
 
 

 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
เรื่อง  ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
_________________________________ 

 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  24 มีนาคม พ.ศ.2563       

มีมติให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด  ที่ไม่ได้ช าระเงิน           
ค่าสงเคราะห์ศพติดต่อกันสามเดือน  จ านวน  45  ราย   ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ
ของสมาคม  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ออกประกาศ   

 ในการนี้สมาชิกสามารถขออุทธรณ์เป็นลายลกัษณ์อักษรได้ภายในเจ็ดวนั   นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
พร้อมทั้งช าระเงินที่ค้างจ่ายให้เสร็จสิ้นในวันยื่นหนังสืออุทธรณ์   

  ประกาศ ณ วันที่   24 มีนาคม พ.ศ.2563  
 

 

                                 
                     (นายมานพ  ทองแดง) 

                    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                   ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศ  
เรื่อง  ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
 

ที ่ รหัสสมาคมฯ รหัสสหกรณ์ฯ ชื่อ – สกุล สังกัด 

1 00981 21011 นาง ณัฐชา  คงเพชร สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

2 01657 03031 นาง สุภะณี  ธนพัฒน์ศิริ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

3 03294 19049 นาย ภูสิรัช  เปรมใจชน สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

4 03703 22963 นาย ลุดตะฟี  อาลีมามะ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

5 04000 21383 นางเสาวลักษณ์  กาญจนเพ็ญ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

6 04068 23595 นางสาว อาภรณ์  ขุนเพ็ชร สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

7 04099 20373 นาย สุภาพ  หน่อสกูล สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

8 04249 23618 นางสาว เมลฎา  ดารา สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

9 04458 24123 นาง หัสยา  ธรรมเจริญ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

10 05706 21420 นาย ประเสริฐ  เสือสิงห์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

11 05729 23021 นางสาว ขนิฐา  หนูเมียน สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

12 06581 25550 ว่าที่ร.ต. พัชรี  ชูชาล ี สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

13 07248 25960 นางสาว สมฤดี  อินทองมาก สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

14 07287 25737 ว่าที่ร.ต. จิราวรรณ  ตรีสิงห์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

15 07900 24920 นางสาว สุนิสา  ซุ้นสั้น สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

16 08382 26170 นาย ปิยวรรฒ  แสงทอง สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

17 09263 21495 นาย อภินันท์  ภักดีรุจีรัตน์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

18 09295 23360 นางสาว วันเพ็ญ  สิตะพงศ์ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

19 09856 21671 นาย ปฐมพงษ์  ภักด ี สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

20 10777 27261 นาย คัลลอง  รอดเอียด สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

21 10798 26224 น.ส. อัฟนาน  อัลมุสตอฟา สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

22 11233 27298 น.ส.กิ่งกาญจน์  สุวรรณบุญโณ สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

23 13239 29089 นางสาว จิดาพร  ยกซ้าย สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ 

24 00377 05056 นาย ศานิต  รักประยูร สมาชิกรอโอน 

25 12332 28535 นางสาว วนิดา  เสียงหย่อง โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 

26 06246 24649 นางสาว สุนิสา  มะสูยู โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 



ที ่ รหัสสมาคมฯ รหัสสหกรณ์ฯ ชื่อ – สกุล สังกัด 

27 11315 27532 นางสาว ซูรีฮัน  สาแม โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 

28 10311 03046 นาย เหิม  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนโสตศึกษา 

29 11231 16756 นาง ศิริลักษณ์  ทองเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 

30 00480 16327 นาง สุมณฑา  บุญเรือง บ านาญ สพป.สข.3 

31 01026 03988 นาย จรูญ  แก้วประดับ บ านาญ สพป.สข.3 

32 01027 03988 นาง สิริพร  แก้วประดับ บ านาญ สพป.สข.3 

33 09921 20507 นาย คมสันต์  ไชยศรี บ านาญ สพป.สข.3 

34 05460 15217 นาง พิมพ์มาส  รังสรรค์สฤษดิ ์ บ านาญ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลยั 

35 05461 15217 นาย วัชระ  รังสรรค์สฤษดิ์ บ านาญ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลยั 

36 03685 23735 น.ส. ตรีทิพ  ชูช่วย สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb) 

37 05262 15409 น.ส. สุดใจ  เคียนทอง สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb) 

38 11953 14877 นาย เจตนิภัทร  ชูช่วย สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb) 

39 01125 17505 นาง โพธิ์งาม  ทรงเจริญ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

40 01300 17505 นาย เทอดไทย  ทรงเจริญ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

41 03128 17702 นาง ประภา  มากชูชิต รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

42 05144 16678 นาง ดลนภัส  ชยกฤตานนท์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

43 05145 16678 นาย ชัยกฤต  ชยกฤตานนท์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

44 06051 24800 นาง เรณู  เพชรสุวรรณ์ รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

45 10691 27258 นางสาว ศศิธร  เจริญศรี รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb) 

                                         

                                                                           
             (นายมานพ  ทองแดง) 

 นายกสามาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 


