
 
 

 
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

เรื่อง  ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
_________________________________ 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2562          
มีมติให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด  ที่ไม่ได้ช าระเงิน
ค่าสงเคราะห์ศพติดต่อกันสามเดือน  จ านวน  41 ราย  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ให้สิ้นสุดการเป็น
สมาชิกภาพของสมาคม  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13 (4)  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ออกประกาศ        
หากสมาชิกรายใดประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯใหม่   ย่อมกระท าได้  ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1. หลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพตามประกาศฉบับนี้ เป็นเวลา  3 ปี   
2. ยื่นใบสมัครใหม่  และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการ 

  ประกาศ ณ วันที่    15 กรกฎาคม พ.ศ.2562     

 

 

 

            
                 (นายมานพ  ทองแดง) 

                นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 



บัญชีแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง  ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
ตามมติคณะกรรมการ  ครั้งที่  4/2562   ลงวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ.2562  จ านวน  41 ราย 

 

ที ่ รหัสสมาคมฯ รหัสสหกรณ์ฯ ชื่อ – สกุล สังกัด 
1 01115 00000 นายทวี  บุญชู สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
2 01154 16812 นางมณฑา  ธรรมชาติ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
3 02237 20600 นางศรินทิพย์  หนูชัยแก้ว สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
4 02906 19507 น.ส.เจือทิพย์  รัตนพันธ์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
5 03662 28856 นางวิไลวรรณ  นวลจันทร์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
6 04413 24127 นายซุลกีฟลี  ลาเต๊ะ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
7 04436 13136 นางวาสนา  จันไทย สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
8 04830 24425 นางสาวอุรสา  ทรัพย์บัว สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
9 04850 24526 นายมะรอพี  หมะเด็น สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
10 05024 13963 นางรัชธิรา  หนูนิล สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
11 05821 05482 นายคณิต  สุวรรณมาลา สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
12 05885 19974 น.ส.วรรวิสาข์  ทองทุ่ม สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
13 06396 25369 นางสุภา  ทิพย์ศรีนิมิต สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
14 06836 23483 นางสาวดวงเดือน  ศรีอินทร์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
15 07069 00000 นางทัศนีย์  ศรีระสันต์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
16 08287 21284 นางพรทิพย์  อิศโร สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
17 08602 24080 นายหมะสุกรี  โอะขะหรี สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
18 08655 18146 นางภิญญาพัชญ์  ดิษโสภา สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
19 08719 16836 นางมัณฑิตา  เซี่ยงจ๊ง สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
20 09859 17347 นายพัฒนา  ชมเชย สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
21 09922 26759 นางถวิล  เลี่ยนเห่า สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
22 10202 27012 นายยรรยง  สุขมี สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
23 11213 26964 นายทรงกลด  ฉ่ าเนตร สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
24 11241 27678 นางสาว วริทธิยา  จตุนาม สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
25 11975 28014 นางสาวตอฮีเร๊าะ  ดอเลาะ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
26 12130 17231 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรัญญา  จันทสุวรรณ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
27 12300 28448 นางดารียะห์  กามะ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
28 12403 28737 นางสาวโสภาวรรณ  รักสัตย ์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 



ที ่ รหัสสมาคมฯ รหัสสหกรณ์ฯ ชื่อ – สกุล สังกัด 
29 10921 26785 นางสาวพิชชาภา  ส้มเกลี้ยง สมาชิกรอโอน 
30 11013 27810 นางชลกร  จันทมัตตุการ สมาชิกสมทบ บุคคลภายนอก 
31 11014 27809 นายธนดล  จันทมัตตุการ สมาชิกสมทบ บุคคลภายนอก 
32 09809 27111 นางเตือนใจ  แก้วมณีโชติ กองการศึกษา ท.เมืองคอหงส์ 
33 07662 23526 นางอิ่งอ้อยอัฐฎา  สุวรรณมณ ี โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 
34 09044 12624 นายสาคร  รอดประดิษฐ์ วก.หลวงประธานราษฏร์นิกร 
35 03968 09670 นางวิภาดา  อุเทนพันธ์ บ านาญ สพป.สข.1 
36 07612 09670 นายศุภกฤต  อุเทนพันธ์ บ านาญ สพป.สข.1 
37 00790 08653 นายเสนอ  จันตุด บ านาญโรงเรียนมหาวชิราวุธ 
38 00182 10911 นายสมพร  ขุนเพชร รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
39 04557 23168 ว่าที่ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ  ทองวิไล รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
40 07479 25741 นางสาวนุชาดา  เหมมันต์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
41 09158 21028 นางสาวสวรรณญา  หมัดบู รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

                                
    

                                                                                             
   (นายมานพ  ทองแดง) 

                                                                   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                                        ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 


