
 

 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
เรื่อง  ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
_________________________________ 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  5 / 2558  เมื่อวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.
2558  มีมติให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด  ที่
ไม่ได้ช าระเงินค่าสงเคราะห์ศพ ติดต่อกันสามเดือน  จ านวน  47  ราย  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ให้
สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคม ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 13 (4) โดยมีผลต้ังแต่วันที่ออก
ประกาศ หากสมาชิกรายใด  ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯใหม่ ย่อมกระท าได้  ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

1. หลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพตามประกาศฉบับนี้ เป็นเวลา  3 ปี   
2. ยื่นใบสมัครใหม่  และจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

    
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่   23  กันยายน  พ.ศ.2558    เป็นต้นไป 
 

 

ประกาศ ณ วันที่   23  กันยายน  พ.ศ.2558 
 

(ลงชื่อ)   

  
(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศ 

  เรื่อง  ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

  ตามมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2558  ลงวันท่ี  22   กันยายน  พ.ศ.2558   จ านวน  47  ราย 

    
  ท่ี ทะเบียน ชื่อ - นามสกุล 

  1 01066 นาง สุภาพ   ศึกหาญ 
  2 03374 นาย ถวิล   แก้วด า 
  3 03512 นาง พรลภัสส์   แก้วด า 
  4 03653 นาง ละอองดาว   เรืองสวัสดิ์ 
  5 03658 น.ส. อามีน๊ะ   เหมหวัง 
  6 03690 น.ส. ชุลี   เลี่ยมสุวรรณ 
 

 7 03708 นาย ศุภวิชญ์   รักษ์สุวรรณ 
  8 03972 นาง กมลวรรณ   สุกแดง 
  9 04042 น.ส. จุรีรัตน์   โกสัยกานนท์ 
  10 04100 คุณ ปาริชาติ   แซ่เบ๊ 
  11 04290 นาง อรุณี   แหล๊ะหล๊ะ 
  12 04292 นางสาว กุลธิดา   จรรยาวงษ์ 
  13 04306 ว่าที่ร.ต. วิริยะ   จันไทย 
  14 04604 นาง ธีมาพร   ทองเจือเพชร 
  15 04629 นาย วีรวัฒน์   ประสิทธิ์     

16 04720 นาง จุรีพร   ทองขาว 
  17 04883 นาง ศินีรัตน์   อุปกรณ์ 
  18 05047 นาง จุไรรัตน์   เวทย์สมบูรณ์ 
  19 05179 นาง ประดับ   ศรีใหม 
  20 06012 นางสาว สายสมร   กุลสุนทร 
  21 06078 นางสาว วรรณพร   นวลเกลื่อน 
  22 06274 นาย ปโยธร   ทองขาว 
  23 06275 นาง สุภัตทรา   รองเมือง 
  24 06412 นาง พรจิรา   อินทรัตน์ 
  



25 06437 นางสาว สุธิรา   ฤทธิเดช 
  26 06851 นาง นิทยา   จันทร 
  27 06968 นาง รัตนา   จันทร์เสน 
  28 06970 นาย วัล   จันทร์เสน 
  29 07067 นางสาว มัติกา   สาธร 
  30 07104 นางสาว นันทภัค   โสพิกุล 
  31 07178 นางสาว ปาณิสรา   บุญแก้ว 
  32 07229 นางสาว ทิพย์วรรณ   ทิพย์รักษ์ 
  33 00769 นาย พสุวัชร์   ช่วยบ ารุงกุลศิริ 
  34 07722 นางสาว วันวิสา   แสดงมณี 
  35 07905 นางสาว ศุรัยฎา   มามะตีกา 
  36 07932 นาย อุทัย   แก้วจันทร์ 
  37 08458 นาย วัชรพงษ์   หวันสมาน 
  38 08528 นางสาว เบญญาภา   สีนุสิทธิ์ 
  39 08645 นาง อรอนงค์   รอดประดิษฐ์ 
  40 09115 นาง ชุดาภา   อินทร์อ่อน 
  41 09122 นาง นิภาพร   สีสุกใส 
  42 09256 นาย ประสาท   กุลรังษี 
  43 09817 นาง หนึ่งฤทัย   จันทร์กอง 
  44 10084 นาย เอกพล   หาญณรงค์ 
  45 10091 นางสาว ปัทมา   เสตะจันทน์ 
  46 10304 นาย อลงกต   ใหม่น้อย 
  47 10625 นาง นูรียะห์   บินรัตแก้ว 
  

 

  

   

   
(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

  

   
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  

   
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

  



 


