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ติดตอเรา

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

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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ขอมูล ณ วันที่ 

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
ขอมูล ณ วันที่ 
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ขอมูล ณ วันที่ 

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 

 สมาชิกตนเดือน ต.ค. 65 
 เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                          
 รวมปลายเดือน ต.ค. 65   
 สมาชิกสมทบ          
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ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
รายได
รายจาย
กำไรสทุธโิดยประมาณ

9,706
90
14
3

9,779
297

3,388,295,114.54
359,602,243.87 

              ไมมี                             
393,097,195.18 
115,899,967.37 
277,197,227.81

ระเบียบการกู้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกดั

จำนวนสมาชิกสมาคมฯ
ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

สมาชิกสามัญ    จำนวน  2,329  ราย 
   สมาชิกสมทบ     จำนวน      90  ราย 
   รวม       จำนวน  2,419  ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไมมีผู เสียชีวิต
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จึงไมมีการเรียกเก็บ 

เงินสงเคราะหในเดือนธันวาคม 2565

         สวัสดีสมาชิกสหกรณทุกทาน กระผมในฐานะ
ประธานกรรมการตองขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน
เปนอยางยิง่ทีม่อบความไววางใจเลอืกผมมาบรหิารกจิการ
สหกรณ โดยขอเรียนวาในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกทานไดอุทิศ แรงกาย แรงใจ ทุมเททำงาน
อยางหนักก็เพื่อมุงหวังเปนอยางยิ่งวาสมาชิกจะไดรับ
ประโยชนและมีความสุขมากยิ่งขึ้นในการดำรงชีวิต 
เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาเราทุกคนพบเจอ
ความยากลำบากในการดำรงชีวิตในหลายๆปที่ผาน  
อันเนื่องจากสถานการณโควิด -19 ซึ่งแพรระบาด
เปนระยะเวลายาวนานกวา 3 ป ซึ่งทางคณะกรรมการ
ดำเนินการเขาใจในสถานการณเปนอยางดีจึงพยายาม
ชวยเหลือดูแลสมาชิกผานกิจกรรมตางๆ
                 ในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริม

สภาพคลองโควิด การปรับปรุงระเบียบเงินกู โครงการปรับโครงสรางหนี้ การงดสงเงิน
ตนและหุน โครงการสงเสรมิความกาวหนาพฒันาครตูามหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิ
มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครู (วPA)เปนตน 
จากทีก่ลาวมาขางตนเปนเพยีงแคสวนหนึง่ของการดำเนนิกจิการในรอบป 2565 เทาน้ัน  
         สุดทายนี้กระผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณอยากจะขอเชิญชวน
สมาชิกทุกทานไปใชสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการทดแทนตำแหนงที่วาง
ลงตามประกาศสหกรณเพื่อคัดเลือกคนที่มีความรูความสามารถที่จะเขามาดูแลกิจการ
สหกรณแทนทานได และเขาเชิญเขารวมกิจกรรมประชุมใหญสามัญประจำป 2565  
ณ หองประชุมคอนเวนชั่นฮอลล ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด สำโรง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

(นายวรพจน สิงหราช)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

ในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริมในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริมในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริมในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริมในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริมในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริม

เปนระยะเวลายาวนานกวา 3 ป ซึ่งทางคณะกรรมการ
ดำเนินการเขาใจในสถานการณเปนอยางดีจึงพยายาม

ในรอบป 2565 ที่ผานมา อาทิ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  โครงการเงินกูเสริม



ประกาศยกเลิกการชะลอพิจารณากูต่ำกวา 30%ประกาศยกเลิกการชะลอพิจารณากูต่ำกวา 30%

             คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 22              

(ผานสือ่อเิลก็ทรอนกิสดวยโปรแกรม Zoom) เม่ือวนัที ่11 พฤศจกิายน 2565                

ไดมีมติเห็นชอบใหยกเลิกประกาศดังกลาว

             คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 22              

(ผานสือ่อเิลก็ทรอนกิสดวยโปรแกรม Zoom) เม่ือวนัที ่11 พฤศจกิายน 2565                

มีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป มีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป 

           ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ จะพิจารณาการใหกู

ตามระเบียบเงินกูสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ที่กำหนดไว 
(นายวรพจน สิงหราช)

ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั มอบเงนิสนบัสนุนโรงเรยีนโครงการบำเพญ็ประโยชน
เพือ่สงัคม CSR กจิกรรม “รวมสนบัสนุน โครงการของโรงเรยีน เราทำดวยหวัใจ”

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สหกรณออมทรัพยครู 
สมุทรปราการ จำกัด นำโดยนายวรพจน สิงหราช ประธาน
กรรมการ นายสมพงษ หงษา รองประธานฝายวิชาการและ
ระเบียบ นายสมชาย ทองสุทธิ์ รองประธานฝายสวัสดิการและ
สารสนเทศ นางมยุรีย คนเจน อนุกรรมการ นายกฤษดา ทิพยวัฒน 
อนุกรรมการ นายสมชาย ศรีดวง อนุกรรมการ เปนตัวแทน
คณะกรรมการ ชุดที่ 61/2565 เดินทางมอบเงินสนับสนุน
ตามผลการพิจารณาโรงเรียน ที่ไดรับคัดเลือกตามโครงการ
บำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมCSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน 
โครงการของโรงเรียน เราทำดวยหัวใจ”ประจำป 2565 
จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท ดังตอไปนี้ 
       1.โครงการน้ำดื่มสะอาดใสทำดวยหัวใจเพื่อนองคลอง
แสนสุข โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 
       2.โครงการการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอากในโรงเรียน 
โรงเรียนมงคลโคธาวาส 
       3.โครงการการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 
Learning ดวยกิจกรรมศิลปะบำบัด เพื่อแกไขปญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน (Learning Loss) โรงเรียน
บานขุนสมุทรไทย(จอย-อบเชยอุทิศ)



ขาวประชาสัมพันธการเลือกตั้งประจำป 2565

กำหนดการ วัน และเวลาสถานที่กำหนดการ วัน และเวลาสถานที ่

  วันเลือกตั้งลวงหนา   >>  วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. วันเลือกตั้งลวงหนา   >>  วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.

หนวยเลือกตั้งเพื่อการสรรหามีดังนี้หนวยเลือกตั้งเพื่อการสรรหามีดังนี้
         หนวยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด (สำนักงานใหญ) 

         หนวยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
  

หนวยเลือกตั้งเพื่อการสรรหา มีดังนี้หนวยเลือกตั้งเพื่อการสรรหา มีดังนี้

 หนวยเลือกตั้งที่ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 หนวยเลือกตั้งที่ 2  โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรยีนท่ีต้ังอยูฝงอำเภอพระประแดงฝงปูเจาสมงิพราย)
 หนวยเลือกตั้งที่ 3  โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (โรงเรียนที่ตั้งอยูฝงที่วาการอำเภอพระประแดง)
 หนวยเลือกตั้งที่ 4  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย
 หนวยเลือกตั้งที่ 5  โรงเรียนปวยฮั้ว
 หนวยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 1  (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
 หนวยเลือกตั้งที่ 7  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 หนวยเลือกตั้งที่ 8  วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
 หนวยเลือกตั้งที่ 9  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
 หนวยเลือกตั้งที่ 10  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ
 หนวยเลือกตั้งที่ 11  โรงเรียนรัตนโกสินทร ๙

การตรวจสอบรายชื่อ และหนวยเลือกตั้งของทานไดที่ www.spktcoop.com

- เปดผานคอม กด Ctrl + F ใสเลขสมาชิกของทานเพื่อคนหา

- เปดผานมือถือ ใชแวนขยาย คนหา ใสเลขสมาชิกของทานในการคนหา

กำหนดการ วัน และเวลาสถานที่ กำหนดการ วัน และเวลาสถานที่ 

  วันเลือกตั้งท่ัวไป   >>  วันเสารท่ี 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น.วันเลือกตั้งท่ัวไป   >>  วันเสารท่ี 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น.
    

อยาลืม!!
พกบัตรประชาชน  
และปากกาสวนตัว

อยาลืม!!
พกบัตรประชาชน  
และปากกาสวนตัว

อยาลืม!!
พกบัตรประชาชน  
และปากกาสวนตัว

อยาลืม!!
พกบัตรประชาชน  
และปากกาสวนตัว

อยาลืม!!
พกบัตรประชาชน  
และปากกาสวนตัว

 หนวยเลือกตั้งที่ 10  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ

 หนวยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 1  (เยี่ยมเกษสุวรรณ) หนวยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 1  (เยี่ยมเกษสุวรรณ) รับคาพาหนะ 
1,500.-

ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สหกรณออมทรัพยครู 
สมุทรปราการ จำกัด นำโดยนายวรพจน สิงหราช ประธาน
กรรมการ นายสมพงษ หงษา รองประธานฝายวิชาการและ
ระเบียบ นายสมชาย ทองสุทธิ์ รองประธานฝายสวัสดิการและ
สารสนเทศ นางมยุรีย คนเจน อนุกรรมการ นายกฤษดา ทิพยวัฒน 
อนุกรรมการ นายสมชาย ศรีดวง อนุกรรมการ เปนตัวแทน
คณะกรรมการ ชุดที่ 61/2565 เดินทางมอบเงินสนับสนุน
ตามผลการพิจารณาโรงเรียน ที่ไดรับคัดเลือกตามโครงการ
บำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมCSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน 
โครงการของโรงเรียน เราทำดวยหัวใจ”ประจำป 2565 
จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท ดังตอไปนี้ 
       1.โครงการน้ำดื่มสะอาดใสทำดวยหัวใจเพื่อนองคลอง
แสนสุข โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 
       2.โครงการการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอากในโรงเรียน 
โรงเรียนมงคลโคธาวาส 
       3.โครงการการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 
Learning ดวยกิจกรรมศิลปะบำบัด เพื่อแกไขปญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน (Learning Loss) โรงเรียน
บานขุนสมุทรไทย(จอย-อบเชยอุทิศ)



ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565

ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565

        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด 
ณ อาคารโดมสวาทยานนทคอมแพล็กซ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  โดยมีผูลงทะเบียนประชุม จำนวน 1,068 คน 
อยูในหองประชุมใชสิทธิ์ลงมติ 428 คน โดยสวนใหญมีมติเสียงขางมาก สรุปผลดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

มีมติเสียงขางมากเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. 2564         
ตามขอความที่นำเสนอขางตนทั้ง 2 ประเด็น

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณายกรางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด วาดวยการสรรหา
 บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565

  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ใหสหกรณถือใชระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด วาดวยการ
สรรหาบคุคลท่ีจะไดรบัการเลือกตัง้เปนกรรมการดำเนนิการ พ.ศ.2565 ตามขอความทีน่ำเสนอ โดยมีมตเิหน็ชอบ 378 เสยีง
ไมเห็นชอบ 38 เสียง และงดออกเสียง 12 เสียง

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องปญหาชะลอการพิจารณาเงินกูสำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือใชจายต่ำกวา 30%

  รับทราบและเห็นชอบใหสรุปขอคิดเห็นของสมาชิกนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตอไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจำป 2565โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจำป 2565

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด พบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดียสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด พบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย

ขอแสดงความเสียใจ และรวมไวอาลัยกับครอบครัว "นางสุวภี ชื่นพลี"ขอแสดงความเสียใจ และรวมไวอาลัยกับครอบครัว "นางสุวภี ชื่นพลี"



ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565

ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565
        

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจำป 2565โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจำป 2565

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด พบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดียสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด พบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย

ขอแสดงความเสียใจ และรวมไวอาลัยกับครอบครัว " นายมานะ ถมยาปริวัตร "ขอแสดงความเสียใจ และรวมไวอาลัยกับครอบครัว " นายมานะ ถมยาปริวัตร "

ขอแสดงความเสียใจ และรวมไวอาลัยกับครอบครัว "นางสุวภี ช่ืนพลี"

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย นายสมชาย พึ่งอิ่ม
กรรมการดำเนินการเปนตัวแทนสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จำกัด รวมฟงสวดพระอภิธรรมและมอบ
สวัสดิการถึงแกกรรม อายุการเปนสมาชิกรวม 31 ป 7 เดือน
จำนวน 330,000 บาท และคาปลงศพจำนวน 13,000 บาท 
ณ วัดมหาวงษ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

      เมือ่วนัที ่29 พฤศจิกายน 2565 โดย นายวนัิย หลำวรรณะ
ประธานฝายบริหารทั่วไป อนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ
กรรมการดำเนินการเปนตัวแทนสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จำกัด รวมฟงสวดพระอภิธรรมและมอบ
สวสัดกิารถงึแกกรรมอายกุารเปนสมาชกิรวม  34 ป 7 เดอืน
จำนวน 345,000 บาท และคาปลงศพจำนวน 13,000 บาท
ณ วัดเกาะแกว อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

เมือ่วนัที ่ 29 ตลุาคม 2565 สหกรณออมทรพัยครู
สมทุรปราการ จำกดั นำโดย นายวรพจน สงิหราช ประธาน
กรรมการดำเนนิการ พรอมดวยคณะกรรมการดำเนนิการทีป่รกึษา
ผูตรวจสอบกิจการคณะทำงานควบคุมภายในเจาหนาทีส่หกรณ 
เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยัของสหกรณ และผูเขารวมงาน  
ไดจดักิจกรรมใหความรูแกบุคลากรดานแผนปองกันและระงบั
อคัคีภยั โดยม ี นายพทุธวงค ตูจนิดา เจาพนกังานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน มาบรรยายใหความรู ฝกซอม
ดับเพลงิและฝกซอมอพยพหนไีฟ ณ สำนกังานสหกรณออมทรพัย
ครสูมทุรปราการ จำกดั

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั
นำโดยนายวรพจน สงิหราช ประธานกรรมการ
พรอมดวยคณะกรรมการดำเนินการ
พบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอ
พระสมุทรเจดีย ณ โรงเรียนปอมนาคราช
สวาทยานนท



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 

โอนเงินฝาก ชำระหนี้ หุน เงินตน เลขบัญชี 2191069320 
ช่ือบญัชีสหกรณออมทรัพยครูสมทุรปราการ (สาขาปากนำ้)

ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565
ในวันเสารที่ 24 ธันวาคม 2565 ในวันเสารที่ 24 ธันวาคม 2565 

ณ หองประชุมคอนเวช้ัน 6 อิมพีเรียลเวิลด สำโรงณ หองประชุมคอนเวช้ัน 6 อิมพีเรียลเวิลด สำโรงณ หองประชุมคอนเวช้ัน 6 อิมพีเรียลเวิลด สำโรง

ของขวัญปใหม ของขวัญปใหม 

 3,500 บาท 3,500 บาท

รวมลุนรับรางวัลรวมมูลคา 350,000 บาทรวมลุนรับรางวัลรวมมูลคา 350,000 บาท

สำหรบัผูเขารวมประชมุ 200,000 บาท

1.ทองคำ 2 สลึง / 1 รางวลั / 15,000 บาท

2.เงนิรางวัล 5,000 บาท / 7 รางวลั / 35,000 บาท

3.เงนิรางวัล 2,000 บาท / 40 รางวลั / 80,000 บาท

4.เงนิรางวลั1,000 บาท / 70 รางวลั / 70,000 บาท

    สำหรับผูทีไ่มไดเขารวมประชมุ 150,000 บาท 

1.เงนิรางวลั 1,000 บาท / 70 รางวลั / 70,000 บาท

2.เงนิรางวลั 500 บาท / 90 รางวลั / 45,000 บาท

**เงนิรางวลัอาวโุส คอืสมาชกิทีม่อีายกุารเปนสมาชิกตาม
ลำดบักอน-หลงั และมกีารไลลำดบัไปเรือ่ย ๆ ตามจำนวน
การจดัสรรรางวลั จำนวน 1,000 บาท 35 รางวลั**


