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เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรื อชาระหนี ้ด้ วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้ วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้ าบัญชีของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ ดงั นี ้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
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ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
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เลขที่บัญชี
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388-2-83920-9
283-0-327033

เมื่อท่านโอนเงินแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็ นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

สหกรณ์กบั องค์กรธุรกิจรูปอื่น มีลกั ษณะคล้ ายกันในข้ อที่มีการรวมทุนและมีการประกอบธุรกิจซื ้อ-ขาย แต่มีหลักการที่แตกต่างกันหลาย
ประการ ดังต่อไปนี ้
1. สหกรณ์ กับห้ างหุ้นส่ วน บริษัทจากัด
1.1 วัตถุประสงค์ การรวมกันเป็ นสหกรณ์มีความมุง่ หมายเพื่อต้ องการให้ บริ การแก่สมาชิกเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนบริ ษัทจากัดและห้ างหุ้นส่วน
รวบรวมผู้ถือหุ้นจัดตังขึ
้ ้น เพื่อทาการค้ ากับบุคคลภายนอก
1.2 ลักษณะการรวม สหกรณ์เป็ นองค์กรของผู้มีกาลังทรัพย์น้อย ไม่อาจถือเอาทุนเป็ นหลักในการรวมได้ สหกรณ์ถือว่าการรวมคนเป็ นหลัก
สาคัญ และเพื่อให้ กลุม่ คนที่รวมกันมีกาลังเข้ มแข็ง สหกรณ์จึงต้ องมีการกาหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้ า
ร่วมในสหกรณ์ ส่วนในบริ ษัทจากัดและห้ างหุ้นส่วนนันถื
้ อหลักการรวมทุนเป็ นสาคัญ บุคคลทีมีเงินสามารถเข้ าถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เลือกว่า
บุคคลนันจะมี
้ ลกั ษณะนิสยั อย่างไรหรื ออยูใ่ กล้ ไกลเพียงใด การรวมกันในสหกรณ์เป็ นการรวมของผู้ที่ออ่ นแอในทางทรัพย์ให้ มกี าลังเข้ มแข็งขึ ้น
เพื่อมิให้ ถกู เอารัดเอาเปรี ยบ ส่วนการรวมกันของบริษัทจากัด หรื อห้ างหุ้นส่วนเป็ นการรวมผู้ที่มีกาลังทรัพย์อยูแ่ ล้ ว ให้ มีกาลังเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
เพื่อทาการค้ าหากาไร
1.3 หุ้นและมูลค่าหุ้น หุ้นของสหกรณ์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้ องกาหนดจานวนทุนเรื อนหุ้นไว้ ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ ดังนัน้
สหกรณ์จึงมีห้ นุ ทีจ่ ะจาหน่ายให้ แก่สมาชิกใหม่อยูเ่ สมอ ราคาหุ้นของสหกรณ์จะคงที่ มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ มักกาหนดไว้ คอ่ นข้ างตา่ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ มู ีกาลังทรัพย์น้อยเข้ าเป็ นสมาชิกได้ สาหรับหุ้นของบริ ษัทจากัด กฎหมายบังคับให้ ต้องกาหนดจานวนทุนเรื อนหุ้น และต้ องมีผ้ จู อง
หุ้นไว้ ครบจานวนก่อนขอจดทะเบียนตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทด้ วยเหตุนี ้ถ้ ากิจกรรมของบริษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ สงู ก็มีผ้ ตู ้ องการซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทจึงอาจขึ ้นลงได้ เหมือนสินค้ าอย่างหนึง่ นอกจากนี ้มูลค่าหุ้นของบริ ษัทมักกาหนดไว้ สงู เพื่อให้ เงินทุนตามจานวนทีต่ ้ องการโดยคนถือหุ้ น
จะมีจานวนมากหรื อน้ อยไม่ถือเป็ นข้ อสาคัญ
1.4 การควบคุมและการออกเสียง สหกรณ์ถือหลักการรวมคนจึงให้ ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลเป็ นสาคัญ ด้ วยเหตุนี ้สมาชิกของสหกรณ์ทกุ
คนไม่วา่ จะถือหุ้นมากหรื อน้ อยย่อยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้ สหกรณ์ได้ คนละหนึง่ เสียงเหมือนกันหมดยกเว้ นผู้แทนสหกรณ์ในระดับชุมนุม
สหกรณ์อาจให้ มีเสียงเพิม่ ขึ ้นตามระบบสัดส่วน ตามที่กาหนดในข้ อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นนก็
ั ้ ได้ (มาตรา 106) และสมาชิกต้ องมาใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงด้ วยตนเอง จะมอบให้ บคุ คลอื่นมาออกเสียงแทนไม่ได้ ดังนัน้ อานาจในสหกรณ์จงึ ตกอยูก่ บั เสียงข้ างมากของสมาชิก ส่วนบริ ษัท
จากัด และห้ างหุ้นส่วน ซึง่ ถือหลักการรวมทุนจึงให้ ความเคารพในเงินทุนค่าหุ้นเป็ นสาคัญ โดยการให้ สทิ ธิออกเสียงตามจานวนหุ้นที่ถือ และ
ยังสามารถมอบให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดมาออกเสียงแทนได้ อานาจในบริ ษัทจึงตกอยู่กบั ผู้ถือหุ้นมาก กล่าวคือทุนมีบทบาทในการประชุมด้ วย
นัน่ เอง
1.5 การแบ่งกาไร จากการที่สมาชิกทาธุรกิจซื ้อขายกับสหกรณ์จงึ ทาให้ เกิดกาไรหรื อเงินส่วนเกินขึ ้น ดังนันการแบ่
้
งกาไรของสหกรณ์จึงเท่ากับ
การจ่ายคืนส่วนที่สหกรณ์รับเกินให้ สมาชิกในรูปการจ่ายเงินเฉลีย่ คืน ตามส่วนแห่งปริ มาณธุรกิจทีส่ มาชิกทากับสหกรณ์และจ่ายเงินปั นผล
ตามจานวนหุ้นที่ถือ สาหรับบริ ษัทจากัดจะทาการติดต่อซื ้อขายกับบุคคลภายนอกสมาชิกบริ ษัทลงทุนถือหุ้นในบริษัทจากัด หรื อห้ างหุ้นส่วน
จากัด จึงถือหลักการแบ่งเงินปั นผลตามหุ้นที่ถือ ไม่ได้ คานึงถึงว่าผู้ถือหุ้นจะมีการติดต่อซื ้อขายกับบริ ษัทหรื อไม่
เราอาจเปรี ยบเทียบให้ เห็นความแตกต่างระหว่างสหกรณ์กบั ห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทจากัด ได้ ดงั นี ้
ลักษณะ

สหกรณ์

ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท จากัด

1. วัตถุประสงค์

ดาเนินธุรกิจและบริ การเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ

ดาเนินธุรกิจเพื่อการค้ า ทาธุรกิจ
กับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหา
กาไรให้ มากที่สดุ

2. ลักษณะการรวมกัน

มุง่ ด้ านการรวบรวมคนมากกว่าทุน

มุง่ ด้ านการรวบรวมทุนต้ องการ
ทุนในการดาเนินงานมาก

3. หุ้นและมูลค่าหุ้น

ราคาหุ้นคงที่และมีอตั ราตา่ เพื่อให้ ทกุ คน ราคาหุ้นเปลีย่ นแปลงตามฐานะ
สามารถเข้ าถือหุ้นได้ หุ้นมีจานวนไม่จากัด ของกิจการ จานวนหุ้นมีจากัด

4. การควบคุม และการออกเสียง ควบคุมตามแบบประชาธิปไตย สมาชิก ออกเสียงได้ ตามจานวนหุ้นที่ถือ
ออกเสียงได้ คนละหนึง่ เสียง (ยกเว้ นระดับ และออกเสียงแทนกันได้
ชุมนุมสหกรณ์) และออกเสียงแทนกันไม่ได้
5. การแบ่งกาไร

การแบ่งกาไรจะแบ่งตามความมากน้ อย การแบ่งกาไร แบ่งตามจานวน
ของการทาธุรกิจกับสหกรณ์(เฉลีย่ คืน) และ หุ้นที่ถือ ถือหุ้นมากได้ เงินปั นผล
จานวนหุ้นทีถ่ ือ(ปั นผล)
คืนมาก

2. สหกรณ์ กับรัฐวิสาหกิจ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะดาเนินการโดยรัฐบาลหรื อในนามของรัฐบาลไม่ใช่กิจกรรมของเอกชน งานของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับเรื่ องสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การสือ่ สารไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ เป็ นต้ น กิจการเหล่านี ้มุง่ ในด้ านให้ สวัสดิการแก่ประชาชน
ส่วนสหกรณ์นนเป็
ั ้ นของสมาชิกดาเนินธุรกิจ เพื่อต้ องการจะช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นแก่สมาชิก
3. สหกรณ์ กับองค์ กรการกุศล
องค์กรการกุศลมีจดุ มุง่ หมายเพื่อสงเคราะห์ผ้ ยู ากจนหรื อทุพพลภาพให้ พ้นจากความยากลาบาก เป็ นการช่วยเหลือจากภายนอก ไม่ใช่เป็ น
การส่งเสริ มให้ ชว่ ยตนเอง จึงอาจจะทาให้ ผ้ ไู ด้ รับการสงเคราะห์มีลกั ษณะนิสยั อ่อนแอลงไปอีก ส่วนสหกรณ์นนส่
ั ้ งเสริ มให้ สมาชิกมีลกั ษณะ
นิสยั เข้ มแข็งนอกจากนี ้ประโยชน์ที่ได้ รับจากสหกรณ์ยอ่ มถาวรกว่าการช่วยเหลือขององค์กรการกุศล
4. สหกรณ์ กับสหภาพแรงงาน
ในสภาพแรงงานบรรดาลูกจ้ างจะรวมกันโดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะให้ เกิดกาลังเป็ นปึ กแผ่น เพื่อต่อรองกับนายจ้ างในเรื่ องผลประโยชน์ของการ
ทางานหรื อสวัสดิการของลูกจ้ าง บางครัง้ อาจใช้ วิธีการรุนแรงเพื่อบังคับให้ นายจ้ างปฏิบตั ติ ามที่ลกู จ้ างเรี ยกร้ อง สาหรับการร่วมมือกั นแบบ
สหกรณ์นนสมาชิ
ั้
กจะร่วมมือกันจัดการประกอบการขึ ้น แล้ วสมาชิกก็อาศัยบริการนันให้
้ เป็ นประโยชน์แก่อาชีพหรื อการครองชีพของสมาชิก
ร่วมกัน การทางานของสหกรณ์เป็ นวิธีการที่ไม่ก่อความเดือดร้ อนหรื อเรี ยกร้ องให้ ใครช่วยแต่จะติดต่อกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซื ้อขาย
ตามปกติ (ขอขอบคุณที่มา :http://www.cpd.go.th/web_cpd/know_coop10.html)

กิจกรรมไบค์ ฟอร์ มัม ปั่ นเพื่อแม่ วันที่ 16 สิงหาคมนี ้ ทัว่ ประเทศจะมี
นักปั่ นมารวมตัวกันอย่างล้ นหลาม นอกจากได้ ร่วมมือร่วมใจถวายพระ
พรสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถของพวกเราชาวไทยทัง้
ชาติแล้ ว การปั่ นจักรยานยังเป็ นกิจกรรมทีเ่ สริ มสร้ างสุขภาพและรักษ์
สิง่ แวดล้ อมไปพร้ อมกันด้ วย ถ้ าหากวันนี ้เราอยากจะเริ่มเป็ นนักปั่ น เรา
ต้ องเตรี ยมร่างกายอย่างไรกันบ้ าง นอกจากความอดทนของร่างกาย
แล้ ว การมีกระดูกที่แข็งแรงและกล้ ามเนื ้อที่ทรงพลังก็เป็ นอีกเคล็ดลับ
พื ้นฐานที่ทาให้ ปั่นจักรยานได้ อย่างสมบูรณ์ กระดูกของเรามี
ความสาคัญมากเพราะมีหน้ าที่หลายอย่าง ได้ แก่ หน้ าทีใ่ นการผลิต
เซลล์เลือด ปกป้องอวัยวะของร่างกาย ช่วยเก็บรักษาแคลเซียมให้ กบั ร่างกาย และยังช่วยสร้ างระบบอันซับซ้ อนเพื่อทาให้ กล้ ามเนื ้อสามารถ
เคลือ่ นไหวได้ เราจึงไม่ควรละเลยความสาคัญในการดูแลรักษากระดูกให้ มีความแข็งแรง กิจกรรมที่ช่วยสร้ างความแข็งแรงให้ กบั กระดูกมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับนักปั่ นจักรยาน เพราะการปั่ นเจ้ าสองล้ อไม่ได้ จดั อยูใ่ นประเภทกีฬาแบบลงน ้าหนักที่ทาให้ กระดูกแข็งแรง แนะนา

ว่าคุณอาจเลือกทากิจกรรมลงน ้าหนัก อาทิเช่น การวิง่ เล่นเทนนิส เตะฟุตบอล ปี นเขา หรื อแม้ แต่การเต้ น เพื่อช่วยให้ แน่ใจว่าเนื ้อเยื่ อของ
กระดูกที่กาลังเกิดขึ ้นใหม่จะสร้ างตัวขึ ้นมาอย่างแข็งแรง กระดูกเป็ นเนื ้อเยื่อที่ตอบสนองไวและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว เพราะฉะนันการออก
้
กาลังกายและการทากิจกรรมเหล่านี ้จึงช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้
นอกจากนี ้ ในการสร้ างความมัน่ ใจว่าร่างกายของคุณพร้ อมสุดๆ ทีจ่ ะปั่ นจักรยาน คุณยังไม่ควรมองข้ ามการสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ แข็งแรง
เพราะมันจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกาลังกายโดยให้ พลังงานเวลาคุณใช้ แรงถีบและเพิ่มความอดทนในการปั่ นให้ ยาวนานขึ ้น จาก
ข้ อมูลของเว็บไซต์ www.ultracycling.com กล้ ามเนื ้อที่อยูใ่ นตาแหน่งหน้ าและหลังของขารวมถึงกล้ ามเนื ้อที่อยูใ่ นสะโพก มีหน้ าทีย่ ดื ขาและ
ผลักแรงถีบลงข้ างล่างรวมทังเมื
้ ่อยกคันปั่ นขึ ้นมาจากพื ้น นอกจากนี ้หากคุณปั่ นจักรยานไปบนเส้ นทางที่ปั่นยากขึ ้น เช่น เนินเขา หรื อภูมิ
ประเทศที่ลาดชัน คุณก็ต้องการพลังกล้ ามเนื ้อที่มากขึ ้นเพื่อช่วยให้ คณ
ุ ปั่ นได้ อย่างลืน่ ไหลขึ ้น
จริงไหม…ที่นัก ปั่ นจักรยาน ต้ องการโปรตีนและแคลเซียม?
โปรตีนคือสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อการเพิม่ กาลังกล้ ามเนื ้อให้ กบั เหล่านักปั่ นจักรยาน นายแพทย์จเู ลีย่ น อัลวาเรซ การ์ เซีย แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ด้ านเวชศาสตร์ การกีฬาและสรี รวิทยาการกีฬา และกรรมการบอร์ ดที่ปรึกษาด้ านโภชนาการของเฮอร์ บาไลฟ์ * กล่าวว่า “พลังงานหรือแคลอรี่
เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการเล่นกีฬา คุณต้ องการพลังงานเวลาออกกาลังกาย แต่พลังงานก็ยงั ไม่ใช่คาตอบทังหมด
้
คุณจะต้ องทานโปรตีนก่ อน
และหลังออกกาลังกายด้ วย โดยเฉพาะหลังออกกาลังกาย เพราะมันสาคัญต่อการสร้ างเนื ้อเยื่อกล้ ามเนื ้อใหม่ขึ ้นมา และยังช่วยซ่อมแซม
กล้ ามเนื ้อทีเ่ คล็ดขัดยอกระหว่างออกกาลังกายด้ วย” นักปั่ นจักรยานหลายคน อาจรู้สกึ ว่าไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะได้ รับโปรตีนคุณภาพดีเพียงพอ
จากแหล่งอาหารที่อดุ มด้ วยโปรตีน อาทิเช่น ปลา, เนื ้ออกของสัตว์ปีก, เนื ้อไม่ติดมัน, ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่า หรื อถัว่ และถัว่ เหลือง นายแพทย์
การ์ เซียให้ ข้อมูลว่า “ปั ญหาไม่ได้ อยูแ่ ค่จะทานอะไรเข้ าไปบ้ าง แต่อยูท่ ี่จะทานเมื่อไหร่ด้วย ดังนันยิ
้ ง่ ทานเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านัน้ นี่จงึ นาไปสู่
ความนิยมต่อโปรตีน เชคส์ที่เพิ่มขึ ้น โดยมาในรูปแบบของเครื่ องดืม่ ที่ง่ายและรวดเร็ วในการดื่ม และก็โดนใจทุกคนด้ วย” ยิ่งไปกว่านัน้ หาก
เหล่านักปั่ นจักรยานอยากรักษากระดูกที่แข็งแรงไว้ พวกเขาก็ต้องแน่ใจว่าได้ รับปริ มาณแคลเซียมเพียงพอจากอาหารธรรมชาติ เช่น นม เนย
ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง ผักใบเขียว และงาดาเช่นเดียวกับคนอื่นๆ คุณต้ องหลีกเลีย่ งไม่ให้ กระดูกของคุณหักหรื อแตกจากการหกล้ ม การทาน
อาหารที่อดุ มไปด้ วยโปรตีนตังแต่
้ อายุยงั น้ อยจะช่วยเสริ มกระบวนการสร้ างกระดูกใหม่ และลดผลข้ างเคียงเรื่ องกระดูกเปราะและกระดูก หลุด
รวมถึงช่วยชะลอวัยได้ อย่างดีเยี่ยม อีกหนึง่ วิธีการทีช่ ่วยเพิ่มปริ มาณแคลเซียมของคุณคือ การทานอาหารเสริ มแคลเซียมเป็ นประจา อาหาร
เสริ มแคลเซียมซึง่ มีวิตามินดีและแร่ธาตุจะช่วยย่อยแคลเซียมในร่างกายของคุณให้ ดีขึ ้น หากคุณอยากเพลิดเพลินกับการปั่ นจักรยานอย่างไร้
กังวล ไม่วา่ จะปั่ นในเมืองหรื อชานเมืองสุดโปรดของคุณ เช็คให้ แน่ใจว่าคุณมีปริ มาณแคลเซียมและโปรตีนเพียงพอ ทังจากอาหารธรรมชาติ
้
และอาหารเสริ ม เพื่อช่วยให้ กระดูกและกล้ ามเนื ้อของคุณพร้ อมสาหรับการปั่ นเจ้ าสองล้ อ และไม่วา่ คุณจะปั่ นไปถึงที่หมายหรื อไม่ก็ตาม ขอให้
รื่ นรมย์กบั อากาศที่สดชื่น ดูแลสุขภาพสม่าเสมอ สังสรรค์กบั เพื่อนเก่าหรื อหาเพื่อนใหม่บ้าง ปั่ นไปตามเส้ นทางข้ างหน้ าและเพลิดเพลินกับสิง่
ดีๆที่จกั รยานมอบให้ คณ
ุ ! เหมือนที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ เคยกล่าวไว้ วา่ “ไม่มีอะไรดีไปกว่าความสุขที่
เรี ยบง่ายจากการขีจ่ กั รยานอีกแล้ ว…” (ขอขอบคุณที่มา : http://health.mthai.com/howto/health-care/11289.html)

มุมข่ าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้ รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนสิงหาคม 2558
1.นายวสันต์ อ่อนพูล ได้ รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นางพินิจ ตันติวฒ
ั น์ ได้ รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,067 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทัง้ หมด 270,564 ราย
อัตราค่ าสงเคราะห์ ต่อศพ 2.30 บาท

คณะผูจ้ ดั ทา
ทีป่ รึกษา
นายประสาน อู่วเิ ชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายณัฐพงษ์ กิตทิ รัพย์กาญจนา
นายสิงหา บุญปลั ่ง นายรุจน์ ไชยฤทธิ ์
นางเยาวรัตน์ เพาะพืช นายสมควร รุง่ เรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่ าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวติ ได้ รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนสิงหาคม 2558
1.นางพินิจ ตันติวฒ
ั น์ ได้ รับเงินสงเคราะห์
600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,482 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทัง้ หมด 220,468 ราย
อัตราค่ าสงเคราะห์ ต่อศพ 2.73 บาท

มุมข่ าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวติ ได้ รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน สิงหาคม 2558
1.นายชม เชื ้อสุข
ได้ รับเงินสงเคราะห์ 196,052 บาท
2.นายวสันต์ อ่อนพูล
ได้ รับเงินสงเคราะห์ 196,006 บาท
3.นางพินิจ ตันติวฒ
ั น์
ได้ รับเงินสงเคราะห์ 195,960 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทัง้ หมด 4,258 ราย
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
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ฝากออมทรัพย ATM
2.50 ตอป
ฝากออมทรัพย
2.75 ตอป
ฝากออมทรัพยพเิ ศษ
3.25 ตอป
ฝากออมทรัพย 24 เดือน
4.25 ตอป
ฝากประจํา
3.50 ตอป
เงินกูทก
ุ ประเภท
6.00 ตอป
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