
 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนครูจังหวดัเชียงใหม่ 

เรื�อง  แสดงจํานวนสมาชิก  และการจําหน่ายสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนครูจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจําเดือน  กุมภาพนัธ์  2566 

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

สมาชิกที�เข้าใหม่    การจําหน่ายสมาชิกที�ถึงแก่กรรม  ลาออก  และขาดส่งเงินสงเคราะห์  ดังนี0 

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

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่   ไดแ้สดงจาํนวนสมาชิก ส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม่ประจาํเดือน  
 กุมภาพนัธ์  2566   ดงันี*  

1.1 จาํนวนสมาชิกยกมาจากเดือนก่อน 16,959 คน   
1.2 จาํนวนสมาชิกเขา้ใหม่ในวนัที�  1  กุมภาพนัธ์  2566         - คน 
1.3 จาํนวนสมาชิกเขา้ใหม่ในวนัที�  1  กุมภาพนัธ์  2566  กรณีพิเศษ         - คน  
1.4 อนุมติัใหก้ลบัเขา้เป็นสมาชิกตามเดิมในวนัที�  1  กุมภาพนัธ์  2566         - คน 
1.5 จาํนวนสมาชิกที�จาํหน่ายระหวา่งเดือน       34 คน 

จาํนวนสมาชิกจาํหน่ายระหวา่งเดือน   ประกอบดว้ยเหตุ  ดงันี*   (รายละเอียดดงัตารางแนบทา้ยประกาศ) 
    ถึงแก่กรรม   31 คน 
    ลาออก       - คน 
    ขาดส่งเงินสงเคราะห์       3 คน 
  1.7 จาํนวนสมาชิกประจาํเดือน กุมภาพนัธ์  2566  16,925 คน 

2. แสดงยอดเงินสงเคราะห์รายศพ  ประจําเดือน  กุมภาพนัธ์  2566 

  2.1 สมาชิกมีหนา้ที�ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  ขอ้ 16  ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์รายศพ 
 เป็นเงินคนละ 465.00 บาท (สี�ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยจาํแนกรายละเอียดดงัตารางแนบทา้ยประกาศนี*  
    ประกาศ  ณ  วนัที�  23  มกราคม  พ.ศ.2566 

 

     
 

   
     (นายเจตย ์ สะสะรมย)์ 

ผูจ้ดัการสมาคม   ทาํการแทน 
      นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค. ที�ถึงแก่กรรม   จาํนวน  31   คน   (ประกาศเกบ็เงนิเดอืน  กมุภาพนัธ์  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 000853 นาย เพช็ร์ ศรีกอนติ 30 87 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 6 ต.ค. 2565 
มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ 

- 

2 สพค 002939 นาย ประวิช กนัจินะ 31 69 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 24 ธ.ค. 2565 มะเร็งลาํไส ้ 26 ธ.ค. 2565 

3 สพค 002384 นาง อุบลศรี คะเณย ์ 32 68 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 26 ธ.ค. 2565 ติดเชื*อโควิค 19 3 ม.ค. 2566 

4 สพค 001930 
นาย ทองอินทร์  
กญัชนะ 

33 91 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 3 ม.ค. 2566 

ภาวะสมองทาํงาน
ผิดปกติจากการขาด
ออกซิเจนหรือ 
ขาดเลือด 

11 ม.ค. 2566 

5 สพค 000330 นาย ดวงดี คาํดา 34 94 สพป.1 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 20 ม.ค. 2566 
ตายตามธรรมชาติ 
ไม่ปรากฎโรค 

20 ม.ค. 2566 

*6 สพค 003428 นาย ทองคาํ วิโสภา 35 91 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 19 พ.ย. 2565 เสน้เลือดในสมองตีบ - 

7 สพค 003733 นาย เรวตั กลูณาวงศ ์ 36 73 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 16 ธ.ค. 2565 โรคมะเร็งลาํไส ้ 22 ธ.ค. 2565 

8 สพค 018511 
พ.อ. ชยัวฒัน ์ 
ฉตัรทอง 

37 70 สพป.2 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 8 ม.ค. 2566 มะเร็งตบัระยะสุดทา้ย 12 ม.ค. 2566 

9 สพค 018064 นาง ถิ�น  เป็งศิริ 38 69 สพป.2 รร.ประชาสามคัคี พร้าว 18 ธ.ค. 2565 
ไตวายเรื*อรังระยะ
สุดทา้ย 

28 ธ.ค. 2565 

10 สพค 004797 นาง สุนา ขนงาม 39 99 สพป.2 
รร.สนัป่ายางวิทยา
คาร 

แม่แตง 11 ม.ค. 2565 ตายตามธรรมชาติ 13 ม.ค. 2566 

*11 สพค 006797 
นางสาว เครือวรรณ 
ไชยเลิศ 

40 61 สพป.3 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 22 ธ.ค. 2565 
ถูกแทงหรือฟันดว้ย
ของมีคม 

- 

*12 สพค 017692 
นาย อุดม  
แยม้นิ�มนวล 

41 72 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 7 ม.ค. 2566 
โรคหลอดเลือดหวัใจ
ตีบและภาวะหวัใจวาย 

- 

13 สพค 009679 นาย พรชยั นิรัติศยักุล 42 74 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 1 ม.ค. 2566 กระดูกเสื�อมที�เอว 4 ม.ค. 2566 

14 สพค 007883 นาย สวสัดิK  ใจทอง 43 83 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 10 ม.ค. 2566 ปอดอกัเสบติดเชื*อ 11 ม.ค. 2566 

15 สพค 008009 
นาย อุ่นใจ  
วรรณลงักา 

44 97 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 14 ม.ค. 2566 ไตวาย 17 ม.ค. 2566 

16 สพค 007602 นาย ดวงดี มณีจกัร 45 91 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 5 ม.ค. 2566 ปอดติดเชื*อ 18 ม.ค. 2566 

17 สพค 007976 นาย อิ�นคาํ ศรีวิชยั 46 96 สพป.4 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 19 ม.ค. 2566 ภาวะปอดติดเชื*อ 20 ม.ค. 2566 

18 สพค 016275 
นาย ประยงค ์
ประดิษฐสอน 

47 74 สพป.5 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 28 ธ.ค. 2565 
ภาวะตบัแขง็จากพษิ
สุรา 

29 ธ.ค. 2565 

19 สพค 010120 นาง ต่อม ปันจนัทร์ 48 95 สพป.5 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 4 ม.ค. 2566 
โรคชราที�เกิดจาก 
การเสื�อมของอวยัวะ 

5 ม.ค. 2566 

20 สพค 014352 
นาย จนัทร์แกว้ 
ปันต๊ะทา 

49 80 สพป.5 รร.บา้นถิ�นสาํราญ ดอยเต่า 9 ม.ค. 2566 ปอดอกัเสบ 11 ม.ค. 2566 

 

21. / … 
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3. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค. ที�ถึงแก่กรรม   จาํนวน  31   คน   (ประกาศเกบ็เงนิเดอืน  กมุภาพนัธ์  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 

21 สพค 010929 
นางสาว ศรีวิไล  
ทะวงศ ์

50 66 สพป.6 ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 20 ธ.ค. 2565 
ภาวะปอดอกัเสบ
รุนแรง 

22 ธ.ค. 2565 

*22 สพค 002306 นาย วรพงษ ์ทองเลิศ 51 60 สพม ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 16 ธ.ค. 2565 
หวัใจหยุดเตน้มิ 
ปรากฎเหตุ 

- 

23 สพค 002996 
นางสาว เฉลิมศรี 
อมัพร 

52 67 สพม ขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 4 ม.ค. 2566 
มะเร็งต่อมนํ*าเหลือง 
ในสมอง 

5 ม.ค. 2566 

24 สพค 011711 
นาย สุภร  
เกตุวราภรณ์ 

53 85 ม.แม่โจ ้ ขา้ราชการบาํนาญ สนัทราย 10 ม.ค. 2566 
ตายจากมะเร็งปอด
ระยะลุกลาม 

16 ม.ค. 2566 

25 สพค 013544 นาง บุญทอง ชิงชยั 54 98 อบจ ขา้ราชการบาํนาญ เมืองเชียงใหม ่ 28 ธ.ค. 2565 
สงสยัเลือดออกใน
ทางเดินอาหารส่วนตน้ 

6 ม.ค. 2566 

26 สพค 010335 นาย อุดม คาํวงคษ์า 55 59 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 22 ธ.ค. 2565 ภาวะปอดติดเชื*อ 28 ธ.ค. 2565 

27 สพค 015408 นาย อิ�นคาํ เสมอใจ 56 82 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 18 ธ.ค. 2565 โรคชรา 23 ธ.ค. 2565 

28 สพค 014654 นาง บวัไหล ดวงขนัธ ์ 57 76 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 4 ม.ค. 2566 
เสียชีวิตไม่ทราบ
สาเหตุ 

9 ม.ค. 2566 

29 สพค 001753 
นาย กฤษณ์ชยั  
บุญไทย 

58 75 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 9 ม.ค. 2566 
ปอดอกัเสบจากการ 
ติดเชื*อโควิค 19 

12 ม.ค. 2566 

30 สพค 017384 
นาง สมหมาย  
มาทฤทธิK  

59 75 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 7 ม.ค. 2566 
ปอดติดเชื*อ,ภาวะ 
การหายใจลม้เหลว 

17 ม.ค. 2566 

31 สพค 014427 นาง เฉลียว อารีวงศ ์ 60 87 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 16 ม.ค. 2566 
สมองฝ่อวยัชรา 
(ผูป่้วยติดเตียง) 

18 ม.ค. 2566 

 

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

5. รายชื�อสมาชิก ส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม่   ที�ขาดส่งเงินสงเคราะห์ ส.พ.ค.   จํานวน  3  คน 

  เลข ชื�อ – สกุล ราย สังกัด ทั0งนี0  

ที� ประจาํตวั สมาชิก ที� หน่วย หน่วยงาน / อาํเภอ ตั0งแค่ ด้วยเหตุ 

 สมาชิก   ส.พ.ค. สถานศึกษา  วันที�  
1 สพค 017930 นางสาว จิรภา คาํปวน 5 สพค ชาํระผา่นธนาคาร เมืองเชียงใหม ่ 1 ก.พ. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
2 สพค 006339 นาย สายนั สุขพนัธ ์ 6 สพค ชาํระเงินสด เมืองเชียงใหม ่ 1 ก.พ. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
3 สพค 006245 นาง รัตนา สุขพนัธ ์ 7 สพค ชาํระเงินสด เมืองเชียงใหม ่ 1 ก.พ. 2566 ขาดส่งเงินสงเคราะห ์
          

 

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

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


