
 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนครูจังหวดัเชียงใหม่ 

เรื�อง  แสดงจํานวนสมาชิก  และการจําหน่ายสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนครูจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจําเดือน  มกราคม  2566 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
   ด้วยสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนครูจังหวดัเชียงใหม่  ได้แสดงจํานวนสมาชิกประจําเดือน  ประกอบด้วย

สมาชิกที�เข้าใหม่    การจําหน่ายสมาชิกที�ถึงแก่กรรม  ลาออก  และขาดส่งเงินสงเคราะห์  ดังนี- 

1. แสดงจํานวนสมาชิก ส.พ.ค. ประจําเดือน มกราคม  2566 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่   ไดแ้สดงจาํนวนสมาชิก ส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม่ประจาํเดือน  
 มกราคม  2566   ดงันี'  

1.1 จาํนวนสมาชิกยกมาจากเดือนก่อน 16,988 คน   
1.2 จาํนวนสมาชิกเขา้ใหม่ในวนัที�  1  มกราคม  2566         3 คน 
1.3 จาํนวนสมาชิกเขา้ใหม่ในวนัที�  1  มกราคม  2566  กรณีพิเศษ         - คน  
1.4 อนุมติัใหก้ลบัเขา้เป็นสมาชิกตามเดิมในวนัที�  1  มกราคม  2566         2 คน 
1.5 จาํนวนสมาชิกที�จาํหน่ายระหวา่งเดือน       34 คน 

จาํนวนสมาชิกจาํหน่ายระหวา่งเดือน   ประกอบดว้ยเหตุ  ดงันี'   (รายละเอียดดงัตารางแนบทา้ยประกาศ) 
    ถึงแก่กรรม   29 คน 
    ลาออก       1 คน 
    ขาดส่งเงินสงเคราะห์       4 คน 
  1.7 จาํนวนสมาชิกประจาํเดือน มกราคม  2566  16,959 คน 

2. แสดงยอดเงินสงเคราะห์รายศพ  ประจําเดือน  มกราคม  2566 

  2.1 สมาชิกมีหนา้ที�ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  ขอ้ 16  ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์รายศพ 
 เป็นเงินคนละ 455.00 บาท (สี�ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดดงันี'  
   2.1.1  เงินสงเคราะห์รายศพ  รายละ  15.00  บาท จาํนวน    29  ราย    เป็นเงิน   435.00   บาท 
   2.1.2  เงินค่าบาํรุงประจาํปี 2566        รายละ       20.00   บาท 
  โดยจาํแนกรายละเอียดดงัตารางแนบทา้ยประกาศนี'  
    ประกาศ  ณ  วนัที�  21  ธนัวาคม  พ.ศ.2565 

 

   
     (นายเจตย ์ สะสะรมย)์ 

ผูจ้ดัการสมาคม   ทาํการแทน 
      นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค. ที�ถึงแก่กรรม   จาํนวน  29   คน   (ประกาศเกบ็เงนิเดอืน  มกราคม  2566)  

  เลข ชื�อ – สกลุ ศพ อายุ สังกดั วนัที�   วนัที�ขอ 

ที� ประจําตวั สมาชิก ที� ปี หน่วย หน่วยงาน /  อาํเภอ ถึง ด้วยเหตุ รับเงนิค่า 

  สมาชิก ที�ถึงแก่กรรม     ส.พ.ค. สถานศึกษา   แก่กรรม   จัดการศพ 

*1 สพค 000325 
นางสาว ดรุณี  
อินทธิรา 

1 86 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 6 ธ.ค. 2565 
ตายตามธรรมชาติ 
(ชราภาพ) 

- 

*2 สพค 001526 นาง จนัทร์ทอง รินคาํ 2 95 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 26 พ.ย. 2565 ปอดติดเชื'อ - 

3 สพค 000355 
นาย ดุสิต  
ไชยประเสริฐ 

3 78 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 29 พ.ย. 2565 มะเร็งลาํไสใ้หญ่ 30 พ.ย. 2565 

4 สพค 001619 
นาง อาํพรรณ  
สารสิทธิG  

4 72 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 29 พ.ย. 2565 โรคมะเร็งปอด 6 ธ.ค. 2565 

5 สพค 001302 
นาง สมสาย  
ตนัฑเมืองยศ 

5 82 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 25 พ.ย. 2565 
กระเพาะปัสสาวะ 
ติดเชื'อรุนแรง 

6 ธ.ค. 2565 

6 สพค 001461 
นาง สุมาลี  
สุวรรณศรีคาํ 

6 88 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 7 ธ.ค. 2565 ท่อนํ'าดีอกัเสบ 9 ธ.ค. 2565 

7 สพค 014532 นาง ทศันีย ์สิงห์นอ้ย 7 82 สพป.1 
ขา้ราชการ
ประจาํการ 

ประจาํ 9 ธ.ค. 2565 
โรคหลอดลมปอด 
โป่งพองเรื'อรัง 

20 ธ.ค. 2565 

8 สพค 003514 
นาง บวัถา  
สุจินพรัหม 

8 76 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 24 พ.ย. 2565 
ติดเชื'อในทางเดิน
ปัสสาวะ 

24 พ.ย. 2565 

9 สพค 004033 
นาง อาํพนั  
สรรพสิทธิG  

9 84 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 9 ธ.ค. 2565 โรคหวัใจเบาหวาน 14 ธ.ค. 2565 

10 สพค 003601 
นาย ประสิทธิG   
กาํแพงแกว้ 

10 77 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 17 ธ.ค. 2565 
ตายตามธรรมชาติ 
ไม่ทราบโรค 

19 ธ.ค. 2565 

11 สพค 005805 นาย เจริญ อาทิตย ์ 11 70 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 12 ธ.ค. 2565 หวัใจวายเฉลียบพลนั 20 ธ.ค. 2565 

12 สพค 006429 
นาย มนสันนัท ์ 
แกว้ประเสริฐ 

12 70 สพป.3 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 16 พ.ย. 2565 สมองฝ่อวยัชรา 24 พ.ย. 2565 

13 สพค 006208 นาย พรชยั จินาปุก 13 74 สพป.3 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 27 พ.ย. 2565 โรคไตวายเรื'อรัง 14 ธ.ค. 2565 

14 สพค 006054 นาง บวันาํ ยะวรรณ 14 98 สพป.3 
ขา้ราชการ
ประจาํการ 

ประจาํ 27 พ.ย. 2565 สมองฝ่อวยัชรา 2 ธ.ค. 2565 

15 สพค 009333 นาง สงวน บุญส่ง 15 73 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 1 ธ.ค. 2565 
กลา้มเนื'อหวัใจขาด
เลือด 

7 ธ.ค. 2565 

16 สพค 008582 นาง อรุณี สมเวียง 16 78 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 7 ธ.ค. 2565 โรคหวัใจลม้เหลว 9 ธ.ค. 2565 

17 สพค 007643 นาย ทินกร วรวิทย ์ 17 68 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 12 ธ.ค. 2565 ติดเชื'อในกระแสเลือด 14 ธ.ค. 2565 

18 สพค 007556 
นาย จิระพงษ ์ 
อรุณฤกษ ์

18 73 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 1 ธ.ค. 2565 เสน้เลือดสมองตีบ 16 ธ.ค. 2565 

            

 

19. / … 
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3. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค. ที�ถึงแก่กรรม   จาํนวน  29   คน   (ประกาศเกบ็เงนิเดอืน  มกราคม  2566)  

  เลข ชื�อ – สกลุ ศพ อายุ สังกดั วนัที�   วนัที�ขอ 

ที� ประจําตวั สมาชิก ที� ปี หน่วย หน่วยงาน /  อาํเภอ ถึง ด้วยเหตุ รับเงนิค่า 

  สมาชิก ที�ถึงแก่กรรม     ส.พ.ค. สถานศึกษา   แก่กรรม   จัดการศพ 

19 สพค 015623 นาง สุคนธ์ ดอกผึ'ง 19 70 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 29 พ.ย. 2565 ไตวายเรื'อรัง 20 ธ.ค. 2565 

20 สพค 010321 นาย ทวี ภีระมูล 20 67 สพป.5 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 27 ต.ค. 2565 ปอดอกัเสบติดเชื'อ 22 พ.ย. 2565 

21 สพค 010110 นาย คุณ โล่ห์ติวิกุล 21 89 สพป.5 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 28 พ.ย. 2565 โรคชรา 29 พ.ย. 2565 

22 สพค 011724 นาย ถาวร สุทธิพนัธุ์ 22 80 ม.แม่โจ ้ ขา้ราชการบาํนาญ สนัทราย 22 พ.ย. 2565 
ลิ�มเลือดอุดตนัที� 
เสน้เลือดแดงขั'วปอด 

1 ธ.ค. 2565 

*23 สพค 018162 
นางสาว สุวนิย ์
สุรินทร์ 

23 65 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 29 ต.ค. 2565 
สนันิษฐานจากมะเร็ง
เตา้นมระยะแพร่ 
กระจาย 

- 

*24 สพค 018335 
นางสาว ปรียาเรศ  
ตุ่นคาํ 

24 40 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 7 ธ.ค. 2565 
โรคมะเร็งปากมดลูก
ระยะแพร่กระจาย 

- 

*25 สพค 014127 นาย มนสั จนัตา 25 74 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 22 พ.ย. 2565 
เสียชีวิตไม่ทราบ
สาเหตุ 

- 

26 สพค 015432 
นาย อุ่นเรือน  
ไชยบาล 

26 90 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 18 พ.ย. 2565 
โรคชราที�เกิดจาก 
การเสื�อมของอวยัวะ 

29 พ.ย. 2565 

27 สพค 005598 นาย สมบูรณ์ สุขโน 27 70 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 30 พ.ย. 2565 
ตายธรรมชาติไม่ทราบ
สาเหตุ 

12 ธ.ค. 2565 

28 สพค 001933 นาย สงวน เป็งธินา 28 63 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 14 ธ.ค. 2565 
เลือดออกทางเดิน
อาหารส่วนตน้ 

15 ธ.ค. 2565 

29 สพค 000040 
นาง ศิริวรรณ  
แสนสม 

29 81 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 16 ธ.ค. 2565 สมองฝ่อวยัชรา 19 ธ.ค. 2565 

 

 

4. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม่   ที�สมคัรใจลาออก     จํานวน  1  คน 

  เลข ชื�อ – สกุล ราย สังกัด ทั-งนี-  

ที� ประจําตัว สมาชิก ที� หน่วย หน่วยงาน / อาํเภอ ตั-งแค่ ด้วยเหตุ 

 สมาชิก   ส.พ.ค. สถานศึกษา  วันที�  
1 สพค 004514 นาย ดชันยั อนนัตโ์สภา 1 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ม.ค. 2566 สมคัรใจลาออก 
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5. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม่   ที�ขาดส่งเงินสงเคราะห์ ส.พ.ค.   จํานวน  4  คน 

  เลข ชื�อ – สกุล ราย สังกัด ทั-งนี-  

ที� ประจาํตวั สมาชิก ที� หน่วย หน่วยงาน / อาํเภอ ตั-งแค่ ด้วยเหตุ 

 สมาชิก   ส.พ.ค. สถานศึกษา  วันที�  
1 สพค 009484 นาย พชัรนนท ์ชยัเมืองมูล 1 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ม.ค. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
2 สพค 015165 นางสาว สมเพชร รักจกัรี 2 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ม.ค. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
3 สพค 015778 นาย ประสิทธิG  ศรีพนัธ์ 3 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ม.ค. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
4 สพค 009706 นาย สายนัต ์บางปา 4 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 1 ม.ค. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
          

 

 

6. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม่  ที�อนุมตัใิห้กลบัเข้าเป็นสมาชิกภาพตามที�สมาชิกได้ยื�นอุทธรณ์ 

  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  ฉบับที� 14  ข้อ 14 (4)      จํานวน  2  คน 

  เลข ชื�อ – สกุล ราย สังกัด ทั-งนี- ตามมติที�ประชุม 

ที� ประจาํตวั สมาชิก ที� หน่วย หน่วยงาน / อาํเภอ ตั-งแค่ ประจําเดอืน 

 สมาชิก   ส.พ.ค. สถานศึกษา  วันที�  
1 สพค 015607 นาง กลัยา ศรีคาํมูล 1 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ม.ค. 2566 ธ.ค. 65 / วาระประชุมที� 5.4 
2 สพค 015593 นาย อุไร ไชยวงค ์ 2 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ม.ค. 2566 ธ.ค. 65 / วาระประชุมที� 5.4 
          

 


