
 
 
 

รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม 
เรียกเก็บเดือน มิถุนายน  2558 ( หน่วย..ข้าราชการบ านาญ ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ สาเหตุการตาย ประเภท หน่วย/โรงเรียน 
1. นางรัตนา ปิ่นสุวรรณ 63 มะเร็งไข่ระยะสุดท้าย สามัญ บ านาญ สพท.สข.1 

2. น.ส.ระวีวรรณ สุนทราภรณ ์ 67 มะเร็งล าใส้ใหญ ่ สามัญ งดเก็บใบเสร็จ 

3. นายพิสุทธิ ์ จันทรพิทักษ ์ 71 ระบบหายใจล้มเหลว สามัญ เทศบาลนครสงขลา 

4. นางวรรณศร ี จันทรทรัพย์ 69 ติดเชื้อในกระแสเลือด สามัญ บ านาญ สพท.สข.1 

5. นายทีระพงศ ์ อินทภูมิ 54 ขาดอากาศหายใจ สมทบ โรงเรียนบ้านโมย 

6. นายครรชติ สุวรรณวนิช 50 หัวใจวายเฉียบพลัน สามัญ โรงเรียนบ้านใต ้

 
**ค่าสงเคราะห์ ศพละ 30 บาท*** 
หมายเหตุ : ค่าสงเคราะห์ศพอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงของการสมัคร 

 
 

เรียกเก็บเดือน มิถุนายน  2558 ( หน่วย..เขต ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ สาเหตุการตาย ประเภท หน่วย/โรงเรียน 
1. นางรัตนา ปิ่นสุวรรณ 63 มะเร็งไข่ระยะสุดท้าย สามัญ บ านาญ สพท.สข.1 

2. น.ส.ระวีวรรณ สุนทราภรณ ์ 67 มะเร็งล าใส้ใหญ ่ สามัญ งดเก็บใบเสร็จ 

3. นายพิสุทธิ ์ จันทรพิทักษ ์ 71 ระบบหายใจล้มเหลว สามัญ เทศบาลนครสงขลา 

4. นางวรรณศร ี จันทรทรัพย์ 69 ติดเชื้อในกระแสเลือด สามัญ บ านาญ สพท.สข.1 

5. นายทีระพงศ ์ อินทภูมิ 54 ขาดอากาศหายใจ สมทบ โรงเรียนบ้านโมย 

6. นายครรชติ สุวรรณวนิช 50 หัวใจวายเฉียบพลัน สามัญ โรงเรียนบ้านใต ้

7. นางสาวกัณหา ช่วยพันธุ ์ 56 มะเร็งรงัไข่ สามัญ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ ์

 
**ค่าสงเคราะห์ ศพละ 30 บาท ล าดับที่ 1-6***     **ค่าสงเคราะห์ ศพละ 20 บาท ล าดับที่ 7 **** 
หมายเหตุ : ค่าสงเคราะห์ศพที่แตกตา่งกันเนื่องจากสมาคมมีสมาชิกครบ 10,000 คน จึงต้องปรับลดอัตราการจา่ยเงิน
สงเคราะห์ลงตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



เรียกเก็บเดือน มิถุนายน  2558 ( หน่วย..เอกชน ) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ สาเหตุการตาย ประเภท หน่วย/โรงเรียน 
1. นางรัตนา ปิ่นสุวรรณ 63 มะเร็งไข่ระยะสุดท้าย สามัญ บ านาญ สพท.สข.1 

2. น.ส.ระวีวรรณ สุนทราภรณ ์ 67 มะเร็งล าใส้ใหญ ่ สามัญ งดเก็บใบเสร็จ 

3. นายพิสุทธิ ์ จันทรพิทักษ ์ 71 ระบบหายใจล้มเหลว สามัญ เทศบาลนครสงขลา 

4. นางวรรณศร ี จันทรทรัพย์ 69 ติดเชื้อในกระแสเลือด สามัญ บ านาญ สพท.สข.1 

5. นายทีระพงศ ์ อินทภูมิ 54 ขาดอากาศหายใจ สมทบ โรงเรียนบ้านโมย 

6. นายครรชติ สุวรรณวนิช 50 หัวใจวายเฉียบพลัน สามัญ โรงเรียนบ้านใต ้

7. นางสาวกัณหา ช่วยพันธุ ์ 56 มะเร็งรงัไข่ สามัญ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ ์

8. นางวาสนา สังข์วิสุทธิ ์ 63 เบาหวาน สามัญ บ านาญ สพท.สข.3 

**ค่าสงเคราะห์ ศพละ 30 บาท ล าดับที่ 1-6***     **ค่าสงเคราะห์ ศพละ 20 บาท ล าดับที่ 7-8 **** 
หมายเหตุ : ค่าสงเคราะห์ศพที่แตกตา่งกันเนื่องจากสมาคมมีสมาชิกครบ 10,000 คน จึงต้องปรับลดอัตราการจา่ยเงิน
สงเคราะห์ลงตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาสงขลา  
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด เลขที่บัญชี 901-1-04448-7  
(โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน/บัญชี โทร.074-582881-4 ต่อ 212, 213  
หรือ แฟกซ์.074-582885) 
 

 


