
จำนวนสมาชิกสมาชิกสหกรณจำนวนสมาชิกสมาชิกสหกรณจำนวนสมาชิกสมาชิกสหกรณ

ติดตอเรา

ม ุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน  บรหิารโปรง่ใส  ใสใ่จสมาชิก ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนกรกฎาคม

เวลาทำการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.
มือถือ : 094 4812660 (สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย) 
มือถือ : 086 3764712 (การเงิน) มือถือ : 087 6810220 (สินเชื่อ)
มือถือ : 086 3764514 (ศูนยบริการสาขาบางพลี)  
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 สมาชิกตนเดือน มิ.ย. 65 
 เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                          
 รวมปลายเดือนมิ.ย. 65   
 สมาชิกสมทบ          
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3,352,315,212.62
359,602,243.87 

              ไมมี                             
241,720,703.31   
105,310,555.43 
136,410,147.88

ระเบียบการกู้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกดั

จำนวนสมาชิกสมาคมฯ
ขอมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565

สมาชิกสามัญ    จำนวน  2,351  ราย 
   สมาชิกสมทบ    จำนวน      88  ราย 
   รวม      จำนวน  2,439  ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไมมีผู เสียชีวิต
ในเดือนมิถุนายน 2565 จึงไมมีการเรียกเก็บ 

เงินสงเคราะหในเดือนสิงหาคม 2565

ม ุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน  บรหิารโปรง่ใส  ใสใ่จสมาชิก ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนกรกฎาคม

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ

พระวชริเกลาเจาอยูหวั ในหลวงรชักาลที ่ 10

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

ทรงพระเจริญ

พระวชริเกลาเจาอยูหวั ในหลวงรชักาลที ่ 10พระวชริเกลาเจาอยูหวั ในหลวงรชักาลที ่ 10

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

     ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ ถือเปนชวงเวลาที่มีความหมายอยางยิง่

สำหรบัคนไทยทกุคน ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชริเกลาเจาอยูหวั ในหลวงรชักาลที ่ 10 ขอพระองคทรงพระเจรญิ 

       ในทามกลางสถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน อยูใน

สภาพที่ไมดีนัก และมรสุมทางเศรษฐกิจไดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

สหกรณฯไดชวยเหลือสมาชิกและเยียวยา โดยมีการขยายระยะ

เวลาการผอนผนัชำระหน้ีและงดสงหุนรายเดือนช่ัวคราวตอเนือ่งจาก

ปทีผ่านมา ผมขอเปนกำลังใจใหสมาชกิทกุทานผาพนวกิฤตเศรษฐกจิ

และขอใหทานสมาชิกสุขภาพรางกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ

สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ

นายวรพจน สิงหราช
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั



อตัราดอกเบี�ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก
อัตรา

ดอกเบี้ย

สถานะการ

รับฝาก
หมายเหตุ

ออมทรัพยเตรียมพรอมกอนเกษียณ

และเกษียณเปยมสุข 4 
2.65

เปดรับตั้งแตวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565
(หากฝากครบจำนวน 50 ลานบาท) 

ขอสงวนสิทธิ์ไมรับฝากเพิ่ม    

ออมทรัพย ATM หรือเลมสีชมพู 2.50 ทบตนทุก 6 เดือน

ออมทรัพยบัญชีพิเศษเลมเขียว 2.55 ทบตนทุก 6 เดือน

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 1 3.25 ทบตนรายป

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 2 และ 3 3.00 ทบตนรายป

ออมทรัพยเพิ่มคา 2.80 -2.90 
แบบขันบันได

จายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนไมทบตน

ออมทรัพยเพื่อเปนหลักทรัพย (เลมสีนํ้าเงิน) 2.50 ทบตนทุก 6 เดือน

ออมทรัพยเฉพาะกิจ (รอฝากเขาโครงการตางๆ) 0.75 -

ออมทรัพยหลักประกันตาง ๆ 1.00 ทบตนทุก 6 เดือน

ออมทรัพยชวนนองออมทรัพย 2.50 ทบตนรายป

หมายเหตุ

อตัราดอกเบี�ยเงินฝาก

ออมทรัพยเตรียมพรอมกอนเกษียณออมทรัพยเตรียมพรอมกอนเกษียณ

อตัราดอกเบี�ยเงินก ู้



          นายวรพจน สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด นายสมพงษ หงษา รองประธาน

กรรมการฝายวิชาการและระเบียบ พรอมดวยเจาหนาที่สหกรณฯ รวมใหการตอนรับนายประเวศ คำหงส ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด พรอมดวยคณะฝายจัดการ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ หองประชุมชั้น 4 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

ศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัดศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด

ศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยบริษัท อีซูซุมอเตอร(ประเทศไทย) จำกัดศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยบริษัท อีซูซุมอเตอร(ประเทศไทย) จำกัด

          นายวรพจน สงิหราช ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกัด  นายสมพงษ หงษา รองประธาน

กรรมการฝายวชิาการและระเบยีบ นายธรีพล โพธิเ์มอืง รองประธานกรรมการฝายการเงนิและสนิเช่ือ นายไพทรู จนัตะเภา

อนุกรรมการ พรอมเจาหนาที่สหกรณฯ รวมใหการตอนรับคณะกรรมการ และฝายจัดการสหกรณออมทรัพย บริษัท อีซูซุ

มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ หองประชุมชั้น 4 สหกรณออมทรัพยครู

สมทุรปราการ จำกดั



กรุณาสง            ชื่อที่อยูผูรับ       

1.นายสมชาย ทองสุทธิ์       

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495
 ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มือถือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

4.นางมยุรีย คนเจน      

5.ดร.สุชาติ ใจสถาน     6.นายกฤษดา ทิพยวฒัน  7.นายสายัณห เรือนเรือง 

คณะบรรณาธิการ

โอนเงินฝาก ชำระหนี้ หุน เงินตน เลขบัญชี 2191069320 
ช่ือบญัชีสหกรณออมทรัพยครูสมทุรปราการ (สาขาปากนำ้)

ติดตอเรา 027563995 ,022880904ติดตอเรา 027563995 ,022880904 การเงิน ตอ 10,11,12 สินเชื่อ/กู ตอ 15,16,17,14  การเงิน ตอ 10,11,12 สินเชื่อ/กู ตอ 15,16,17,14 นิติกร ตอ 23,24นิติกร ตอ 23,24    
สวัสดิการ/ลาออก ตอ 27 ฌาปนกิจ ตอ 28 งานเรียกเก็บ ตอ 25,26 ธุรการ ตอ 21,22 ประชาสัมพันธ ตอ 31สวัสดิการ/ลาออก ตอ 27 ฌาปนกิจ ตอ 28 งานเรียกเก็บ ตอ 25,26 ธุรการ ตอ 21,22 ประชาสัมพันธ ตอ 31

2.นายวิสูตร ยอดสุข 3.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

8.นายสมชาย ศรีดวง  9.นายธวัช พุฒดี 

สงคำตอบชองทาง Google from
ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2565 - 20 กันยายน 2565 

ลุนรับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท 20 รางวัล 
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คาํถาม เดอืนกรกฎาคม
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การทำพินัยกรรม 
ตองใชเอกสารขอใด
ก. สลิปเงินเดือน

 ข. บัตรประชาชน
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