
ล ำดบัที่ ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

เลข

ทะเบียน 

สอ.

ว.ด.ป. ถึง

แก่กรรม

อำยุ 

(ปี)
ประจ ำเดือน

1 นายจ าลอง  ชิดจนัอดั บ านาญอ าเภอบางละมงุ 7162 11 ม.ค. 66 69 มกราคม 2566

2 นายวรชาติ  เจริญพงศ์
บ  านาญมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

17035 18 ม.ค. 66 69 มกราคม 2566

3 นายประยงค ์ พอบขนุทด บ านาญอ าเภอพานทอง 8033 23 ม.ค. 66 66 มกราคม 2566

4 นายเดชา  กิตยารักษ์ บ  านาญอ าเภอพนสันิคม 19267 23 ม.ค. 66 79 มกราคม 2566

5 นางเพชรา  เนียนทะศาสตร์
บ านาญสพม.ชบรย 

(อ าเภอเมือง)
4273 23 ม.ค. 66 68 มกราคม 2566

6 นางสาวชณิดาภา  แยม้โชติ บ านาญ อ.ศรีราชา 5984 18 ม.ค. 66 67 มกราคม 2566

7 นายเลิศ  บาริศรี บ านาญอ าเภอพนสันิคม 11140 26 ม.ค. 66 69 มกราคม 2566

8 นางพจนา  พูลผล
ส่งตรงสหกรณ์บ านาญ 
สพป.ชบ.1-3. อ.เมือง

10520 29 ม.ค. 66 94 มกราคม 2566

9 นางปาลีวรรณ  ผาสุขวงษ์ บ  านาญอ าเภอบางละมงุ 14706 6 ก.ย. 65 68 กุมภาพนัธ์ 2566

10 นายศรียศ  ยศปิยะเสถียร บ านาญอ าเภอพนสันิคม 5463 4 ก.พ. 66 74 กุมภาพนัธ์ 2566

11 นางเสาวภา  ดวงสูงเนิน บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 7334 12 ก.พ. 66 86 กุมภาพนัธ์ 2566

12 นางมาลยั  พงศไ์ทย บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 7678 15 ก.พ. 66 100 กุมภาพนัธ์ 2566

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกัด

รำยละเอียดสมำชิกเสียชีวติ ประจ ำปี 2566



ล ำดบัที่ ช่ือ - สกุล หน่วยงำน

เลข

ทะเบียน 

สอ.

ว.ด.ป. ถึง

แก่กรรม

อำยุ 

(ปี)
ประจ ำเดือน

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกัด

รำยละเอียดสมำชิกเสียชีวติ ประจ ำปี 2566

13 นายวิชิต  พนัธุ์ประเสริฐ บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 9592 16 ก.พ. 66 88 กุมภาพนัธ์ 2566

14 นางเพญ็แข  ห้วยอุดมสินธุ์ บ  านาญอ าเภอพนสันิคม 10223 17 ก.พ. 66 68 กุมภาพนัธ์ 2566

15 นางสาวอารียา  จนัทร์เจริญ บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 14570 23 ก.พ. 66 74 กุมภาพนัธ์ 2566

16 นายสงัวร  เจริญวงศ์ บ  านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 4331 25 ก.พ. 66 75 กุมภาพนัธ์ 2566

17 นางสาวสิริวรรณ  เทียมสิริวฒัน์
บ  านาญสพม.ชบรย 

(อ าเภอพานทอง)
6437 1 เม.ย. 66 69 เมษายน 2566

18 นายมาโนช  บุตรเช้ือไทย บ านาญอ าเภอบา้นบึง 7834 18 เม.ย. 66 62 เมษายน 2566

19 นางอุบล  เสนาะเสียง บ านาญอ าเภอเมืองชลบุรี 07724 24 เม.ย. 66 81 เมษายน 2566

จ่ำยเงินสงเครำะห์ศพแล้วทั้งส้ิน 214,218,951.24 บำท

เงนิสงเครำะห์ศพรำยละประมำณ 600,000 บำท

ตั้งแต่แรกตั้งปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2565 มีสมำชิกเสียชีวติจ ำนวน 355 คน 


