
จำนวนสมาชิิก
ณ วันสิ�นเดืือนกุมภาพัันธ์์ 2565

ติิดติ่อเรา

มุ่ ่�งผลสัมัุ่ฤทธ์ิ์�ของงาน  บริห์าริโปริ�งใสั  ใสั�ใจสัมุ่าช์ิก ปีที� 21 ฉบบัที� 3 ปริะจำาเดืือนมีุ่นาคมุ่

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์

ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครู
สมุทรปราการ จำกัด

นายวรพจน์ สิงหราช

เวลาทำการ จันทร์ - ศุุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
มือถืือ : 094 4812660 (สวัสดิการ/ลาออก/โอนย์้าย์) 
มือถืือ : 086 3764712 (การเงิิน) มือถืือ : 087 6810220 (สินเชื่ื�อ)
มือถืือ : 086 3764514 (ศุูนย์์บริการสาขาบางิพลี)  

ฐานะทางการเงิน 
ณ วัันสิ้ิ�นเดืือนกุมภาพัันธ์์ 2565

 สมาชื่ิกต้้นเดือน ม.ค. 65    
 เข้าใหม่                              
 สมาชื่ิกลาออก                        
 ขาดสมาชื่ิกภาพ                           
 รวมปลาย์เดือน ก.พ. 65    
 สมาชื่ิกสมทบ          

ข้อมูล ณ์ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565
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              ไม่มี                             
101,601,595.48   
47,812,781.85   
53,788,813.63 

ระเบีียบีการก้�

 สหกรณ์์ขอแสดงิความไว้อาลัย์

แด่ผูู้้ล่วงิลับ นาย์สุดต้า แพงิทรัพย์์            

โดย์นาย์สมพงิษ์์ หงิษ์า ประธานกรรมการ

ฝ่่าย์วิชื่าการและระเบีย์บ ได้เป็นต้ัวแทน

เข้าร่วมงิานสวดอภิธรรมศุพ

สหกรณ์์มอบเงินสวัสดิิการถึึงแก่กรรมให้ แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
สหกรณ์์ออมทรพัย์ครูสมทุรปราการ จำกัดิ

   จำนวนสมาชิก
   สมาชิกสามัญ    จำนวน  2,312  ราย 
   สมาชิกสมทบ    จำนวน      75  ราย 
   รวม      จำนวน  2,387  ราย 

ขอแสดิงความไว้อาลััย นางประเทือง มาเอ่�ยม
สำหรับสมาชิกผูู้้ถึึงแก่กรรม  

สหกรณ์์จะเร่ยกเก็บเงินศพลัะ 100 บาท 
ในเดิือนเมษายน 2565 

ข้อมูลั ณ์ วันท่� 25 ม่.ค. 65

เมื�อวันที� 21 มีนาคม 2565 และมอบสวัสดิการถืึงิแก่กรรม อาย์ุการเป็นสมาชื่ิก 27 ปี 

6 เดือน จำนวน 310,000 บาท ค่าปลงิศุพจำนวน 13,000 บาท แก่ครอบครวัแพงิทรพัย์์ 

ณ์ วัดด่านสำโรงิ จังิหวัดสมุทรปราการ

เรีย์น พี�น้องิสมาชื่ิก สอ.สป.ทุกท่าน

    สมาชิื่กท่านใดที�ย้์าย์ไปปฏิบิตั้หิน้าที�นอกจงัิหวดัสมทุรปราการ และมีความ

ประสงิค์ที�จะคงิเป็นสมาชื่ิก สอ.สป. เหมือนเดิม เพื�อใชื่้สิทธิ�

ในการกู้ ค้ำ และสวัสดิการต้่างิๆเหมือนเดิม ขอให้ท่าน

แจ้งิราย์ละเอีย์ดให้ สอ.สป.ทราบเพื�อ สอ.สป.จะได้         

ทำหนังิสือไปย์ังิเขต้ปลาย์ทางิของิท่าน ดังินี้

1.ชื่ื�อ....สกุล.....

2.โรงิเรีย์น..........

3.สังิกัด.....(สพป./สพม./ศุธจ.หรือ อื�นๆ)

   เพื�อ สอ.สป. ได้ทำหนังิสอืไปถืงึิ ผู้อ.สพท.ปลาย์ทางิ 

หรือหัวหน้าส่วนราชื่การอื�นๆดังิกล่าวในการ

ขอความอนุเคราะห์ในการหักเงิินผู้่านต้้นสังิกัด          

และนำส่งิ สอ.สป.ทุกสิ้นเดือนต้่อไป



1.1. กรณ์่ถึึงแก่กรรมดิ้วยอุบัติิเหติุ

เอกสารหลัักฐาน

1. แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด

2. สำเนาบัต้รประจำต้ัวของิสมาชื่ิกผูู้้เจ็บป่วย์

3. สำเนาทะเบีย์นบ้านของิสมาชื่ิกผูู้้เจ็บป่วย์

4. หนังิสือรับรองิความพิการจากแพทย์์

5. สำเนาสมุดบัญชื่ีเงิินฝ่ากออมทรัพย์์ของิสมาชื่ิกผูู้้เจ็บป่วย์

1.สวัสดิิการประสบอุบัติิเหติุแก่สมาชิก

2.สวัสดิิการช่วยเหลัือสมาชิกเจ็บป่วยท่�ไม่สามารถึช่วยเหลัือตินเองไดิ้

ม่ 3 กรณ์่ ดิังน่� 

1.พิการทางิการมองิเห็น

2.พิการทางิการเคลื�อนไหว เชื่่น อัมพฤกษ์์ อัมพาต้

3.พิการทางิด้านจิต้ใจเป็นผู้ลบกพร่องิทางิจิต้ใจ หรือสมองิ

สหกรณ์์จ่าย 1,000 บาทติ่อเดิือน

3.สวัสดิิการรับขวัญทายาทใหม่

สหกรณ์์จ่ายครั�งลัะ 1,000 บาท ยื�นคำขอภายใน 1 ปี 

นับจากวันท่�ม่สิทธิ� (หากม่บุติรคนติ่อมา ยังสามารถึขอรับสิทธิ�ไดิ้)

เอกสารหลัักฐาน

1. แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด

2. สำเนาทะเบีย์นทะเบีย์นสมรส

3. สำเนาบัต้รประชื่าชื่นของิสมาชื่ิกผูู้้ขอรับเงิินสวัสดิการ

4. สำเนาสูต้ิบัต้ร

1.3. กรณ์่ทุพพลัภาพถึาวรสิ�นเชิง

ทุพพลัภาพถึาวรสิ�นเชิง ได้เป็นไปต้ิดต้่อกันไม่น้อย์กว่า 12 เดือน นับต้ั้งิแต้่วันที�ประสบอุบัต้ิเหตุ้ ให้มีสิทธิ�ได้รับเงิิน 100,000 บาท 

(สิทธิ�ในการขอรับเงิินอันเนื�องิจากประสบอุบัต้ิเหตุ้ในคราวเดีย์วกันนั้น ให้มีสิทธิ�ได้รับเงิินรวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท)

กรณ์ีที�ไม่ได้ต้ั้งิผูู้้รับโอนประโย์ชื่น์ไว้ จะจ่าย์ให้แก่บุคคลที�ได้นำหลักฐานมาแสดงิให้เป็นที�พอใจแก่คณ์ะกรรมการดำเนินการ 

ว่าเป็นทาย์าทผูู้้มีสิทธิ�ได้รับเงิินสวัสดิการ และหากมีหนี้สินค้างิชื่ำระอย์ู่กับสหกรณ์์ ต้้องิหักชื่ำระหนี้ของิสมาชื่ิกที�ค้างิชื่ำระ

อย์ู่ทั้งิหมดก่อน

เอกสารหลัักฐาน

1. แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด

2. ใบรับรองิแพทย์์หรือสำเนาใบมรณ์ะบัต้ร

3. สำเนาหนังิสือรับรองิการต้าย์

4. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น

5. สำเนาทะเบีย์นบ้านของิผูู้้มีสิทธิ�รับเงิินสวัสดิการ1.2. กรณ์่สูญเส่ยอวัยวะ

1. มือสองิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อมือ หรือเท้าสองิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อเท้า หรือสูญเสีย์สาย์ต้าสองิข้างิ จ่าย์ไม่เกิน 100,000 บาท

2. มือหนึ�งิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อมือ และเท้าหนึ�งิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อเท้า         จ่าย์ไม่เกิน 100,000 บาท

3. มือหนึ�งิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อมือ และสูญเสีย์สาย์ต้าหนึ�งิข้างิ         จ่าย์ไม่เกิน 100,000 บาท

4. เท้าหนึ�งิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อเท้า และสูญเสีย์สาย์ต้าหนึ�งิข้างิ         จ่าย์ไม่เกิน 100,000 บาท

5. มือหนึ�งิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อมือ            จ่าย์ไม่เกิน   50,000 บาท

6. เท้าหนึ�งิข้างิต้ั้งิแต้่ข้อเท้า            จ่าย์ไม่เกิน   50,000 บาท

7. สูญเสีย์สาย์ต้าหนึ�งิข้างิ             จ่าย์ไม่เกิน   50,000 บาท

    ให้มีสิทธิ�ได้รับเงิินสูงิสุดเพีย์งิข้อเดีย์วเท่านั้น

สหกรณ์์มอบเงินจำนวน 100,000 บาท 
ย์ื�นภาย์ใน 180 วัน นับต้ั้งิแต้่วันที�ประสบอุบัต้ิเหตุ้หรือสูญเสีย์อวัย์วะ

สวัสดิิการสหกรณ์์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัดิ จำนวน 10 ประเภท



    ประสบเหตุ้จากภัย์ธรรมชื่าต้ิ อัคคีภัย์ หรืออุบัต้ิภัย์อื�นๆ 

ระหว่างิการปฏิิบัต้ิหน้าที� สหกรณ์์ชื่่วย์เหลือครั้งิละ

4.สวัสดิิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุติร

ยื�นคำขอไม่เกิน

วันท่� 15 พฤศจิกายน ของทุกปี 

หากพ้นกำหนดิถึือว่าสลัะสิทธิ� 

1. อนุบาล – ประถืมศุึกษ์า               สนับสนุนปีละ  1,500  บาท

2. มัธย์มศุึกษ์าต้อนต้้น – มัธย์มศุึกษ์าต้อนปลาย์ หรือ ปวชื่.  สนับสนุนปีละ  2,000  บาท

3. ปวส. – ปริญญาต้รี      สนับสนุนปีละ  2,500  บาท
เอกสารหลัักฐาน
      1) แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด
      2) ใบรับรองิการเป็นนักเรีย์น/นักศุึกษ์า หรือใบแสดงิผู้ลการเรีย์น หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิินค่าลงิทะเบีย์นเรีย์นของิสถืานศุึกษ์า
      3) สำเนาทะเบีย์นบ้านของิบุต้รสมาชื่ิก 
หมายเหติุ : กรณ์ีมีบุต้รมากกว่า 1 คน มีสิทธิ�ขอรับได้เพีย์งิ 1 ทุนเท่านั้น

5.สวัสดิิการสำหรับสมาชิกไม่ม่บุติร หรือเป็นโสดิ

สมาชิกท่�สมรสแลั้ว แลัะไม่ม่บุติร หรือ สมาชิกท่�เป็นโสดิ

ติ้องม่อายุติัว 50 ปีขึ�นไป แลัะม่อายุการเป็นสมาชิก

ไม่น้อยกว่า 10 ปี ดิังน่� 

ยื�นคำขอไม่เกิน

วันท่� 15 พฤศจิกายน ของทุกปี 

หากพ้นกำหนดิถึือว่าสลัะสิทธิ� 

หมายเหติุ : ม่สิทธิ�รับสวัสดิิการเพ่ยงครั�งเดิ่ยว แลัะไม่ม่สิทธิ�รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุติร

เอกสารหลัักฐาน

1. แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด 3. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น

2. สำเนาบัต้รประชื่าชื่นของิคู่สมรส  4. สำเนาทะเบีย์นสมรส

- คู่สมรสท่�เป็นสมาชิกทั�งสาม่แลัะภรรยา ไดิ้รับรายลัะ 3,000 บาท

- คู่สมรสท่�เป็นสมาชิกฝ่่ายเดิ่ยว ไดิ้รับ 3,000 บาท

- สมาชิกท่�เป็นโสดิ ไดิ้รับ 3,000 บาท

6.สวัสดิิการช่วยเหลัือสมาชิกท่�ประสบภัย

เอกสารหลัักฐาน
      1. บันทึกข้อความต้ามแบบราชื่การ
      2. ภาพถื่าย์ประกอบการพิจารณ์า
      3. สำเนาหนังิสือรับรองิของิทางิราชื่การว่าประสบภัย์
      4. สำเนาบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่น และสำเนาทะเบีย์นบ้านของิผูู้้ขอรับเงิินสวัสดิการ

ติ้องแจ้งให้สหกรณ์์ทราบ ภายใน 15 วัน 

หลัังเกิดิเหติุประสบภัย

หลัักเกณ์ฑ์์การขอรับสวัสดิิการ

    1. สมาชื่ิกผูู้้นั้นต้้องิมีราย์ชื่ื�อในทะเบีย์นบ้าน

    2. บ้านที�อย์ู่นั้น ต้้องิมีระย์ะทางิที�เดินทางิ ไป – กลับ เป็นประจำ                

    3. ต้้องิมีหนังิสือรับรองิของิทางิราชื่การ ว่าบ้านนั้นประสบภัย์จริงิ

ไม่เกิน 50,000 บาท

7.สวัสดิิการช่วยเหลัืองานศพ บิดิา มารดิา คู่สมรส แลัะบุติรสมาชิก

เอกสารหลัักฐาน
      1. แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด                           4. สำเนาใบมรณ์ะบัต้ร      
      2. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น และทะเบีย์นบ้านสมาชื่ิกผูู้้ย์ื�นคำขอ   5. สำเนาทะเบีย์นสมรส
      3. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น และทะเบีย์นบ้านผูู้้เสีย์ชื่ีวิต้ (ป๊�มแจ้งิต้าย์) 

 สหกรณ์์จะจ่าย์เงิินสวัสดิการชื่่วย์เหลืองิานศุพ บิดา มารดา ผูู้้ให้กำเนิดของิสมาชื่ิก คู่สมรสที�ถืูกต้้องิต้ามกฎหมาย์ และบุต้รที�ย์ังิ
ไม่บรรลุนิต้ิภาวะ ซึ่ึ�งิไม่รวมถืึงิบุต้รบุญธรรม ศุพละ 3,000 บาท ถื้าสมาชื่ิกของิสหกรณ์์ที�จะขอรับสวัสดิการนี้มีมากกว่า 1 คน ให้มีสิทธิ�
ขอรับสวัสดิการนี้เพีย์งิคนเดีย์ว ย์ื�นคำขอ ภายใน 90 วัน นับจากวันที�บิดา มารดา คู่สมรสและบุต้ร ของิสมาชื่ิกถืึงิแก่กรรม



10.1. สวัสดิการค่าปลงิศุพ ราย์ละ 10,000 บาท โดย์ไม่มีการหักหนี้สินที�ผูู้กพันกับสหกรณ์์ และให้สหกรณ์์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด

พระอภิธรรมศุพ จำนวน 3,000 บาท โดย์ประธานกรรมการ หรือบุคคลที�        ได้รับมอบหมาย์ให้ไปร่วมงิาน

10.2. สมาชื่ิกสหกรณ์์ ให้ได้รับสวัสดิการสมาชื่ิกถืึงิแก่กรรมโดย์พิจารณ์าระย์ะเวลาการเป็นสมาชื่ิกต้่อเนื�องิต้ามหลักเกณ์ฑ์์ ดังินี้

 เงิื�อนไขข้อที� 6 ต้ัวอย์่างิเชื่่น เป็นสมาชื่ิกสหกรณ์์ 27 ปี รับสวัสดิการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท

หมาย์เหตุ้ : กรณ์ีสมาชื่ิกถืึงิแก่กรรมและย์ังิมีหนี้สินผูู้กพันกับสหกรณ์์ ให้สหกรณ์์หักสวัสดิการนี้ ชื่ำระหนี้สินที�ผูู้กพันให้หมดสิ้นก่อน

เอกสารหลัักฐาน

1. สำเนาใบมรณ์บัต้ร 2. สำเนาทะเบีย์นบ้านทาย์าทผูู้้ขอรับเงิินสวัสดิการ 3. สำเนาบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่น หรือสำเนาบัต้ร

ข้าราชื่การของิสมาชื่ิกผูู้้ถืึงิแก่กรรม  4. สำเนาบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่น หรือสำเนาบัต้รข้าราชื่การของิทาย์าทผูู้้ขอรับเงิินสวัสดิการ

อย่าลัืม! สมาชิกทุกท่าน

ทำพินัยกรรมให้ผูู้้รับ

ผู้ลัประโยชน์นะคะ

เอกสารหลัักฐาน
1. เอกสารพินัย์กรรมต้ามแบบฟอร์มสหกรณ์์
2. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น
3. สำเนาบัต้รประชื่าชื่นของิผูู้้รับผู้ลประโย์ชื่น์ (กรณ์ีเขีย์นอักษ์รระบุชื่ื�อไม่ชื่ัดเจน)

     การคำนวณ์เงิินสวัสดิการเกษ์ีย์ณ์อาย์ุ นับจำนวนปีที�เป็นสมาชื่ิกจนถืึงิวันเกษ์ีย์ณ์อาย์ุคูณ์ด้วย์ 800 บาท เศุษ์ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 
1 ป ีทั้งินี้ การจ่าย์เงิินต้ามสวัสดิการนี้ ไม่รวมถืึงิกรณ์ีถืูกไล่ออกหรือถืูกให้ออกจากราชื่การหรืองิานประจำ
เอกสารหลัักฐาน
 1. คำร้องิขอรับสวัสดิการต้ามแบบที�สหกรณ์์กำหนด
 2. สำเนาบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่น หรือสำเนาบัต้รข้าราชื่การของิสมาชื่ิกผูู้้ขอรับสวัสดิการ
 3. สำเนาคำสั�งิเกษ์ีย์ณ์อาย์ุ หรือหนังิสือรับรองิจากผูู้้รับใบอนุญาต้

9.สวัสดิิการสำหรับสมาชิกเกษ่ยณ์อายุ

     สหกรณ์์จ่าย์ครั้งิละ 1,000 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้งิ ย์ื�นคำขอภาย์ใน 1 ปี นับจากวันที�เข้ารับการรักษ์าพย์าบาลเป็นผูู้้ป่วย์ใน
เอกสารหลัักฐาน
       1. แบบคำขอรับเงิินสวัสดิการต้ามที�สหกรณ์์กำหนด
      2. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น
       3. สำเนาหลักฐานจากสถืานพย์าบาลที�แสดงิว่าเข้ารับการรักษ์าเป็นผูู้้ป่วย์ใน

8.สวัสดิิการรักษาพยาบาลั

10.สวัสดิิการสมาชิกถึึงแก่กรรม



เอกสารหลัักฐาน
1. เอกสารพินัย์กรรมต้ามแบบฟอร์มสหกรณ์์
2. สำเนาบัต้รประชื่าชื่น
3. สำเนาบัต้รประชื่าชื่นของิผูู้้รับผู้ลประโย์ชื่น์ (กรณ์ีเขีย์นอักษ์รระบุชื่ื�อไม่ชื่ัดเจน)

 เอกสารที�ต้้องิส่งิแจ้งิ เพื�อให้สหกรณ์์ส่งิย์อดเรีย์กเก็บไปย์ังิหน่วย์งิานต้้นสังิกัดใหม่     
  ของิท่าน ระหว่างิรอหน่วย์งิานต้้นสังิกัดหักชื่ำระให้สหกรณ์์
 1. คำสั�งิแต้่งิต้ั้งิบรรจุหรือคำสั�งิย์้าย์หรือบัต้รข้าราชื่การ (ส่งิทางิออนไลน์ได้)
 2. บันทึกข้อความแจ้งิย์้าย์ (กรณ์ีไม่ใชื่่ข้าราชื่การ) แนบสำเนาบัต้รประชื่าชื่น
 3. คำขอหักผู้่านต้้นสังิกัด (ย์ื�นฉบับจริงิให้แก่สหกรณ์์และต้้นสังิกัดใหม่)

สมาชิกท่�ย้ายหน่วยงานติ้นสังกัดิหรือบรรจุราชการในหน่วยงานใหม่สมาชิกท่�ย้ายหน่วยงานติ้นสังกัดิหรือบรรจุราชการในหน่วยงานใหม่

Line,Facebook ระบุชื่ื�อ เลขสมาชื่ิก แจ้งิจุดประสงิค์การโอนเงิิน (แนบหลักฐานการโอน) 
เลขบัญชื่ี 219-1-06932-0 ธ.กรุงิไทย์ สาขาปากน้ำ สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัด

กรณ์ีหน่วย์งิานต้้นสังิกัดไม่หักส่งิเงิินให้
สหกรณ์์ สมาชื่ิกสามารถืทำเอกสารขอหัก
ผู้่านบัญชื่ีกรุงิไทย์อัต้โนมัต้ิกับสหกรณ์์
ได้ทันที
1. แบบคำขอหักผู้่านบัญชื่ีอัต้โนมัต้ิ
2. สำเนาบัต้รประจำต้ัวประชื่าชื่น
หรือบัต้รข้าราชื่การ
3. สำเนาหน้าบัญชื่ีกรุงิไทย์ (บัญชื่ีเงิินเดือน)

เอกสารหักผู้่านบัญชื่ีต้้องิส่งิฉบับจริงิทางิไปรษ์ณ์ีย์์หรือกล่องิรับเอกสารหน้าสหกรณ์์

มุมน่ารู ้  การขอพระราชทานเพลัิงศพ

 ต้ิดต้่องิานประสานรับพระราชื่ทานเพลิงิ กลุ่มพิธีการศุพที�ได้รับพระราชื่ทาน 
ต้ิดต้่อ 02 3826172 , 065 5256337 หรือสแกนเข้าร่วมกลุ่มงิานเจ้าหน้าที� และเว็บไซึ่ต้์
สำนักงิานเพื�อรับข้อมูลจัดเต้รีย์มเอกสารการย์ื�นขอใชื่้สิทธิ� ก่อนเวลา 15.00 น. ของิทุกวัน
ทำการไม่เว้นวันหย์ุดราชื่การ อาคารศุูนย์์เบญจบูรพาสุวรรณ์ภูมิ ถืนนสุขุมวิท ต้.บางิปูใหม ่
อ.เมืองิ จ.สมุทรปราการ 10280

สายดิ่วน 1765

1 2



กรุณ์าส่ง            ชื�อท่�อยู่ผูู้้รับ        

1.นาย์สมชื่าย์ ทองิสุทธิ�       

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื�อ

ใบอนุญาติพิเศษท่� 63/2561

ท่�ท�าการไปรษณ์่ย์สมุทรปราการ

 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด (ส�านักงิานใหญ่) เลขที�  23 / 17-20 ถืนนสุขุมวิท ต้�าบลปากน�้า 
อำเภอเมืองิสมุทรปราการ จังิหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรือโทรสารอื�น ๆ ต้ ่อ 13
 ศูุนย์์บริการสหกรณ์์ โครงิการบิสซึ่ิเนสทาว์น แอดซิึ่ต้ี้พาร์ค เลขที� 382/42 หมู ่ที� 1 ต้�าบลบางิเสาธงิ อ�าเภอบางิเสาธงิ 
จังิหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัุพท์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มือถืือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

4.นางิมย์ุรีย์์ คนเจน      
5.ดร.สุชื่าต้ิ ใจสถืาน     6.นาย์กฤษ์ดา ทิพย์์วัฒน์  7.นาย์สาย์ัณ์ห์ เรือนเรืองิ 
คณ์ะบรรณ์าธิการ 

โอนเงินฝ่าก ชำระหน่� หุ้น เงินติ้น เลัขบัญช่ 2191069320 
ชื�อบญัช่สหกรณ์์ออมทรพัย์ครูสมทุรปราการ (สาขาปากน�ำ)

ติิดิติ่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904ติิดิติ่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904  ติ่อติ่อ การเงิิน 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู ้ 15,16,17,14     การเงิิน 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู ้ 15,16,17,14    
นิต้ิกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งิานเรีย์กเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชื่าสัมพันธ์ 31,32นิต้ิกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งิานเรีย์กเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชื่าสัมพันธ์ 31,32

2.นาย์วิสูต้ร ย์อดสุข 3.นางิวิลาวรรณ์ ต้ันรัต้นะ
8.นาย์สมชื่าย์ ศุรีด้วงิ  

 การอบรมให้ความรู ้การป้องกันแลัะปราบปรามการฟอกเงิน

9.นาย์ธวัชื่ พุฒดี 

 การอบรมให้ความรู้แก่คณ์ะกรรมการ และเจ้าหน้าที� โดย์ นาย์วรพจน์ สิงิหราชื่ 
ประธานกรรมการสหกรณ์์ กล่าวต้้อนรับคณ์ะเจ้าหน้าที�จากสำนักงิานป้องิกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิิน ซึ่ึ�งิได้ให้เกีย์รต้ิเดินทางิมาเป็นวิทย์ากรในการบรรย์าย์เพื�อการบริหาร
จัดการสหกรณ์์ให้มีความมั�นคงิและโปร่งิใส ในวันที� 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ์ ห้องิประชืุ่ม ชื่ั้น 4 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัด


