พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 พฤศจิกายน 2516
“ชีวิตครูควรเป็นชีวิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีทั้งความรู้และ
คุณธรรม อันเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองดีของชาติ ด้วยความรู้และคุณธรรมซึ่งท่านทั้งหลายได้เพียรสั่งสม
ไว้ ครูจึงจะสมเป็นปูชนียบุคคลได้ตามคติที่เชื่อกันมาแต่โบราณ หากครูหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเสียแล้ว
ความเป็นปูชนียบุคคลก็ย่อมเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ผู้ถืออาชีพครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้อันมี
คุณธรรมเป็นเครื่องกากับ จึงจะสมกับการเป็นปูชนียบุคคล”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

http://www.cctscc.com e-mail: cctscc@hotmail.com โทร เงินกู้ 0-3851-1214 ,08-9744-8566 ธุรการ 08-7601-2229
ฌสอ.ฉช.(ฌาปนกิจ) 09-4494-6827 สสอค.(ครูไทย) 09-4494-6829-30 สส.ชสอ.(ชุมนุม) 09-4494-6828 โทรสาร. 0-3881-4332

เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับตุลาคม 2559

กำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2559
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติกาหนดปฏิทินเกี่ยวกับ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
โดยผู้แทนสมาชิกไว้ดังนี้ วันประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี คือ
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
คือ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า
ถ.ศุขประยูร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กาหนดการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
การจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน
จะจ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่เคย
แจ้งไว้เมื่อปีก่อนหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงในปีนี้ (บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน บัญชีเงินฝาก
ธนาคารเสียค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบของธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทยเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท เป็นต้น ซึ่ง
สมาชิกเป็นผู้จ่ายเอง)
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนาฝาก
มายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของใคร
โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 2560
เนื่องจากผู้แทนสมาชิกประจาปีการเงิน 2559 จะครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้นคณะกรรมการดาเนินการจึง
กาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจาปีการเงิน 2560 ตาม ปฏิทินดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิก วันที่ 30 กันยายน 2559
2. ถอนชื่อ เพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกภายใน 14 ตุลาคม 2559 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
3. รับสมัครผู้แทนสมาชิก วันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559 สถานที่ ณ หน่วยงานของผู้สมัคร ยกเว้น ข้าราชการบานาญ
สังกัด สพป.ฉช.เขต 1 และ ข้าราชการบานาญ สังกัดสพม.6 รับสมัคร และเลือกตัง้ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด /
ข้าราชการบานาญ สังกัด สพป.ฉช.เขต 2 รับสมัครและเลือกตั้ง ณ สพป.ฉช.เขต 2
4. เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา สถานที่ ณ หน่วยงานของผู้สมัครหรือหน่วยงานที่รับสมัคร
5. คณะกรรมการเลือกตั้งประจาหน่วย รายงานผลการเลือกตัง้ ต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
6. ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้กาหนด ดังนี้
1. สหกรณ์แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
2. ให้มีการเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกโดยวิธีลับหรือเปิดเผย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
3. สมาชิกหนึง่ คนมีสิทธิออกเสียงได้ไม่เกินจานวนผู้แทนสมาชิกของหน่วยงานนั้น
4. กรณีผลการเลือกตัง้ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก สาหรับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพื่อให้ได้ผู้แทนสมาชิกเท่าจานวนที่กาหนดใน
หน่วยงานนั้น ๆ
5. หากจานวนผู้สมัครมีจานวนเท่ากับจานวนผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานใด ก็ไม่ต้องมีการลงคะแนนในหน่วยงานนั้น และให้ผู้สมัคร
นั้นเป็นผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานนั้น
6. หากจานวนผู้สมัครมีจานวนน้อยกว่าจานวนผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานใดก็ไม่ต้องมีการลงคะแนนในหน่วยงานนั้น และให้ผู้สมัคร
นั้นเป็นผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานนั้น พร้อมทั้งให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งเสนอชื่อสมาชิกในหน่วยงานนั้นเป็นผู้แทนสมาชิกให้ครบ
ตามจานวน
7. ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบภายใน 3 วัน
หลังจากวันเลือกตั้ง

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนตุลาคม 2559 ไม่มี
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน ตุลาคม 2559

1.นายสาเภา แสงจันทร์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,072 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 256,288 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.35 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน ตุลาคม 2559
1.นายสาเภา แสงจันทร์
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,550 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 236,034 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.51 บาท

คนเงินเดือนน้อย จะมีวิธีเก็บเงินอย่างไร
ทุกคนเมื่อถึงวัยที่ทางานมีรายได้ต่างก็ต้องการทีจ่ ะเก็บออมเงินให้ได้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะนาไปใช้ทาอะไรอย่างทีเ่ ราต้องการในวัน
ข้างหน้า แต่การที่คนเราจะเก็บเงินได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น จานวนเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไลฟ์สไตล์ในการ
ใช้ชวี ิต การวางแผนการเงิน เป็นต้น เมื่อพูดถึงเงินรายได้บางคนคิดว่ามีรายได้มากจะทาให้
เก็บเงินได้มาก แล้วคนรายได้น้อยอย่างเราล่ะต้องเก็บเท่าไหร่กว่าจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่
เหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง ซึ่งที่จริงแล้วรายได้กเ็ ป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้คนเรามีโอกาสที่จะเก็บ
เงินได้มากหรือน้อยกว่ากัน แต่นอกจากรายได้แล้วก็มีปจั จัยอย่างอื่นด้วย เช่น รายจ่าย หรือ
การใช้จา่ ยของแต่ละคน หากรายได้มากใช้มากก็เหลือเก็บน้อย แต่หากรายได้น้อยเก็บมาก
ก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินเป็นก้อนได้มากกว่าคนที่มีรายได้มากแต่ใช้มากเสียด้วยซ้าไป ดังนั้น
คนที่มีรายได้น้อยก็อย่าเพิง่ หมดกาลังใจไป ค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบเท่าที่เรามี มีน้อยเก็บ
น้อย พอมีมากขึ้นเราค่อยเก็บมากขึ้น ค่อย ๆ บ่มเพาะนิสัยใช้จา่ ยอย่างพอเพียงและรู้จักอดออมให้เป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปเรื่อย ๆ นิสัยแบบนี้
แหละที่จะทาให้คนเราไม่มีวันจนและไม่มีหนี้
วันนี้เรามีวิธีเก็บออมเงินสาหรับคนมีรายได้น้อยมาฝากกัน รับรองว่าทาตามนี้แล้วได้ผล สามารถมีเงินเก็บได้แน่นอน
หักเงินเพือ่ ออมทันทีเมื่อได้รับเงินเดือน การออมแบบหักเงินออมออกจากเงินเดือนก่อนเพื่อนาเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือนเป็นวิธีที่จะทาให้
เก็บเงินได้ดีที่สุด โดยให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการออมเดือนละเท่าไหร่ มากน้อยไม่สาคัญขอเพียงให้เราเริ่มต้นออม เลือกเป้าหมายทีเ่ รา
ทาได้ไม่เครียด เงินออมรายเดือนควรอยู่ที่ประมาณอย่างน้อย 10% ของรายได้ เช่น เงินเดือน 10,000 บาท ก็หักไว้ออม 1,000 บาททุก
เดือน 1 ปีก็จะมี 12,000 บาท ดีกว่าไม่ออม (สนใจวิธีนี้ ปรึกษาทีฝ่ ่ายเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทราได้เลย)
เปิดบัญชีเงินฝากประจา เลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจาที่ต้องฝากเงินทุกเดือน เช่น 1,000 บาท ทุกเดือน เป็นเวลา 24เดือน เงินฝากประเภท
นี้นอกจากจะเป็นการบังคับให้เราเก็บเงินทุกเดือนแบบอัตโนมัติแล้ว ยังเป็นเงินฝากที่ให้ดอกเบีย้ สูงกว่าเงินฝากแบบออมทรัพย์และดอกเบี้ ยก็
ปลอดภาษีดว้ ย (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัดมีบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี )
หากเงินเหลือให้ออมเพิ่ม แม้วา่ เราจะหักเงินออมไว้แล้ว 10% ของเงินเดือน แต่บางเดือนเราอาจกินใช้น้อยทาให้มีเงินเหลือเพิม่ จากรายได้
อีก ก็ให้เรานาเงินนั้นไปเก็บออมเพิ่ม เงินออมของเราก็จะมีมากขึ้น
ตั้งเป้าหมายการออมเงิน เมื่อเริ่มต้นมีเงินออมแล้วให้เราตัง้ เป้าหมายการออมของเราว่าเมื่อครบ 1 ปี หรือ 2 ปี เราอยากออมเงินให้ได้
เท่าไหร่ ด้วยวิธีแบบนี้จะทาให้เรามีแรงจูงใจ ยกตัวอย่าง เราอาจตั้งเป้าเล็ก ๆ ก่อนว่าปีแรกของการทางานเราจะเก็บเงินให้ได้ 20,000 บาท
เท่ากับเงินเดือน 2 เดือนเลยนะ หากทาได้รับรองว่าภูมิใจแน่นอน และเมื่อทาได้กใ็ ห้ค่อย ๆ เพิ่มเป้าหมายของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะถึงตอน
นั้นรายได้ของเราก็นา่ จะเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกัน
ทางานเพิ่มเพื่อหารายได้เสริม การทางานประจามีข้อดีก็คือมีความมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน แต่หากรายได้น้อย เราสามารถใช้เวลาในช่วงที่
ว่างจากการทางานประจาเพื่อมาทางานเสริมสร้างรายได้เพิ่ม ซึง่ ช่องทางในการหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของ
แต่ละคน บางคนชอบขายของก็อาจหาของไปขายตามตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ บางคนชอบสอนพิเศษก็รับสอนพิเศษในเรื่องทีเ่ ราถนัดหรือมี
ความรู้ บางคนเก่งเรื่องทาขนมก็สามารถทาขนมเพื่อฝากขายตามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านได้
มีน้อยใช้น้อย คนที่มีรายได้น้อยก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีรายได้น้อย หากอยากเก็บเงินให้ได้ก็จะต้องประหยัด คือ ใช้ให้น้อยด้วยแต่ก็ไม่ใช่
ให้ถึงกับขาด เรียกว่าใช้อย่างพอเพียงจะดีกว่า ใช้ในสิง่ ที่จาเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ตัดสิ่งที่ไม่จาเป็นทิ้งไป ต้องทาแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีเงินเก็บได้
หาช่องทางลงทุน เมื่อเก็บเงินได้จานวนหนึ่งแล้วก็ต้องหาช่องทางลงทุนเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยเป็นรายได้ให้กับตัวเราได้ โดยการลงทุนก็ต้องมี
การกระจายความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ถือเป็นการใช้เงินให้ทางาน เป็นการใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นเพื่อชนะเงินเฟ้อ
ให้ได้ การเก็บเงินแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ดีเพราะเมื่อเวลาผ่านไปค่าของเงินก็จะค่อย ๆ ลดลง จึงควรต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วย

ที่จริงแล้วคนทีม่ ีรายได้มากหรือน้อย วิธใี นการเก็บออมเงินก็ไม่ตา่ งกันมาก หากอยากทาให้สาเร็จ เพียงแต่คนที่มีรายได้มากหากไม่ใช้จ่ าย
ฟุ่มเฟือยหรือมีภาระมาก ก็จะมีโอกาสเก็บเงินได้มากและถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า ในขณะที่คนที่มีรายได้น้อยอาจต้องใช้ความพยายามที่
มากกว่า แต่ก็ใช่วา่ จะไม่สาเร็จนะ คนที่ร่ารวยในปัจจุบันก็ตั้งมากมายหลายคนที่เคยมีรายได้น้อยมาก่อน แต่กเ็ ป็นเพราะประหยัดและรู้จั ก
เก็บหอมรอมริบจึงสามารถร่ารวยขึ้นมาได้เช่นกัน (ขอขอบคุณเรือ่ งและภาพ : https://moneyhub.in.th/article/few-salary-save-money/)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน ตุลาคม 2559

1.นายสาเภา แสงจันทร์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,696 บาท
2.นายประชุม กาญจนา ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,650 บาท
จานวนสมาชิก ฌสฉ.ฉช .ทั้งหมด 4,278 ราย
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

คณะผู้จัดทำ
นำยบัญชำ เกษมสุข

ที่ปรึกษำ
กองบรรณำธิกำร
นำยธงชัย นพฤทธิ์
นำยอัฐพล มำลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดำ
นำยวีระ กำญจนสำยทอง

นำยพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นำยเพทำย อมัตวะตะ
นำยสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยำ ต.วัฒนผล

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 และ 2559
รายการ
กันยายน 2558
กันยายน 2559
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,501
4,941
2,247,863,230.00
179,892,149.03
6,560,700.00
3,763,200.00
866,639.93
6,075,013.00
2,472,670,443.58
5,146,619,036.67
152,740,249.77

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,759
4,883
2,412,829,490.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,243,996.93
6,375,013.00
3,000,686,430.36
5,833,038,894.04

159,526,641.07

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์ ATM
2.50
ฝากออมทรัพย์
2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25
ฝากประจา
3.50
เงินกู้ทุกประเภท
6.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
4
42

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
53,000.00
85,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน กันยายน พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 581 ราย อนุมัติกู้ 230,167,000.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 84,591,173.00 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คูณ
จานวนปีที่
ครึ่งหนึง่ ของหุน้ ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9)
เป็นสมาชิก
จานวนปีที่
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็
น
สมาชิ
ก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นายสาเนา แสงจันทร์ นายสาเนา แสงจันทร์ ตนเอง
60,000.00
200,000.00 100,000.00 90,000.00
-

สถา
นภา
พ

นางศศิณา กาญจนา นายประชุม กาญจนา
นางมาลี ปะบุญเรือง นายสมบูรณ์ ปะบุญเรือง

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

450,000.00

44,000.00

-

-

-

-

44,000.00

-

37,000.00

-

-

-

-

37,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000.00

81,000.00

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

531,000.00

คูส่ มรส
คูส่ มรส

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

