
จำนวนสมาชิิก

ติิดติ่อเรา

มุ่ ่�งผลสัมัุ่ฤทธ์ิ์�ของงาน  บริห์าริโปริ�งใสั  ใสั�ใจสัมุ่าช์ิก ปีที� 21 ฉบบัที� 6 ปริะจำาเดืือนม์ุ่ถุน่ายน

เวลาทำการ จัันทร์ - ศุุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
มืือถืือ : 094 4812660 (สวัสดิิการ/ลาออก/โอนย้้าย้) 
มืือถืือ : 086 3764712 (การเงิิน) มืือถืือ : 087 6810220 (สินเชื่ื�อ)
มืือถืือ : 086 3764514 (ศุูนย้์บริการสาขาบางิพลี)  

ฐานะทางการเงิน 
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 19 มูิถุุนายน 2565

 สมืาชื่ิกต้้นเดิือน พ.ค. 65 
 เข้าใหมื่                              
 สมืาชื่ิกลาออก                        
 ขาดิสมืาชื่ิกภาพ                           
 รวมืปลาย้เดิือนพ.ค. 65   
 สมืาชื่ิกสมืทบ          
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              ไมื่มืี                             
206,252,735.88   
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103,933,360.18

ระเบีียบีการก้�

สหกรณ์์มอบเงิินสวััสดิิการถึึงิแก่กรรมให้แดิ่สมาชิิกสมาคมฌาปนกจิสงิเคราะห์
สหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูสมทุรปราการ จำกัดิ

   จำนวันสมาชิิก
   สมาชิิกสามัญ    จำนวัน  2,331  ราย์ 
   สมาชิิกสมทบ    จำนวัน      80  ราย์ 
   รวัม      จำนวัน  2,411  ราย์ 

ขอแสดิงิควัามไว้ัอาลัยั์กบันาย์ทวัศีักัดิิ� สุพฒันาพงิศ์ั
สมาคมฯ จะเรยี์กเกบ็เงินิสงิเคราะห์ฯ 

จำนวัน 100 บาท ในเดิือนกรกฎาคม 2565 
ข้อมูลั ณ์ วัันที� 30 มิ.ย์. 65

      สหกรณ์ฯ ขอแสดิงิความืไว้อาลัย้
แดิ่ผูู้้จัากไปนางินฤมืล จัันทองิ โดิย้
นาย้จัำลองิ  น้อย้วานิชื่ อนุกรรมืการ 
และนาย้ปรีชื่า  รุ่งิก่อน อนุกรรมืการ
เ ป็ น ต้ั ว แ ท น เ ข้ า ร่ ว มื งิ า น ส ว ดิ                      
พระอภิธิรรมื เมืื�อวันที� 3 มืิถืุนาย้น 
2565และมือบสวัสดิิการถึืงิแก่กรรมื
อายุ้การเป็นสมืาชื่ิก 43 ปี 8 เดิือน 
จัำนวน 390,000 บาท ค่าปลงิศุพ
จัำนวน 13,000 บาท แก่ครอบครวัจันัทองิ 
ณ วัดินาคูโมืทนามืัย้

นาย์สมชิาย์ ทองิสุทธิ์ิ�
รองิประธิ์านกรรมการ 

สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครสูมทุรปราการ จำกดัิ

สารจากประธิ์านกรรมการสหกรณ์์สารจากประธิ์านกรรมการสหกรณ์์
ที�สหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ....

“เราเชื่ื�อว่าสหกรณ์เดิินอย้่างิมืั�นคงิ  
คือจัุดิเริ�มืของิคุณภาพชื่ีวิต้ที�ดิี  
เราจัึงิมืุ่งิมืั�นที�จัะพัฒนาสหกรณ ์
ให้ต้อบสนองิกับสมืาชิื่ก และพร้อมืดูิแลด้ิวย้การบริการที�ใส่ใจั 
เปรีย้บเสมืือนดิังิเพื�อนแท้ต้ลอดิไป”

Mosto โลักเปลัี�ย์นเราต้้องิปรับ

“มุ่งิมั�น เพื�อการเผย์แพร่ข้อมูลั ข่าวัสาร  

แลัะควัามรู้เกี�ย์วักับสหกรณ์์  

ปรับสื�อประชิาสัมพันธิ์์ให้ทันสมัย์”

นาย์วัรพจน์ สิงิหราชิ
ประธิ์านกรรมการ 

สหกรณ์์ออมทรพัย์์ครสูมทุรปราการ จำกัดิ

สารจากบรรณ์าธิ์ิการสารจากบรรณ์าธิ์ิการ



อนุกรรมืการ 
ฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ

อนุกรรมืการ 
ฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ

ต้ำแหน่งิผูู้้อำนวย้การสถืานศุึกษา

โรงิเรีย้นวัดิไต้รมืิต้รวรารามื                

- รางิวัลข้าราชื่การพลเรือนดิีเดิ่น 

ปี 2560

- ครูดิีของิแผู้่นดิินประเภท

ผูู้้บริหาร ปี 2563

- คุรุชื่นคนคุณธิรรมื ปี 2564

- ผูู้้บริหารดิีเดิ่นดิ้านย้าเสพต้ิดิ ปี 

2555

ต้ำแหน่งิครู โรงิเรีย้นวัดิราษฎร์โพธิิ�ทองิ

เป็นหัวหน้างิานบริหารบุคคล

เป็นหัวหน้ากลุ่มืสาระการเรีย้นรู้

คณติ้ศุาสต้ร์โรงิเรยี้นวดัิราษฎร์โพธิิ�ทองิ

   อดิีต้ 
 - ที� 14 โครงิงิานมัืธิย้มืศุกึษา

ต้อนต้้นของิภาคต้ะวัน
ออกเฉีีย้งิเหนือ
คณติ้ศุาสต้ร์ประเภทที�1
(รางิวัลเหรีย้ญเงิินงิาน
ศุิลปหัต้ถืกรรมืครั�งิที� 63)

ต้ำแหน่งิครูชื่ำนาญการพิเศุษ 

ข้าราชื่การบำนาญ สพป.สป.เขต้ 1
อดิีต้ 
  - ครูพลศุึกษาดิีเดิ่นและข้าราชื่การ
ต้ัวอย้่างิระดิับจัังิหวัดิ

  - ประธิานผูู้้สื�อข่าวสป.
  - ผูู้ค้วบคมุืทีมืวอลเลย์้บอล
เย้าวชื่นหญิงิทีมืชื่าต้ิไทย้ 

ชื่ดุิชื่นะเลศิุอาเซียี้น ครั�งิที� 2
ปัจจุบัน
- ที�ปรกึษาสมืาคมืผูู้้สื�อข่าวสป. 
- กรรมืการสมืาคมืสฌ.สอ.สป.

ต้ำแหน่งิรองิผูู้อ้ำนวย้การสถืานศุึกษา 

โรงิเรีย้นมืัธิย้มืวัดิใหมื่สมืุทรกิจัวิทย้าคมื

- หัวหน้ากลุ่มืสาระสุขศุึกษาและพลศุึกษา

ของิกลุ่มืครูบางิพลี 2 (สพป.สป.2)

- คณะกรรมืการจััดิการแข่งิแอโรบิค

มืวย้ไทย้ (งิานศุิลปหัต้ถืกรรมื)

ของิจัังิหวัดิสมืุทรปราการ

- ผูู้้ต้ัดิสินกีฬามืวย้ไทย้ราย้การ

มืวย้มืันส์วันศุุกร์ชื่่องิ true4you

ต้ำแหน่งิครชูื่ำนาญการ

พเิศุษ วทิย้าลยั้เทคนคิ

สมุืทรปราการ

ต้ำแหน่งิ ข้าราชื่การบำนาญ 

สพป.สป.เขต้ 1 
ปัจจุบัน 
- กรรมืการสมืาคมืสฌ.สอ.สป.

แนะนำคณ์ะกรรมการฝ่่าย์สวััสดิิการแลัะสารสนเทศัแนะนำคณ์ะกรรมการฝ่่าย์สวััสดิิการแลัะสารสนเทศัแนะนำคณ์ะกรรมการฝ่่าย์สวััสดิิการแลัะสารสนเทศัแนะนำคณ์ะกรรมการฝ่่าย์สวััสดิิการแลัะสารสนเทศั

นาย้สมืชื่าย้ ศุรีดิ้วงิ

ดิร.สุชื่าต้ิ  ใจัสถืานนาย้สาย้ัณห์  เรือนเรืองิ 
อนุกรรมืการ 

ฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ

อนุกรรมืการ 
ฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ

อนุกรรมืการ 
ฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ

อนุกรรมืการ 
ฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ

นาย้ธิวัชื่ พุฒดิี

นางิมืยุ้รีย้์ คนเจัน 

  

เป็นสมาชิิกต้ั�งิแต้่ 10 ปี ขึ�นไป

สมาชิิกใกลั้เกษีีย์ณ์อาย์ุต้ั�งิแต้่ 51 ปีขึ�นไป  
หรือเป็นสมาชิิกผู้เกษีีย์ณ์ 

เปิดิรับเงิินฝ่ากต้ั�งิแต้่วัันที� 16 มิถึุนาย์น 2565 – 30 พฤศัจิกาย์น 2565)  
หากฝ่ากครบจัำนวน 50 ล้านบาท (ขอสงิวนสิทธิิ�ไมื่รับฝ่ากเพิ�มื)

เปิดิบัญชิีขั�นต้่�า 1,000 บาท

ฝ่ากสูงิสุดิไม่เกินคนลัะ 2 ลั้านบาท

โครงิการเต้รยี์มพร้อมก่อนเกษียี์ณ์โครงิการเต้รยี์มพร้อมก่อนเกษียี์ณ์
แลัะเกษียี์ณ์เปี��ย์มสุข 4แลัะเกษียี์ณ์เปี��ย์มสุข 4

เพิ�มพูนเงิินออม สร้างิควัามมั�นคงิในวััย์เกษีีย์ณ์เพิ�มพูนเงิินออม สร้างิควัามมั�นคงิในวััย์เกษีีย์ณ์

ต้ามคำเรีย์กร้องิต้ามคำเรีย์กร้องิ

นาย้กฤษดิา  ทิพย้์วัฒน์ 

อัต้ราดิอกเบี�ย์  อัต้ราดิอกเบี�ย์  
ร้อย์ลัะ 2.65 ต้่อปี ร้อย์ลัะ 2.65 ต้่อปี 

Scan me



   สหกรณ์ของิเราไดิ้พัฒนาระบบอย้่างิต้่อเนื�องิ เพื�ออำนวย้ความืสะดิวก
ประหย้ัดิค่าใชื่้จั่าย้ และเวลาในการเดิินทางิแก่สมืาชื่ิก กับเมืนูธิุรกรรมืการเงิิน 
กูฉ้ีกุเฉีนิ ATM ผู่้าน Application Spktcoop เปิดิให้บริการในวนัที� 29 มืถิืนุาย้น 
2565 นี�เป็นต้้น
 การกู้ฉีุกเฉีิน ATM สหกรณ์ให้กู้ไดิ้ไมื่เกิน 20 เท่าของิเงิินไดิ้ราย้เดิือน 
สงูิสุดิไม่ืเกิน 300,000 บาท แต่้ต้้องิไม่ืเกนิมืลูค่าหุน้ที�มีือยู้ใ่นสหกรณ์ ระย้ะการผู่้อน
ชื่ำระไมื่เกิน 36 งิวดิ 
  สำหรับสมืาชิื่กที�ได้ิทำสัญญากู้ฉุีกเฉิีน ATM เดิิมืไว้ ระย้ะการผู่้อน 24 งิวดินั�น 
สมืาชื่ิกสามืารถืมืาปรับสัญญาเพื�อขย้าย้การผู้่อนชื่ำระเป็น 36 งิวดิไดิ้

ช่ิองิทางิที� 1  
กดิผ่าน บัต้ร ATM โอนไปย์งัิบญัชิ ีKTB

ชิ่องิทางิที� 2 

กดิผ่าน Application โอนไปยั์งิบญัชิ ีKTB

ค่าธิรรมืเนีย้มืในการกดิ ครั�งิละ 8 บาท  
วงิเงิินโอนสูงิสุดิ 300,000 บาท/วัน 
(หกัค่าธิรรมืเนีย้มื 8 บาท จัากบัญชื่ ีKTB)

ค่าธิ์รรมเนยี์มในการกดิระหว่ัางิกดิผ่านตู้้ ATM กบักดิผ่าน Application นั�นมรีาย์ลัะเอีย์ดิดิงัินี�

ค่าธิรรมืเนีย้มืในการกดิ ครั�งิละ 8 บาท 
วงิเงิินโอนสูงิสุดิ 300,000 บาท/วัน 
(หกัค่าธิรรมืเนยี้มื 8 บาทจัากย้อดิที�ได้ิรบั)
เชื่่น กดิ 100,000 จัะไดิ้รับเงิินเข้า
บชื่.KTB จัำนวน 99,992 บาท

 ขั�นต้อนการรับเงิินกู้ฉุุกเฉุิน มี 2 ชิ่องิทางิดิังินี�
 1. สมืาชิื่กสามืารถืใช้ื่บตั้ร ATM ธินาคารกรงุิไทย้ กดิถือนเงินิที�ตู้ ้ATM กรงุิไทย้ได้ิต้ามืเดิมิื 
 2. สมืาชิื่กสามืารถืกดิรบัเงินิกู ้ผู่้านช่ื่องิทางิ Application Spktcoop ได้ิง่ิาย้ ย้ิ�งิกว่าง่ิาย้ต้ลอดิ 24 ชื่มื.

นาย์วัรพจน์ สิงิหราชิ 
ประธิ์านกรรมการ 

สหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูสมทุรปราการ จก.

  เปิดิรับเงิินฝ่ากต้ั�งิแต้่วัันที� 16 มิถึุนาย์น 2565 – 30 พฤศัจิกาย์น 2565)  
หากฝ่ากครบจัำนวน 50 ล้านบาท (ขอสงิวนสิทธิิ�ไมื่รับฝ่ากเพิ�มื)

ฟีีเจอร์ใหม่ฟีีเจอร์ใหม่ กู้ กูฉุ้กุเฉิุนATM ผ่านช่ิองิทางิ Application  ฉุกุเฉิุนATM ผ่านช่ิองิทางิ Application  
ง่ิาย์ง่ิาย์ ยิ์�งิกว่ัาง่ิาย์ ต้ลัอดิ 24 ชิม. เปิดิให้บรกิารแล้ัวัวัันนี�  ยิ์�งิกว่ัาง่ิาย์ ต้ลัอดิ 24 ชิม. เปิดิให้บรกิารแล้ัวัวัันนี� 

อัต้ราดิอกเบี�ย์  อัต้ราดิอกเบี�ย์  
ร้อย์ลัะ 2.65 ต้่อปี ร้อย์ลัะ 2.65 ต้่อปี 

ขั�นต้อนการกดิ ฉุกุเฉุนิ ATM ผ่าน Applicationฉุกุเฉุนิ ATM ผ่าน Application

เลัือก >> ธิ์ุรกรรมการเงิิน เลัือก >>ถึอนเงิินกู้ ฉุ.ATM เลัือก >>จำนวันที�ต้้องิการถึอน

ขั�นต้อนการกดิ ฉุกุเฉุนิ ATM ผ่าน Applicationฉุกุเฉุนิ ATM ผ่าน Applicationขั�นต้อนการกดิ ฉุกุเฉุนิ ATM ผ่าน Applicationฉุกุเฉุนิ ATM ผ่าน Application



กรุณ์าส่งิ            ชิื�อที�อย์ู่ผู้รับ        

1.นาย้สมืชื่าย้ ทองิสุทธิิ�       

ชิ่าระค่าบริการเป็นเงิินเชิื�อ

ใบอนุญาต้พิเศัษีที� 63/2561

ที�ท่าการไปรษีณ์ีย์์สมุทรปราการ

 สหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จั�ากัดิ (ส�านักงิานใหญ่) เลขที�  23 / 17-20 ถืนนสุขุมืวิท ต้�าบลปากน��า 
อำเภอเมืืองิสมุืทรปราการ จัังิหวัดิสมืุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรือโทรสารอื�น ๆ ต้ ่อ 13
 ศุูนย้์บริการสหกรณ์ โครงิการบิสซีิเนสทาว์น แอดิซิีตี้�พาร์ค เลขที� 382/42 หมูื่ที� 1 ต้�าบลบางิเสาธิงิ อ�าเภอบางิเสาธิงิ 
จัังิหวัดิสมืุทรปราการ 10540 โทรศัุพท์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มืือถืือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

4.นางิมืยุ้รีย้์ คนเจัน      

5.ดิร.สุชื่าต้ิ ใจัสถืาน     6.นาย้กฤษดิา ทพิย์้วัฒน์  7.นาย้สาย้ัณห์ เรือนเรืองิ 

คณ์ะบรรณ์าธิ์ิการ 

โอนเงิินฝ่าก ชิำระหนี� หุ้น เงิินต้้น เลัขบัญชิี 2191069320 
ชืิ�อบญัชีิสหกรณ์์ออมทรพัย์์ครูสมทุรปราการ (สาขาปากน�ำ)

ต้ิดิต้่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904ต้ิดิต้่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904 การเงิิน ต้่อ 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู ้ ต้่อ 15,16,17,14     การเงิิน ต้่อ 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู ้ ต้่อ 15,16,17,14    
นิต้ิกร ต้่อ 23,24 สวัสดิิการ/ลาออก ต้่อ 27 ฌาปนกิจั ต้่อ 28 งิานเรีย้กเก็บ ต้่อ 25,26 ธิุรการ ต้่อ 21,22นิต้ิกร ต้่อ 23,24 สวัสดิิการ/ลาออก ต้่อ 27 ฌาปนกิจั ต้่อ 28 งิานเรีย้กเก็บ ต้่อ 25,26 ธิุรการ ต้่อ 21,22

2.นาย้วิสูต้ร ย้อดิสุข 3.นางิวิลาวรรณ ต้ันรัต้นะ

8.นาย้สมืชื่าย้ ศุรีดิ้วงิ  9.นาย้ธิวัชื่ พุฒดิี 


