
 

 

 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  ใหสมาชิกออกจากการเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

_________________________________ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 1 / 2558  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2558  มี

มติใหสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  ที่ไมไดชําระ

เงินคาสงเคราะหศพ ติดตอกันสามเดือน  จํานวน  48  ราย  ตามบัญชีแนบทายประกาศ  ใหสิ้นสุด

สมาชิกภาพของสมาคม  โดยมีผลตั้งแตวันที่ออกประกาศ   

ในการนี้สมาชิกสามารถขออุทธรณเปนลายลักษณอักษรไดภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ไดรับ

หนังสือและสมาชิกจะตองยื่นหนังสืออุทธรณดังกลาวดวยตนเองพรอมทั้งชําระเงินที่คางจาย ใหเสร็จ

สิ้นในวันยื่นหนังสืออุทธรณ   

    

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่   26  มกราคม พ.ศ.2558  เปนตนไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   26  มกราคม พ.ศ.2558 

 

 

(ลงชื่อ)    

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบทายประกาศ 

เรื่อง  ใหสมาชิกออกจากการเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

  

ที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล   

1 00471 นาง ดวงตา   พูลสวัสดิ์ 

2 00817 นาย ไพรวัลย   พรหมรักษ 

3 01048 นาย ชนสรณ   จิตภักดี 

4 01539 นาง ชุติมา   มีลักษณ 

5 02177 นาย ทรงชัย  มีลักษณ 

6 02835 นาย เผก   สิทธิพันธ 

7 02876 นาย ไพศาล   อิสโร 

8 03033 นาง อนงค   บุญคง 

9 03320 นาง โสภาพันธ   กุณฑโร 

10 03325 นาง ชนิศา   วังจังหวัด 

11 03631 นาย แหลม   พรหมมณี 

12 03679 น.ส. สายพิน   บุญทอง 

13 03865 นาย หัสชัย   เสียงออน 

14 03978 นาย อภิชาติ   รามภักดี 

15 04019 น.ส. พวงผกา   จารุนากุล 

16 04071 คุณ สุวลักษณ  พฤกษหิรัญ 

17 04159 คุณ จารุวรรณ   ตั้งขวัญแกว 

18 04268 คุณ นิตยา   พรมขาวทอง 

19 04566 นางสาว กนกวรรณ   เขียวนุย 

20 04633 นาง ทิพมาศ   ศรีสงคราม 

21 04779 นางสาว เพ็ญสินี   พรจรูญพันธุ 

22 04861 นาย ดนเหลาะ   เตะเหยาะ 

23 04881 นาย วสันต   ดอเลาะ 

24 04898 นาย วิฑูร   ยิ่งไทย 

25 05206 นาง สุภาภรณ   ขุนจันทร 



ที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล   

26 05240 นาย โกศล   แสงสุวรรณ 

27 05258 นาง ฐิติรัตน   อุชุมาโณ 

28 05295 นางสาว ภัทรียา   เจะหะ 

29 05505 นาย อาดือนัน   เจะเกาะบะ 

30 05957 นาย สุนันท  เมืองทัง 

31 05976 นางสาว พัชรี   สุวรรณสอาด 

32 06012 นางสาว สายสมร   กุลสุนทร 

33 06094 นางสาว จันทรา   นิยมเดชา 

34 06600 นางสาว กาญจนา  งามขํา 

35 06624 พ.อ. วัชระ   สุขวงศ 

36 06724 นาง จิรา   รังษีสวาง 

37 07067 นางสาว มัติกา   สาธร 

38 07178 นางสาว ปาณิสรา  บุญแกว 

39 07240 นางสาว ธนารัตน   นอมหัตถ 

40 07324 นางอภิสรา มีนิ่ม 

41 07700 นางสาว ดารุณี   สุขสวัสดิ์ 

42 07723 นางสาว รอสือหมะ   มะลี 

43 07754 นางสาว ศิริวรรณ   หมัดอะดั้ม 

44 08296 นาง วาทินี  จันทรนุกูลกิจ 

45 08844 นาย อนุวัฒน   ชาญอาวุธ 

46 08914 นาง มนทิรา   นพรัตน 

47 10030 น.ส. จิรา   ศรีเทพ 

48 10090 นายชโนทัย เพ็ชรคง 

 
 

 (นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

นายกสามาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 



 


