
ล ำดบัที่ ช่ือ - สกลุ หน่วยงำน

เลข

ทะเบียน 

สอ.

ว.ด.ป. ถึง

แก่กรรม

อำย ุ

(ปี)
ประจ ำเดือน

1 นางฉนัทนา  ศิริมงคล โรงเรียนสิงห์สมุทร 17122 3 ม.ค. 65 52 มกราคม 2565

2 นายบญัชา  สังขท์อง บ านาญอ าเภอพานทอง 00833 13 ก.พ. 65 85 กุมภาพนัธ์ 2565

3 นางฟองจนัทร์  เท่ียงตรง บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 01590 1 มี.ค. 65 75 มีนาคม 2565

4 นายช้ิน  พิภพลาภอนนัต์ บ  านาญอ าเภอบางละมุง 11634 17 มี.ค. 65 79 มีนาคม 2565

5 นางอนงค ์ พิมพะติกติกะ บ านาญอ าเภอพนสันิคม 00643 28 มี.ค. 65 97 มีนาคม 2565

6 นางฐาปนีย ์ โชติแสง โรงเรียนบา้นอ าเภอ 17084 21 เม.ย. 65 59 เมษายน 2565

7 นางอนงค ์ อ่ิมเอิบ บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 10353 30 เม.ย. 65 80 พฤษภาคม 2565

8 นางนิตยา  ตนัศิริ บ  านาญอ าเภอพนสันิคม 10712 9 มิ.ย. 65 68 มิถุนายน 2565

9 นางสาวประณีต  วีระพนัธุ์ บ  านาญอ าเภอพนสันิคม 08069 2 ก.ค. 65 66 กรกฎาคม 2565

10 นางรสสุคนธ์  เกาะมัน่
บ  านาญเทศบาล
เมืองพนสันิคม

06751 31 ก.ค. 65 66 กรกฎาคม 2565

11 นายฉลวย  สุขสวสัด์ิ บ  านาญอ าเภอพนสันิคม 16904 6 ส.ค. 65 77 สิงหาคม 2565

12 นางอรพินธ์  ศรศกัดา บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 06007 19 ส.ค. 65 78 สิงหาคม 2565

สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกดั

รำยละเอยีดสมำชิกเสียชีวิต ประจ ำปี 2565
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สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกดั

รำยละเอยีดสมำชิกเสียชีวิต ประจ ำปี 2565

13 นางสมถวิล  ขดัเกลา บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 06920 19 ส.ค. 65 73 สิงหาคม 2565

14 นายปล้ืม  ทพัมี บ านาญอ าเภอพนสันิคม 19846 26 ส.ค. 65 91 สิงหาคม 2565

15 นายเทียมศกัด์ิ  ทองสุข
บ านาญสพม.ชบรย อ าเภอ

บา้นบึง
13161 8 ก.ย. 65 66 กนัยายน 2565

16 นางนงลกัษณ์  ธนาวงษ์ บ  านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 02102 21 ก.ย. 65 83 กนัยายน 2565

17 นางคชัรินทร์  ศรีสุจินต์ บ  านาญอ าเภอบา้นบึง 09583 26 ก.ย. 65 62 กนัยายน 2565

18 นางสาวเจริญศรี  ศิริโส บ านาญอ าเภอศรีราชา 003543 10 ต.ค. 65 72 ตุลาคม 2565

19 นางนงคราญ  ชูคล่ี
บ านาญสพม.ชบรย

(อ าเภอสัตหีบ)
015327 13 ต.ค. 65 67 ตุลาคม 2565

20 นางนวรัตน์  ธาดากิตติสาร บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 010728 13 ต.ค. 65 67 ตุลาคม 2565

21 นายกนัณพทัธ์  ศรีสวสัด์ิ สมาชิกสมทบ-บุตร บ05331 21 ต.ค. 65 42 ตุลาคม 2565

22 นายวนสั  ศิวะวรเวท บ านาญอ าเภอพนสันิคม 010059 3 พ.ย. 65 66 พฤศจิกายน 2565

23 นางวนัทนา  เรืองชยั บ านาญอ าเภอพนสันิคม 007507 10 พ.ย. 65 68 พฤศจิกายน 2565

24 นายด าริห์  ป้ันประณต บ านาญอ าเภอพนสันิคม 003617 12 พ.ย. 65 73 พฤศจิกายน 2565
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สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกดั

รำยละเอยีดสมำชิกเสียชีวิต ประจ ำปี 2565

25 นายเสริมศกัด์ิ  หมวดเมือง บ านาญอ าเภอพนสันิคม 012639 18 พ.ย. 65 66 พฤศจิกายน 2565

26 นางสาวภารณี  นิตยวรรณ บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 003633 28 พ.ย. 65 74 พฤศจิกายน 2565

27 นางชุมภูสี  ศรีวงศสุ์ข
บ านาญสพม.ชบรย 

(อ าเภอสัตหีบ)
011502 4 ธ.ค. 65 62 ธนัวาคม 2565

28 นางอร่ามพรรณ  ชาญนารถ
บ านาญมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล

017028 14 ธ.ค. 65 67 ธนัวาคม 2565

จ่ำยเงนิสงเครำะห์ศพแล้วทั้งส้ิน 130,640,910.38 บำท

เงินสงเครำะห์ศพรำยละประมำณ 600,000 บำท

ตั้งแต่แรกตั้งปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2565 มสีมำชิกเสียชีวติจ ำนวน 216 คน 


