
 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

เรื�อง รายงานสมาชิกที�ถึงแก่กรรมประจําเดือนมิถนุายน 2554 
********************************* 

 
ที� เลขประจําตวั ชื�อ – สกลุ อาย ุ วนัที�ถึงแก่กรรม สาเหต ุ

- - - - - - 

 
 หมายเหต ุสมาชิกสามญัคงเหลือ 1,221 ราย ได้เป็นสมาชิกสมทบ สสอค. 

อตัราคา่เฉลี�ยตอ่ศพในเดือนมิถนุายน ศพละ 3.45 บาท มีสมาชิกถึงแก่กรรมจํานวน 54 ราย ใช้ไปในรอบ

เดือนมิถนุายน จํานวน 186.30 บาท คงเหลือยกไปรอบพิเศษ(1) 1,563.70 บาทตอ่ราย 

   

  ประกาศ ณ วนัที� 20 ตลุาคม พ.ศ.2554 

    

 
 

    (นายธญัญา       สายสิน ) 
       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

เรื�อง รายงานสมาชิกที�ถึงแก่กรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2554 
********************************* 

 
ที� เลขประจําตวั ชื�อ – สกลุ อาย ุ วนัที�ถึงแก่กรรม สาเหต ุ

- - - - - - 

 
 หมายเหต ุสมาชิกสามญัคงเหลือ 1,221 ราย (เท่ากบัเดือนที�แล้ว) ได้เป็นสมาชิกสมทบ สสอค. 

อตัราคา่เฉลี�ยตอ่ศพ ในเดือนกรกฎาคม ศพละ 3.37 บาท มีสมาชิกถึงแก่กรรมจํานวน 94 ราย ใช้ไปในรอบ

เดือนกรกฎาคม จํานวน 316.78 บาท คงเหลือยกไปรอบพิเศษ(1) 1,246.92 บาทตอ่ราย 

   

  ประกาศ ณ วนัที� 20 ตลุาคม พ.ศ.2554 

    

 
 

    (นายธญัญา       สายสิน ) 
       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

 

 

 

 

 



 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

เรื�องรายงานสมาชิกที�ถึงแก่กรรมประจําเดือนสิงหาคม 2554 
********************************* 

 
ที� เลขประจําตวั ชื�อ – สกลุ อาย ุ วนัที�ถึงแก่กรรม สาเหต ุ

- - - - - - 

 
 หมายเหต ุสมาชิกสามญัคงเหลือ 1,221 ราย (เท่ากบัเดือนที�แล้ว) ได้เป็นสมาชิกสมทบ สสอค. 

อตัราคา่เฉลี�ยตอ่ศพในเดือนสิงหาคม ศพละ 3.37 บาท มีสมาชิกถึงแก่กรรมจํานวน 66 ราย ใช้ไปในรอบ

เดือนสิงหาคม จํานวน 222.42 บาท คงเหลือยกไปรอบพิเศษ(1) 1,024.50 บาทตอ่ราย 

   

  ประกาศ ณ วนัที� 20 ตลุาคม พ.ศ.2554 

    

 
 

    (นายธญัญา       สายสิน ) 
       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

 

     

 

 

 



 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

เรื�อง การอนมุตัิให้สมาชิกลาออกและรายงานสมาชิกที�ถึงแก่กรรม 
ประจําเดือนกนัยายน 2554 

********************************* 
สสอป. ขอแจง้การอนุมติัใหส้มาชิกลาออก ดงันี�  

1. สมาชิกลาออก ตั� งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2554 ของศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานสถาบนัเอไอที จาํกดั จาํนวน 5 ราย คือ 

1.1 นางสาวสุจิตรา เปี� ยมปิ� นเศษ เลขที�สมาชิก 99 
1.2 นายสุชาติ    จนัทร์เที�ยง เลขที�สมาชิก 384 
1.3 นางสาวสุภาภรณ์ คาํอ่อน  เลขที�สมาชิก 635 
1.4 นายสมชาย  เตาพาณิชย ์ เลขที�สมาชิก 688 
1.5 นางสาวสิริพร หาญเมง่  เลขที�สมาชิก 696 

2. สมาชิกลาออก ตั� งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2554 ของศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานในเครือ แพรนดา้ จิวเวลรี�  จาํกดั จาํนวน 1 ราย คือ 

นางวลีรัตน์  ไพจิตรพิมุข เลขที�สมาชิก 69 
   

  
 สมาชิกถึงแก่กรรม 
 

ที� เลขประจําตวั ชื�อ – สกลุ อาย ุ วนัที�ถึงแก่กรรม สาเหต ุ

1 3-1307-00105-41-1 นายสมบตัิ   ใจรัก 41 06/09/54 ระบบหายใจโลหิตล้มเหลว 

รวม  1 - - 

 

 

 หมายเหต ุสมาชิกสามญัต้นเดือนมีสมาชิกคงเหลอื 2,951 ราย เสยีชีวิต 1 ราย และลาออกจากการเป็นสมาชิก  

6 ราย  ณ สิ Eนเดือนกนัยายนมีสมาชิกคงเหลอื  2,944 ราย ได้เป็นสมาชิกสมทบ สสอค. ทั Eงจํานวนข้างต้น 

 

 



 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

เรื�อง การอนมุตัิให้สมาชิกลาออกและรายงานสมาชิกที�ถึงแก่กรรม 
ประจําเดือนกนัยายน 2554 

********************************* 
อัตราค่าเฉลี�ยต่อศพในเดือนกันยายน ศพละ 2.29 บาท มีสมาชิกถึงแก่กรรมจํานวน 153 ราย  

ใช้ไปในรอบเดือนกันยายน จํานวน 350.37 บาท คงเหลือยกไปรอบพิเศษ(1) 674.13 บาท 

และรอบพิเศษ (2) 649.63 บาท ตอ่ราย 

   

  ประกาศ ณ วนัที� 20 ตลุาคม พ.ศ.2554 

    

 
 

    (นายธญัญา       สายสิน ) 
       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

 



 

ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

เรื�อง รายงานสมาชิกที�ถึงแก่กรรมประจําเดือนตลุาคม 2554 

********************************* 

 
ที� เลขประจําตวั ชื�อ – สกลุ อาย ุ วนัที�ถึงแก่กรรม สาเหต ุ

- - - - - - 

 
 หมายเหต ุสมาชิกสามญัคงเหลือ 2,944 ราย ได้เป็นสมาชิกสมทบ สสอค. 

อัตราค่าเฉลี�ยต่อศพในเดือนตุลาคม ศพละ 2.29 บาท มีสมาชิกถึงแก่กรรมจํานวน  98  ราย  

ใช้ไปในรอบเดือนตุลาคม จํานวน 245.00 บาท คงเหลือยกไปรอบพิ เศษ(1) 429.13 บาท 

และรอบพิเศษ (2) 404.63 บาท ตอ่ราย 

 

    ประกาศ ณ วนัที� 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2554 

    

 
 

    (นายธญัญา       สายสิน ) 

       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 
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