ปีีที่่� 21 ฉบัับที่่� 1 ประจำำ�เดืือนมกราคม

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์
เรีียน สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััดทุุกท่่าน กระผมนายวรพจน์์
สิิงหราช ผู้้�อำนวยการสำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาฉะเชิิงเทรา ในฐานะ
ประธานกรรมการสหกรณ์์ต้้องขอขอบคุุณสมาชิิกทุุกท่่านที่่�ให้้โอกาสผมได้้เข้้ามาเป็็น
ประธานและเป็็นผู้้�นำในการบริิหารงานสหกรณ์์ ชุุดที่่� 61/2565 ผมจะนำความรู้้�จากการ
อมรมพััฒนาและประสบการณ์์ที่่�เคยเป็็นอดีีตกรรมการและเลขานุุการสหกรณ์์ ชุุดที่่�
55 - 56 ปีี พ.ศ. 2559 - 2560 อดีีตกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ไทยไอซีีทีี จำกััดและ
กรรมการสหกรณ์์ ชุุดที่่� 60/2564 ผมสััญญาว่่าจะบริิหารงานสหกรณ์์ให้้เป็็นไปตาม
หลัักการสหกรณ์์ “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” ให้้ความช่่วยเหลืือสมาชิิกอย่่างเสมอภาค สุุจริิต
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ภายใต้้การบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วม ทีีมงานคุุณภาพและเข้้มแข็็ง
ขัับเคลื่่�อนนโยบายให้้เป็็นรููปธรรมสััมผััสได้้ ตลอดจนรัับฟัังปััญหาและข้้อเสนอแนะของ
สมาชิิกนำมาประกอบการพิิจารณาและหาแนวทางแก้้ไข ปรัับปรุุง พััฒนาและช่่วยเหลืือ
ทุุกๆท่่านอย่่างดีีที่่�สุุดและโดยเร็็ว ตามสโลแกนที่่�ให้้ไว้้ คืือ “เข้้าใจ เข้้าถึึง พึ่่�งได้้” ขอบคุุณครัับ

นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูู
สมุุทรปราการ จำกััด

คณะกรรมการเข้้าเยี่่�ยมเยืือนผู้้�ประสบอััคคีีภััย เขตอำเภอเมืือง
เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565 นายสมชาย ทองสุุทธิ์์� ประธาน
กรรมการฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ นายวิิสููตร ยอดสุุข กรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ และนายวิิชาญ กิ่่�งก้้าน กรรมการ
และเลขานุุการฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ , ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ ,
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป ได้้ลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมเยืือนบ้้านสมาชิิก นางพััชริินทร์์
พุุทธลีีลาศ ซึ่่�งได้้ขอความอนุุเคราะห์์จากสหกรณ์์ในด้้านสวััสดิิการ
ช่่วยเหลืือด้้วยเหตุุประสบอััคคีีภััยบ้้านตนเอง ณ ตำบลบางเมืือง
อำเภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ โดยหลัังจากที่่�กรรมการตรวจสอบ
ความเสีียหายแล้้วนั้้�น จะนำเข้้าที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเงิินจััดสรร
ในสวััสดิิการช่่วยเหลืือสมาชิิกจากเหตุุประสบภััยต่่อไป

ติิดต่่อเรา
เปิิดให้้บริิการทำธุุรกรรมด้้านเงิินสดแล้้ว เริ่่�ม 7 มกราคม 2565
เวลาทำการ จัันทร์์-ศุุกร์์ (การเงิิน ฝาก-ถอน)
สำนัักงานใหญ่่ (BTSช้้างเอราวััณ)
08.30 - 15.00 น.
ศููนย์์บริิการ (บางเสาธง) 		
08.30 - 14.00 น.

กิิจกรรมสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด
การเข้้าร่่วมอบรมสััมมนาหลัักสููตร “แนวทางการแก้้ไขข้้อบัังคัับ ,
ระเบีียบสหกรณ์์เพื่่�อรองรัับกฎกระทรวงฉบัับใหม่่”
นายวรพจน์์ สิิงหราช ประธานกรรมการ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการดำเนิินการ
ได้้เข้้าร่่วมการอบรมสััมมนาระหว่่างวัันที่่� 21-23 มกราคม 2565 และได้้รัับเกีียรติิ
เป็็นตััวแทนมอบของที่่�ระลึึกแสดงความขอบคุุณ ท่่านปรเมศวร์์ อิินทรชุุมนุุม
ประธานชุุมนุุมสัันนิิบาตสหกรณ์์แห่่งประเทศไทย ที่่�ได้้เป็็นวิิทยากรทำการ
บรรยายในครั้้�งนี้้� ณ โรงแรมโกลเด้้นซีีหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
คณะกรรมการสหกรณ์์ให้้การต้้อนรัับคณะกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููลพบุุรีี จำกััด
นายวรพจน์์ สิิงหราช ประธานกรรมการ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ และผู้้�จััดการสหกรณ์์ ให้้การต้้อนรัับคณะกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููลพบุุรีี จำกััด เข้้าศึึกษาดููงานโครงการแก้้ปััญหาหนี้้�สิินครููและบุุคลากรทางการศึึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึึกษาธิิการ ในวัันพุุธที่่� 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 4
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

คณะกรรมการสหกรณ์์ให้้การต้้อนรัับคณะกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููพะเยา จำกััด
นายวรพจน์์ สิิงหราช ประธานกรรมการ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ และผู้้�จััดการ
สหกรณ์์ ให้้การต้้อนรัับคณะกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููพะเยา เข้้าศึึกษาดููงาน
โครงการแก้้ปััญหาหนี้้�สิินครููและบุุคลากรทางการศึึกษาตามนโยบายของกระทรวง
ศึึกษาธิิการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินครูู โดยใช้้สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููต้้นแบบเป็็นฐาน
ในวัันศุุกร์์ที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 4 สหกรณ์์
ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

ประกาศเปลี่่�ยนแปลงอััตราการถืือหุ้้�นรายเดืือนสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด
เริ่่�ม 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เป็็นต้้นไป
หมายเหตุุ : ทั้้�งนี้้� สมาชิิกที่่�ได้้ถืือหุ้้�นตามอััตราที่่�สหกรณ์์กำหนดไว้้แล้้ว
ก่่อนวัันใช้้ระเบีียบนี้้� ให้้ถืือว่่าสมาชิิกผู้้�นั้้�นยัังคงใช้้สิิทธิ์์�ในการส่่งค่่าหุ้้�นได้้
อััตราเดิิมหรืือหากประสงค์์ขอเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามระเบีียบนี้้�

คณะกรรมการดำเนิินการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ ชุุดที่่� 61/2565

นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานกรรมการดำเนิิิ�นการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

นายธีีรพล โพธิ์์�เมืือง
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ

นายสมพงษ์์ หงษา
รองประธานกรรมการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ
กรรมการและเหรััญญิิก

นายวิิชาญ กิ่่�งก้้าน
กรรมการ

นายเมธชนััน เสืืออากาศ
กรรมการ

นางวาสนา แจ่่มเจริิญ
กรรมการ

นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�
รองประธานกรรมการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นายวิินััย หลำวรรณะ
รองประธานกรรมการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายเอกพจน์์ กัันภััย
กรรมการและเลขานุุการ

นายวิิสููตร ยอดสุุข
กรรมการ

นายอิิทธิิพััทธ์์ ธีีระวรรณสาร นางสาวนวลอนงค์์ วงษ์์เพ็็ชร
กรรมการ
กรรมการ

นางศิิริิรััตน์์ อ่่ำตระกููล
กรรมการ

นายสมชาย พึ่่�งอิ่่�ม
กรรมการ

คณะที่่�ปรึกึ ษากิิตติิมศัักดิ์์�

นายวิินััย ยงเขตรการณ์์
นายทศพร ถืือพุุดซา
ศึึกษาธิิการจัังหวััดสมุุทรปราการ ผู้้�อำนวยการสำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
ประถมศึึกษาสมุุทรปราการ เขต 1

นายวิิทยา อรุุณแสงฉาน
นายบุุญเพชร วัันนา
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา ผู้้�อำนวยการสำนัักงานเขตพื้้�นที่่�
ประถมศึึกษาสมุุทรปราการ เขต 2 การศึึกษามััธยมศึึกษาสมุุทรปราการ

นายณรงค์์ ธีีระกุุล

นายณรงค์์ สิิงห์์ศิิฬิิ

คณะที่่�ปรึกึ ษาที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ทางด้้านสหกรณ์์

นายสุุวิิทย์์ สุุพััฒนานนท์์

คณะผู้้ต� รวจสอบกิิจการ

นายพลััฏฐ์์ ธนพรรุ่่�งเพชร
นายวิิฑููรย์์ ชั่่�งโต
ประธานผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์ ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

คณะอนุ ุกรรมการการลงทุ ุน

นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานอนุุกรรมการ

นางศิิริิรััตน์์ อ่่ำตระกููล
อนุุกรรมการ

นายวิิชาญ กิ่่�งก้้าน
ประธานอนุุกรรมการ

นายวิิสููตร ยอดสุุข
อนุุกรรมการ

คณะอนุ ุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายวรพงษ์์ หาญเขตต์์
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

นายจรููญโรจน์์ โสไกร นายไพโรจน์์ ตัันเจริิญ
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

นายเอกพจน์์ กัันภััย ผู้้�ช่วย
่ ศาสตราจารย์์สุชิิุ น ปลีีหะจิินดา
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
ที่่ป� รึึกษาอนุุกรรมการ

นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�
อนุุกรรมการและเลขานุุการ

ดร.ทิิพจุุฑา ปรีีชาชุุณหดล
ที่่ป� รึึกษาอนุุกรรมการ

คณะอนุ ุกรรมการติิดตามปััญหาหนี้้�ค้้างชำำ�ระของสมาชิิกและปรัับโครงสร้้างหนี้้�

นายเอกพจน์์ กัันภััย
อนุุกรรมการ

นายไพทููร จัันตะเภา
อนุุกรรมการ

นายบรรหาร เอี่่ย� มสอาด
อนุุกรรมการ

นางสาวศศิิวิิมล อั๋๋�งสกุุล
อนุุกรรมการ

นายธีีรพล โพธิ์์เ� มืือง
ประธานอนุุกรรมการ
นายสงวนสิิทธิ์์� สััตยานนท์์ นางสาวกานต์์รวีี รัักซ้้อน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

นางรััชดาวััลย์์ ศรีีสวััสดิ์์�
นายวิิชาญ กิ่่�งก้้าน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการและเลขานุุการ

คณะอนุ ุกรรมการบริิหารจััดการหนี้้�ที่่�ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้

นางปราณีี ตั้้�งศิิริิวััฒนกุุล นางอรรััตน์์ โรจนสุุพจน์์ ว่่าที่่� ร.ต.ศััลย์์ชัยย
ั ศ ภููดิิทเทวััฒน์์ นางนิิรมล ศิิริิสมบััติิ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�
ประธานอนุุกรรมการ
นายณััทสิิต จตุุพรจิิรกฤต
อนุุกรรมการ

คณะทำำ�งานควบคุ ุมภายใน

นายสุุเทพ พููลบััณฑิิตย์์
ประธานคณะทำงาน

นายธรณััฐ โสมนััส
อนุุกรรมการ

นายชนิินทร์์ สว่่างแก้้ว
คณะทำงาน

นางสาวประยููร ทููลธรรม
อนุุกรรมการ

นายสมชาย พึ่่ง� อิ่่�ม
อนุุกรรมการและเลขานุุการ

นางบุุศกร ณ นคร
คณะทำงานและเลขานุุการ

คณะอนุ ุกรรมการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน และแก้้ไขปััญหาข้้อร้้องเรีียน

นายสมพงษ์์ หงษา
ประธานกรรมการฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายวิิชาญ กิ่่�งก้้าน
นายเอกพจน์์ กัันภััย
กรรมการฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ กรรมการและเลขานุุการฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

คณะอนุ ุกรรมการปฏิิบัติั ิภารกิิจของสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำำ�กััด
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นายธีีรพล โพธิ์์�เมืือง
ประธานอนุุกรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นางวาสนา แจ่่มเจริิญ
อนุุกรรมการ

นายบรรหาร เอี่่ย� มสอาด
อนุุกรรมการ

นายไพทููร จัันตะเภา
อนุุกรรมการ

นางอรรััตน์์ โรจนสุุพจน์์
อนุุกรรมการ

นางธััญลัักษณ์์ นวลศรีี
อนุุกรรมการ

นายอนัันต์์ ปานทองคำำ�
อนุุกรรมการ

นายวิิชาญ กิ่่ง� ก้้าน
เลขานุุการคณะอนุุกรรมการ

นายสุุรวุฒิ
ุ ิ รอดสุุด
อนุุกรรมการ

นางมยุุรีีย์์ คนเจน
อนุุกรรมการ

นายสายััณห์์ เรืือนเรืือง
อนุุกรรมการ

นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ
เลขานุุการคณะอนุุกรรมการ

นางศศิิวิมิ ล อั๋๋�งสกุุล
อนุุกรรมการ

ฝ่่ายสวััสดิกิ ารและสารสนเทศ

นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�
ประธานคณะอนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นายวิิสูตู ร ยอดสุุข
อนุุกรรมการ

นายสมชาย ศรีีด้้วง
อนุุกรรมการ

ดร.สุุชาติิ ใจสถาน
อนุุกรรมการ

นายกฤษดา ทิิพย์์วัฒน์
ั ์
อนุุกรรมการ

ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายสมพงษ์์ หงษา
ประธานอนุุกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายวิิชาญ กิ่่ง� ก้้าน
อนุุกรรมการ

นายเสกสััณห์์ กิิจวรรณ
อนุุกรรมการ

ดร.ธีีระ แทนศิิริิ
อนุุกรรมการ

นายชััชชวาลย์์ งามขำำ�
อนุุกรรมการ

นายพรเทพ คุุรุเุ มธากร
อนุุกรรมการ

ดร.สมเจต พููลมา
อนุุกรรมการ

นายเพี้้�ยน เกตุุศรีี
อนุุกรรมการ

นายเอกพจน์์ กัันภััย
เลขานุุการคณะอนุุกรรมการ

นางศิิริรัิ ตั น์์ อ่ำำ�� ตระกููล
อนุุกรรมการ

ดร.ชููศรีี สััตยานนท์์
อนุุกรรมการ

นายอำำ�นาจ สมบุุญ
อนุุกรรมการ

นายจำำ�ลอง น้้ อยวานิิช
อนุุกรรมการ

นายชััชลิินทร์์ โยธาทิิพย์์
อนุุกรรมการ

นายปรีีชา รุ่่�งก่่อน
อนุุกรรมการ

นายวิิชาญ กิ่่ง� ก้้าน
เลขานุุการคณะอนุุกรรมการ

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายวิินััย หลำำ�วรรณะ
ประธานอนุุกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายปััญญา จัันทร์์ย้้อย
อนุุกรรมการ

สหกรณ์์ ม อบเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารถึึงแก่่ ก รรมให้้ แ ก่่ ส มาชิิ ก
เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม พ.ศ.2565 นายวิิชาญ
กิ่่�งก้้าน กรรมการ นายพลััฎฐ์์ ธนพรรุ่่�งเพชร
ประธานผู้้�ตรวจสอบกิิจการ นายวิิฑููรย์์ ชั่่�งโต
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ นายพรเทพ คุุรุุเมธากร
อนุุกรรมการ นส.สุุนิิษา ยามีี ผู้้�จััดการสหกรณ์์
เป็็นตััวแทนสหกรณ์์เข้้าร่่วมพิิธีีไว้้อาลััยแด่่
ผู้้�เสีียชีีวิิต นาย อำนาจ ฉายาปััญจะ โดยมอบ
สวััสดิิการถึึงแก่่กรรมอายุุการเป็็นสมาชิิก 36 ปีี 4 เดืือน จำนวน 355,000 บาท ค่่าปลงศพ
จำนวน 13,000 บาท อีีกทั้้�งสมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ
จำกััด มอบเงิินสงเคราะห์์จำนวน 217,308 บาท แก่่ครอบครััวฉายาปััญจะ ณ วััดบางบ่่อ

สมาคมฌาปนกิิ จ สงเคราะห์์
สหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ ค รูู
สมุุ ท รปราการ จำกัั ด
จำนวนสมาชิิก
สมาชิิกสามััญ จำนวน 2,315 ราย
สมาชิิกสมทบ จำนวน 74 ราย
รวม		
จำนวน 2,389 ราย
สำหรัับสมาชิิกผู้้�ถึึงแก่่กรรม สหกรณ์์จะ
เรีียกเก็็บเงิินศพละ 100 บาท ในเดืือน
ถััดไป ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ม.ค. 65

สหกรณ์์ขอแสดงความไว้้อาลััยแด่่ผู้้�ล่่วงลัับ นายสุุรวุุฒิิ รอดสุุด อนุุกรรมการฝ่่ายสวััสดิิการ
และสารสนเทศ เมื่่�อวัันที่่� 4 และ 7 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เข้้าร่่วมงานสวดอภิิธรรม นำโดย นายวรพจน์์
สิิงหราช ประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์์ มอบสวััสดิิการถึึงแก่่กรรม จำนวน 335,000
บาท ค่่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท พร้้อมด้้วยนายณรงค์์ ธีีระกุุล นายกสมาคมฌาปนกิิจ
สงเคราะห์์และคณะกรรมการ มอบเงิินฌาปนกิิจสงเคราะห์์สหกรณ์์ จำนวน 217,672 บาท
และเงิินฌาปนกิิจสงเคราะห์์สมาชิิกชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููไทย สสอค. จำนวน 600,000 บาท
แก่่ครอบครััวรอดสุุด ณ วััดบางพลีีใหญ่่ใน อำเภอบางพลีี

คณะบรรณาธิการ 1.นายสมชาย ทองสุุทธิ์์� 2.นายวิิสููตร ยอดสุุข 3.นายสมชาย ศรีีด้้วง 4.นายสุุรวุุฒิิ รอดสุุด
6.ดร.สุุชาติิ ใจสถาน 7.นายกฤษดา ทิิพย์์วััฒน์์ 8.นายสายััณห์์ เรืือนเรืือง
5.นางมยุุรีีย์์ คนเจน
9. นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ 10. น.ส.วรรณผกานต์์ บุุบผาสุุวรรณ์์ 11.น.ส.เพ็็ญนภา ทุุมมีี
ติิ ด ต่่ อ เรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904 ต่่ อ การเงิิน 10,11,12 สิินเชื่่� อ /กู้้� 15,16,17,14
นิิติิกร 23,24 สวััสดิิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิิจ 28 งานเรีียกเก็็บ 25,26 ธุุรการ 21,22 ประชาสััมพัันธ์์ 31,32
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จ� ำ กั ด (ส� ำ นั ก งานใหญ่ ) เลขที่ 23 / 17-20 ถนนสุ ขุ ม วิท ต� ำบ ลปากน�้ำ
อำเภอเมืืองสมุุ ท รปราการ จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรืือโทรสารอื่่� น ๆ ต่่ อ 13
ศู น ย์ บ ริ ก ารสหกรณ์ โครงการบิสซิเนสทาว์ น แอดซิตี้ พ าร์ ค เลขที่ 382/42 หมู ่ ที่ 1 ต� ำบ ลบางเสาธง อ� ำ เภอบางเสาธง
จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ 10540 โทรศัั พ ท์์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มืือถืือ : 086 376 4514

กรุุณาส่่ง			

ชื่่�อที่่�อยู่่�ผู้้�รัับ

spktc10270@hotmail.com

ช�ำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561
ที่ท�ำการไปรษณีย์สมุทรปราการ

โอนเงิินฝาก ชำระหนี้้� หุ้้�น เงิินต้้น เลขบััญชีี 2191069320
ชื่่�อบััญชีีสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ (สาขาปากน้้ำ)

