
 

 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 
เรื่อง  ใหสมาชิกสิ้นสุดการเปนสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

_________________________________ 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 4 / 2557  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม พ.ศ.2557  

มีมติใหสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  ที่ไมไดชําระ

เงินคาสงเคราะหศพ ติดตอกันสามเดือน  จํานวน  42  ราย  ตามบัญชีแนบทายประกาศ  ใหสิ้นสุดการ

เปนสมาชิกภาพของสมาคม ตามขอบังคับของสมาคมฯ ขอ 13 (4) โดยมีผลตั้งแตวันที่ออกประกาศ 

หากสมาชิกรายใด  ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯใหม ยอมกระทําได  ภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี ้

1. หลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพตามประกาศฉบับนี้ เปนเวลา  3 ป   

2. ยื่นใบสมัครใหม  และจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการ 

3. ชําระคาสมัครสมาชิกใหม  พรอมชําระคาธรรมเนียมพิเศษ จํานวน  4,000 บาท  

    

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่   21  กรกฎาคม พ.ศ.2557  เปนตนไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   21  กรกฎาคม  พ.ศ.2557   

 

 

(ลงชื่อ)    

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

นายกสามาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบทายประกาศ 

เรื่อง  ใหสมาชิกออกจากการเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557  ลงวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ.2557   จํานวน  42  ราย 

  

ที ่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล 

1 01349 น.ส. ยินดี  ขวัญเย็น 

2 01391 น.ส. จรรยา   แสงวรรณลอย 

3 01744 นาง พิไลพร  บุญโสภณ 

4 02789 นาง สายใจ ละอองมณี 

5 03324 นาย อรุณ วังจังหวัด 

6 03602 นาง ธัชกร  แกวประดิษฐ 

7 03701 น.ส. ไตยีบะ   ทุงหวา 

8 03704 นาย ตอวุส   หมากปาน 

9 03829 นาง สุนันทา   เขียวหอม 

10 03950 นาง จิรพรรณ   อารมฤทธิ์ 

11 03974 น.ส. เพ็ญทิพย   วิทยา 

12 04102 คุณ ปทมา   ชนะสิทธิ์ 

13 04111 นางสาว ขิน   จันทรมุณี 

14 04118 คุณ ศศิธร   บุตรา 

15 04536 นางสาว สาวิตรี   สถานต้ิน 

16 04780 นางสาว อวัสดา   หมัดอะดัม 

17 04781 น.ส. สุจิตรา   จันทรนวล 

18 04963 นาง มะลิสา   พิมมะศร 

19 05451 นาง สุดารัตน  เอกทัต 

20 05480 นาง สุมลรัตน   พงศชะนะ 

21 05481 นาย สมจิตต   หนูพันธ 

22 05482 นาย เจียมศักดิ์   สิริสุทธิ์ 

23 05935 นางสาว อรอุษา   แจมจันทา 

24 05977 นางสาว นงลักษณ   ชวยสีนวล 



25 06269 นาง นันทภรณ   หมากปาน 

26 06339 นาง สิริพัจน   อนทอง 

27 06388 นางสาว บุปผา   ซวนเลง 

28 06710 นาง จินตนา  แจมจันทา 

29 06860 นาย สิรภพ   หวั่นทอก 

30 06880 นาย เชี่ยวชาญ  ไพรพฤกษ 

31 06890 นางสาว หัสนีซา   สุรพล 

32 07134 นางสาว จิราภรณ   แจมจันทา 

33 07172 นาย จรัญ   ประคําศรี 

34 07243 นางสาว กมลวรรณ  ราชสีห 

35 07401 นาย สิทธิพร   เพ็ญนิ่มนวล 

36 07698 นางสาว กัลยภร   ชูคง 

37 07868 นางสาว รอบีอะ   หลงโสะ 

38 08487 น.ส. ปนัฏดา   สองประสม 

39 09004 นางสาว หยาดพิรุณย   เพ็ชรรัตน 

40 02524 นาง โชติพันธุ   ยกยอง 

41 06178 นาง จําลองลักษณ  เลื่อนเกื้อ 

42 07437 นาง บุศรา  กิ้มแกว 

 

 

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

นายกสามาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 


