
 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 4/2564 

เรื่อง แจ้งจ านวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

*************** 

ตามท่ีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมฯ ได้รับแจ้งจ านวนสมาชิกและการ
พ้นสภาพด้วยเหตุ ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก  ซึ่งแจ้งระหว่างวันที่ 26 มกราคม  - 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ผ่านการตรวจสอบ ยืนยันการได้รับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว ปรากฏในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

1. จ านวน สมาชิก ยกมาจากงวด (เดือนก่อน)    จ านวน  828 ราย 
2. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

2.1 สมาชิกสมัครเพ่ิม            11 ราย 
2.2 สมาชิกลาออก    1 ราย 
2.3 สมาชิกถูกให้ออก    - ราย 
2.4 สมาชิกถึงแก่กรรม    - ราย      

3. จ านวนสมาชิกคงเหลือ เดือน กุมภาพันธ์ 2564      จ านวน  838 ราย 
4. ค่าสงเคราะห์ศพที่สมาชิกต้องจ่ายในเดือน มีนาคม 2564     ไม่มี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 

(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 

 

 
 



 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 5/2564 

เรื่อง รายช่ือสมาชิกสมัครรอบ 2/2564 
************ 

ระหว่าง วันท่ี   28 มกราคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 มผีู้สมัครอายุไม่เกิน 50 ปี จ านวน 7 ราย ดังนี ้
ล าดับ เลข สอ. ช่ือ - สกุล อายุ 

(ปี) 
สังกัด วันท่ีสมัคร วันท่ีอนุมัติ วันท่ีได้รับสิทธ์ิ 

1 2129 นางภัสราวด ี เกตุนะ 35 แม่ต  า 28 ม.ค. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

2 2494 น.ส.ศุพัชรินทร ์ สุขเกษม 26 วัดถ้ าปลา 10 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

3 2447 น.ส.ปรียาภรณ ์ วังม่วงแงว 29  วัดถ้ าปลา 10 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

4 2520 น.ส.สดุคะนึง นาสา 35 สันติครี ี 10 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

5 2582 น.ส.วรารัตน ์ ค ายอง 32 วัดถ้ าปลา 11 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

6 1545 นางแตงอ่อน เทพโส 41 ป่าแดด 17 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

7 2581 น.ส.ชลณิชา ทองค า 36 ศึกษา
สงเคราะห ์

25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 

 
มีผู้สมัคร อายเุกิน 50 ปี จ านวน 4 ราย ดังนี ้

ล าดับ เลข สอ. ช่ือ - สกุล อายุ 
(ปี) 

สังกัด วันท่ีสมัคร วันท่ีอนุมัติ วันท่ีได้รับสิทธ์ิ 

1 2590 นายคเณศ พงศ์สุวรรณ 58 สามัคค ี 22 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 27 พ.ค. 64 

2 2588 นายณรงค ์ จับใจนาย 55 สามัคค ี 22 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 27 พ.ค. 64 

3 887 นางศุภาภรณ ์ จอมชาญพันธ ์ 64 บ านาญ 25 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 27 พ.ค. 64 

4 สม.1801* นางบุญมา โนเลี่ยม 64 บ้านสันโค้ง 23 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 27 พ.ค. 64 

* มารดาสมาชิก สอ.1801 สมาชิกสมาคมฯ 590237 นางฐิตาพร   วงค์ไชย สังกัด รร.บา้นสันโค้ง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 



 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 6/2564 

เรื่อง รายละเอียดสมาชิกลาออก 
*********** 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ได้พิจารณาให้สมาชิกพ้น
จากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี (2) ลาออก เป็นหนังสือตาม
แบบที่สมาคมก าหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก วันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน
ทั้งสิ้น 1 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ- สกุล เลข
สมาชกิ 

อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ 

1 นายกฤษฎิ์  กาบทุม 590380 43 โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม   106 ม 9 ต.ห้วยลาน 
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


