
 
 

 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
เร่ือง  ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
_________________________________ 

 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งท่ี  1/2563  เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2563       

มีมติให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด  ท่ีไม่ได้ช าระเงิน           
ค่าสงเคราะห์ศพติดต่อกันสามเดือน  จ านวน  41  ราย   ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ให้ส้ินสุดสมาชิกภาพ
ของสมาคม  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ีออกประกาศ   

 ในการนี้สมาชิกสามารถขออุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายในเจ็ดวัน   นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ  
พร้อมท้ังช าระเงินท่ีค้างจ่ายให้เสร็จส้ินในวันยื่นหนังสืออุทธรณ์   

  ประกาศ ณ วันท่ี   27 มกราคม พ.ศ.2563  
 

 

                                 
                     (นายมานพ  ทองแดง) 

                    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
                   ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศ  
เร่ือง  ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
 

ท่ี รหัสสมาคมฯ รหัสสหกรณ์ฯ ชื่อ – สกุล สังกัด 

1 04994 24689 นาง จรัส  รัตนกาญจน ์ สมาชิกสมทบ 
2 04995 24802 นาง นิยม  แสงสว่าง สมาชิกสมทบ 
3 01852 15466 นาย ประดิษฐ ์ จันทร์สุวรรณ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
4 01853 15466 นาง ปราณ ี จันทร์สุวรรณ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
5 01877 23206 นาย สุทัศน ์ พรหมเมศร์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
6 02792 09842 นาย สุชาต ิ นวลละออง สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
7 03779 22810 นาย ธนา  โสพิกุลพงศ์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
8 03858 20565 น.ส. ชุตินันท์  อีล่อง สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
9 03913 20901 นาง อารม  สุจริตธุระการ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
10 04352 07294 นาง วรางคณา  ธรรมโชติ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
11 05709 13531 นาง อุษา  สัมพันธ์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
12 06570 24045 นาย สุภชัย  โวหาร สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
13 06700 22914 นาง นวกชมณ  ชอบกิจ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
14 06715 23639 นาย วสุชากร  แก้วไฝ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
15 06746 25783 นาง ฉลวย  โถแพ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
16 07077 25700 นางสาว วัชราภรณ ์ บูสู สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
17 07726 25738 นาง เบญจพร  วาทีกานท์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
18 09382 21741 นาย สมพร  ตั้งศิริรักษ์สกุล สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
19 09694 25795 นางสาว กัญจนา  คชศิร ิ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
20 09856 21671 นาย ปฐมพงษ ์ ภักดี สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
21 10650 09836 นาง บุณสงค ์ คงศร ี สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
22 11961 28167 ว่าท่ีร.ต.หญิงมณีนุช  เช้ือพราหมณ์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
23 12155 28390 นางสาว วลีพร  สุขกระ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 
24 13090 29063 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุรีรัตน ์ พิมพ์สิงห์ สมาชิกรอโอน 
25 09337 17408 นาย นิวัตร  อ่อนแก้ว สมาชิกสมทบ ครอบครัว 
26 09566 22811 นางสาว ธธิรา  ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



ท่ี รหัสสมาคมฯ รหัสสหกรณ์ฯ ชื่อ – สกุล สังกัด 

27 02204 09685 นาง จริัชยา  ธรรมรัตน ์ ทน.หาดใหญ ่
28 02205 09685 จ.ส.อ. สิริพงศ์  ธรรมรัตน์ ทน.หาดใหญ ่

29 09778 04113 นาย ก้อเรน  บินโส๊ะ ทน.หาดใหญ ่

30 02148 17432 นาง นรศิา  มีมงคล บ านาญ สพป.สข.1 
31 05111 21073 นาย ยุทธนา  สมสมาน  บ านาญ สพป.สข.3 
32 00356 05274 นาย สมมาศ  บุญทองใหม่ สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb) 
33 00357 05274 นางปภาพัชร์สร  บุญทองใหม่ สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb) 

34 08564 25211 นาง ดวงฤด ี สิทธิศักดิ์ สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb) 

35 00811 21544 น.ส. ธิดารัตน์  แก้วประดิษฐ์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
36 04392 23577 นางสาว สุวรรณา  บริเพชร์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
37 06444 25577 นางสาว ลดาวัลย ์ รัศม ี รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
38 07730 25866 นางสาว รัตติกาล  ดิษพัฒน ์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
39 08412 16235 นาย มนัส  สุวรรณพงษี รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
40 13057 18211 นาง ทัศวรรณ ์ บุญรัตน ์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 
41 05196 24826 นาย ชานล  วชิรญาภิภัทร สมาชิกสมทบ (KTB)  

 

                                                                      
             (นายมานพ  ทองแดง) 

 นายกสามาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
 ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 


