
 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 7/2564 

เรื่อง แจ้งจ านวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก  
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

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

ตามท่ีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 30 มีนาคม  2564 สมาคมฯ ได้รับแจ้งจ านวนสมาชิกและการพ้น
สภาพด้วยเหตุ ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก  ซึ่งแจ้งระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มีนาคม 2564 
และผ่านการตรวจสอบ ยืนยันการได้รับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว ปรากฏในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

1. จ านวน สมาชิก ยกมาจากงวด (เดือนก่อน)    จ านวน  838 ราย 
2. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ เดือน มีนาคม 2564 

2.1 สมาชิกสมัครเพ่ิม             8 ราย 
2.2 สมาชิกลาออก    2 ราย 
2.3 สมาชิกถูกให้ออก    - ราย 
2.4 สมาชิกถึงแก่กรรม    1 ราย      

3. จ านวนสมาชิกคงเหลือ เดือน มีนาคม 2564      จ านวน  843 ราย 
4. อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ต่อ ราย                จ านวน 100 บาท 
5. ค่าสงเคราะห์ศพที่สมาชิกต้องจ่ายในเดือน เมษายน 2564 (1 ศพ)   จ านวน 100 บาท  
6. เงินสงเคราะห์จ่ายผู้รับประโยชน์ เดือนนี้ (รายละเอียดตามประกาศที ่10/2564)                     

จ านวน 82,800 บาท 
 6.1 หักไว้ 3% ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ                     จ านวน   2,484 บาท 
 6.2 เงินสงเคราะห์คงเหลือจ่ายผู้รับเงินสงเคราะห์                จ านวน 80,316 บาท 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
 
 

(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 



 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 8/2564 

เรื่อง รายช่ือสมาชิกสมัครรอบ 3/2564 
 
รายชื่อผู้สมัคร ประจ าเดือนมีนาคม 2564   

อายุไม่เกิน 50 ปี จ านวน 7 คน ดังนี้ 

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

สังกัด วันท่ีสมัคร วันท่ีอนุมัติ 
วันท่ีได้รับ

สิทธ์ิ 
1 2591 นายเอกพล อุโมงค ์ 40 วาวี 1 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

2 สค.2269* นายขจรศักดิ ์ เพชรประดบั 31 เตรียมอุดม 2 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

3 2598 น.ส.สายสุนีย ์ อริยะ 34 ห้วยสัก 11 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

4 2587 น.ส.วราภรณ ์ เลขา 38 เวียงชัย 11 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

5 สบ.0344** น.ส.ชนาพร สุทธินันท์ 27 เม็งราย 11 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

6 2601 น.ส.พิมพ์ใจ สมศร ี 32 เวียงแก่น 25 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

7 S00676 นางวาสนา แสนธนันชัย 39 สมทบ 25 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 

* คู่สมรสสมาชิก 2269 เลขสมาคมฯ 590213 นางสุรีย์ฉาย   เพชรประดับ   สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ 
 ** บุตรสมาชิก 344 เลขสมาคมฯ 600488 นายปรีชา  สุทธินันท์ สังกัด เม็งราย 

 
อายุเกิน 50 ปี จ านวน 1 คน ดังนี้ 

ล าดับ เลข สอ. ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) สังกัด วันท่ีสมัคร วันท่ีอนุมัติ วันท่ีได้รับสิทธ์ิ 

1 904 นางบุญเดือน คูสุวรรณ 65 บ านาญ 2 มี.ค.64 30 มี.ค. 64 29 มิ.ย. 64 

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 

(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 

 



 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 9/2564 

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564  ได้พิจารณาให้สมาชิกพ้นจาก
สมาชิกภาพ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี (2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่
สมาคมก าหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มีนาคม 2564 
จ านวนทั้งสิ้น  2 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ- สกุล เลขสมาชิก 
อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ 

1 นางพัชรีภรณ์   แสงรุ่ง 590281 36 โรงเรียนบ้านนา   เลขท่ี 72 ม 4 ต.สถาน             
อ.นาน้อย จ.น่าน 

2 นายพุทธินันท์  วัฒนาพินิจสาคร 610663 31 87/571  ม.6  ต.บางรักใหญ่  ต.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี   

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

 
(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 10/2563 

เรื่อง รายละเอียดสมาชิกเสียชีวิต 
*************** 

                 การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติให้สมาชิกสิ้นสภาพจาก  
เสียชีวิต จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ- สกุล สังกัด/หน่วย 
เลข

สมาชกิ 
วันเดือนปีที่

เสียชีวิต 
สาเหตุ 

อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ 
รับเงิน

สงเคราะห์ 
(บาท) 

1 นายมนตรี  ณ รังษ ี
สมาชิกสมทบ
สหกรณ์ 
S00247 

590317 24 ก.พ. 2564 มะเร็งไต 68 
เลขท่ี 227 ม.1  
ต.สันทราย อ.เมือง      
จ.เชียงราย  

82,800 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

 
(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 


