
 
 

 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 18/2564 

เรื่อง แจ้งจ านวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 

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

ตามท่ีมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ ได้รับแจ้งจ านวนสมาชิกและ
การพ้นสภาพด้วยเหตุ ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ซึ่งแจ้งระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 
2564 และผ่านการตรวจสอบ ยืนยันการได้รับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว ปรากฏในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

1. จ านวน สมาชิก ยกมาจากงวด (เดือนก่อน)    จ านวน  866 ราย 
2. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ เดือน กรกฎาคม 2564 

2.1 สมาชิกสมัครเพ่ิม               4 ราย 
2.2 สมาชิกลาออก      4 ราย 
2.3 สมาชิกถูกให้ออก      -  ราย 
2.4 สมาชิกถึงแก่กรรม      -  ราย      

3. จ านวนสมาชิกคงเหลือ เดือน กรกฎาคม 2564      จ านวน  866 ราย 
4. ค่าสงเคราะห์ศพที่สมาชิกต้องจ่ายในเดือน สิงหาคม 2564   ไม่มี 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

 
 

(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 19/2564 

เรื่อง รายช่ือสมาชิกสมัครรอบ 7/2564 
 

รายชื่อผู้สมัคร ประจ าเดือน กรกฎาคม  2564  
อายุไม่เกิน 50 ปี จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

ล าดับ 
เลข 
สอ. 

ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สังกัด วันที่สมัคร วันที่อนุมัต ิ วันที่ได้รับสิทธิ์ 

1 2614 นายวศิน  มังคลาด 38 สามัคค ี 22 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 

2 2613 นางสาวณัฐพัชร์  ทะไร 36 เชียงของ 22 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 

3 1847 นายศุภรตัน์  มะโน 35 พานพิท 22 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 

4 2576 นายศิริวัฒน์  เทพค า 32 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 22 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 23 ก.ค. 64 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
 

 
(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ 20/2564 

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้สมาชิกพ้นจาก
สมาชิกภาพ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี (2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่
สมาคมก าหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก ทั้งนีใ้นระหว่าง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึง   
23 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น  4 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ- สกุล เลขสมาชิก 
อายุ 
(ปี) 

สังกัด/
หน่วย 

เหตุผลการลาออก 

1 น.ส.พรพรรณ  เนตรข า 590278 34 เวียงแก่น โอนย้ายราชการไป จ.ตรัง 
2 น.ส.กิติยา  ชัยเลิศ 610575 40 พะเยา โอนย้ายไป สอ.ครูพะเยา 
3 น.ส.รุ้งกานต ์ ราชบ าเพิง 630800 37 เวียงแก่น โอนย้ายไป สอ.ครูพะเยา 
4 น.ส.วรรณวิมล  อธิคมธร 630840 35 เชียงค า โอนย้ายไป สอ.ครูพะเยา 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

 
 

(นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
 


