิสตูริ  ยอดสขุ
อนุกริริมการิ

นายสมชาย  ศร่ิด้วง
อนุกริริมการิ

นายสรุิวุฒิิ  ริอดสดุ
อนุกริริมการิ

นางมยุร่ิย์  คำนเจ่น
อนุกริริมการิ

ดริ.สชุาต ิ ใจ่สถาน
อนุกริริมการิ

นายกฤษดา  ทูพิย์วัฒิน์
อนุกริริมการิ

นายสมพงษ์ ์ หงษ์า
ประธิ์านอนุกรรมการ

ฝ่่ายว์ัชาการและระเบียีบี

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
อนุกริริมการิ

นายเสกสณั์ห์  กจิ่วริริณ์
อนุกริริมการิ

ดริ.ธัร่ิะ  แทูนศริิิ
อนุกริริมการิ

นายชัชชวาลย์  งามขำา
อนุกริริมการิ

นายพริเทูพ  คุำริเุมธัากริ
อนุกริริมการิ

ดริ.สมเจ่ต  พูลมา
อนุกริริมการิ

นายเพ่�ยน  เกตศุร่ิ
อนุกริริมการิ

นายเอกพจ่น์  กนัภยั
เลขานุการิคำณ์ะอนุกริริมการิ

นายว์ันยั  หลำาวัรรณะ
ประธิ์านอนุกรรมการ

ฝ่่ายบีร์หารทั �วัไป

นางศริิิรัิตน์  อำ�าตริะกูล
อนุกริริมการิ

ดริ.ชูศร่ิ  สตัยานนทู์
อนุกริริมการิ

นายอำานาจ่  สมบุญ
อนุกริริมการิ

นายจ่ำาลอง  น้อยวานิช
อนุกริริมการิ

นายปัญญา  จั่นทูร์ิย้อย
อนุกริริมการิ

นายชัชลินทูร์ิ  โยธัาทูพิย์
อนุกริริมการิ

นายปร่ิชา  ริุ่งก่อน
อนุกริริมการิ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
เลขานุการิคำณ์ะอนุกริริมการิ

คณะอนกุรรมก�รปีฏิิบัติัภ�รกิจำของสหกรณอ์อมที่รพัยค์รส้มทุี่รปีร�ก�ร จำำ�กดัื

นายสายัณ์ห์ เรืิอนเรืิอง
อนุกริริมการิ

นางวิลาวริริณ์  ตนัรัิตนะ
เลขานุการิคำณ์ะอนุกริริมการิ

ฝ่่ายการเง์นและส์นเชื�อ

ฝ่่ายสวัสัด์ิการและสารสนเทศ

ฝ่่ายว์ัชาการและระเบียีบี

ฝ่่ายบีร์หารทั �วัไป



กรุณ์าส่ง            ชื�อท่�อย้่ผู้้้รับ        

1.นาย์สมชาย์  ทองสุทธ์�       

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื�อ

ใบอนุญาตพิเศษ์ท่� 63/2561

ท่�ท�าการไปรษ์ณ์่ย์สมุทรปราการ

 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) เลขท่�  23 / 17-20 ถึนนสุขุมว์ัท ต�าบีลปากน��า 
อำเภอเม่องสมุทรปราการ จังหวััดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หร่อโทรสารอ่�น ๆ ต ่อ 13
 ศูนย์์บีร์การสหกรณ์์ โครงการบี์สซึ่์เนสทาวั์น แอดซ์ึ่ต่�พาร์ค เลขท่� 382/42 หมู ่ท่� 1 ต�าบีลบีางเสาธง อ�าเภอบีางเสาธง 
จังหวััดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 ม่อถ่ึอ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

5.นางมย์ุร่ย์์  คนเจน      
9. นางวั์ลาวัรรณ์  ตันรัตนะ 10. น.ส.วัรรณ์ผกานต์  บีุบีผาสุวัรรณ์ ์ 11.น.ส.เพ็ญนภา   ทุมม่    

6.ดร.สุชาต์  ใจสถึาน     7.นาย์กฤษดา  ท์พย์์วััฒน์   8.นาย์สาย์ัณ์ห์  เร่อนเร่อง 
คณ์ะบรรณ์าธิการ 

โอนเงินฝ่าก ชำระหน่� หุ้น เงินต้น เลัข้บัญช่ 2191069320 
ชื�อบญัช่สหกรณ์์ออมทรพัย์คร้สมทุรปราการ (สาข้าปากน�ำ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
       สหกรณ์์ออมทรัพย์คร้
       สมุทรปราการ จำกัด

   จำนวันสมาช์ก
   สมาช์กสามัญ จำนวัน 2,315 ราย์ 
   สมาช์กสมทบี จำนวัน     74 ราย์ 
   รวัม  จำนวัน 2,389 ราย์
สำหรับีสมาช์กผู้ถึ่งแก่กรรม สหกรณ์์จะ
เร่ย์กเก็บีเง์นศพละ 100 บีาท ในเด่อน
ถึัดไป ข้อมูล ณ์ วัันท่� 31 ม.ค. 65

สหกรณ์์มอบเงินสวัสดิการถื่งแก่กรรมให้ แก่สมาชิก

ติดต่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904ติดต่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904  ต่อต่อ การเง์น 10,11,12 ส์นเช่�อ/กู ้ 15,16,17,14     การเง์น 10,11,12 ส์นเช่�อ/กู ้ 15,16,17,14    
น์ต์กร 23,24 สวััสด์การ/ลาออก 27 ฌาปนก์จ 28 งานเร่ย์กเก็บี 25,26 ธุรการ 21,22 ประชาสัมพันธ์ 31,32น์ต์กร 23,24 สวััสด์การ/ลาออก 27 ฌาปนก์จ 28 งานเร่ย์กเก็บี 25,26 ธุรการ 21,22 ประชาสัมพันธ์ 31,32

2.นาย์วั์สูตร  ย์อดสุข 3.นาย์สมชาย์  ศร่ด้วัง  4.นาย์สุรวัุฒ์  รอดสุด

   เม่�อวัันท่� 28 มกราคม พ.ศ.2565 นาย์วั์ชาญ 
ก์�งก้าน กรรมการ นาย์พลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร 
ประธานผู้ตรวัจสอบีก์จการ นาย์วั์ฑููรย์์ ชั�งโต
ผู้ตรวัจสอบีก์จการ  นาย์พรเทพ คุรุเมธากร 
อนุกรรมการ นส.สุน์ษา ย์าม่ ผู้จัดการสหกรณ์์ 
เป็นตัวัแทนสหกรณ์์เข้าร่วัมพ์ธ่ไวั้อาลัย์แด่
ผู้เส่ย์ช่วั์ต นาย์ อำนาจ ฉาย์าปัญจะ โดย์มอบี

สวััสด์การถึ่งแก่กรรมอาย์ุการเป็นสมาช์ก 36 ปี 4 เด่อน จำนวัน 355,000 บีาท ค่าปลงศพ
จำนวัน 13,000 บีาท อ่กทั�งสมาคมฌาปนก์จสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด มอบีเง์นสงเคราะห์จำนวัน 217,308 บีาท แก่ครอบีครัวัฉาย์าปัญจะ ณ์ วััดบีางบี่อ

    สหกรณ์์ขอแสดงควัามไวั้อาลัย์แดผู่้ล่วังลับี นาย์สุรวัุฒ์ รอดสุด อนุกรรมการฝ่่าย์สวััสด์การ
และสารสนเทศ เม่�อวัันท่� 4 และ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วัมงานสวัดอภ์ธรรม นำโดย์ นาย์วัรพจน์ 
ส์งหราช ประธานกรรมการ คณ์ะกรรมการสหกรณ์์ มอบีสวััสด์การถึ่งแก่กรรม จำนวัน 335,000 
บีาท ค่าปลงศพจำนวัน 13,000 บีาท พร้อมด้วัย์นาย์ณ์รงค์ ธ่ระกุล นาย์กสมาคมฌาปนก์จ
สงเคราะห์และคณ์ะกรรมการ มอบีเง์นฌาปนก์จสงเคราะห์สหกรณ์์ จำนวัน 217,672 บีาท 
และเง์นฌาปนก์จสงเคราะห์สมาช์กชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูไทย์ สสอค. จำนวัน 600,000 บีาท 
แก่ครอบีครัวัรอดสุด ณ์ วััดบีางพล่ใหญ่ใน อำเภอบีางพล่


