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ฉบับพฤศจิกายน 2559

เชิญตัวแทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
สวัสดีสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย ของปีการเงิน 2559 สหกรณ์จะปิดบัญชี วันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ในวันนั้นจะต้อง
เลือกคณะกรรมการดาเนินการ ตามข้อบังคับกึ่ง
หนึ่งจากจานวน 15 คน ทาหน้าที่แทนผู้ที่หมดวาระ
ส่วนคณะอนุกรรมการ 15 คนและผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 5 คน จะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด
การประชุมใหญ่สามัญนี้ ประชุมโดยผู้แทน
สมาชิ ก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่สมาชิกทุกท่านได้
เลือกตัวแทนของท่าน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่
ผ่านมานั่นเอง ดังนั้นในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี วันที่ 24 ธันวาคมนี้ ขอให้ตวั แทนสมาชิ กทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตัง้ แต่เวลา 8.30 น.เป็ น
ต้นไป ที่โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่ า ฉะเชิ งเทรา เพื่อทาหน้าที่ผู้แทนสมาชิก รวมทั้งรับทราบการรายงานผลการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมา พิจารณางบการเงิน การจัดสรรกาไรสุทธิ การจ้างผู้สอบบัญชี แผนงานงบประมาณ และ
วงเงินกู้ยืม เป็นต้น
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
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

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัดถวาย
พวงมาลาพระปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2559 นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการ นา
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ฉะเชิงเทรา จากัด ถวายพวงมาลาราลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 ไม่มี
จานวนสมาชิก 1,029 คน
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559

1. .นายชัยวัฒน์ มุง่ จงรักษ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2. นางสุจิตรา ทองไชยปกรณ์ได้รบั เงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,071 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 257,731 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.35 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559
ไม่มี

จานวนสมาชิก ฌสฉ.ฉช .ทั้งหมด 4,278 ราย
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
1.นายชัยวัฒน์ มุ่งจงรักษ์
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,559 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 236,034 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.51 บาท

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

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจาปี 2559
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ได้ประกาศรับสมัครให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจาปี 2559 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ได้ทาการคัดเลือก
ผลงานดีเด่นของสมาชิก โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงมี
มติเห็นชอบให้ประกาศผลการตัดสินสมาชิกที่สมควรได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รวม 30
รางวัล เป็นเงิน 90,000 บาท และมอบรางวัลในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ดังนี้
ที่
ชื่อ
เลขทะเบียน
สังกัด/โรงเรียน
หน่วย 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

น.ส.สุภาพร ฤกษ์จันทร์
นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ
นางเรณู แสงเงินอ่อน
นางองุ่น ละเต็บซัน
นายสุรพล วรชิราภรณ์
นายแดน ศรีชนะวัฒน์
นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
นางวิลาวัณย์ ธรรมสาโร
นายวิรตั น์ รัตนกาเนิด
นางสมหมาย ลัดลอย
น.ส.จารุวรรณ จันทร์ทอง

14273
8369
11172
11833
2602
10726
12888
14329
9815
12389
13679

โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉช.เขต 1
ข้าราชการบานาญ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลอง 21
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
โรงเรียนวัดคลองเจ้า
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"

12
13
14
15
16
17
18

นางสาลีรักษ์ กลิ่นเจริญ
นางประภา เทียนขาว
นางบุษยพร ขมสนิท
นางทวีพร เอื้ออารีย์
นางศิริพร บินชัย
นางพัชรา พันธุ์โยธี
นางอัจฉรา หุตะเจริญ
หน่วย 2

6818
4465
12954
11180
7904
13481
10577

โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ
โรงเรียนวัดศรีมงคล
ข้าราชการบานาญ เขต 1
โรงเรียนวัดบางสมัคร
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิต

1
2
3
4
5
6
7
8

นางวาสนา พุ่มนิคม
นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ พลรักษา
นางวิลาวรรณ วงษ์แก้ว
น.ส.ปาณภัช ยันตะพลา
นายมนตรี ประการะสังข์
นายชิด วงค์ใหญ่
นางวรัชญา รักยศ

10123
10914
14085
5721
15078
12865
15490
13216

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
โรงเรียนวัดหัวไทร
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
โรงเรียนวัดหัวสาโรง
โรงเรียนบ้านปรือวาย
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
สพป.ฉช.เขต 2

9 นายจักรภัทร ภาษาสุข
10 นายสมพร ไทรศาศวัต

15344

โรงเรียนบ้านหนองยาง

12046

โรงเรียนบ้านแปลงไผ่ - ขุนคลัง

12051
14324

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

หน่วยที่ 3
1 นายธรรมนูญ นวมบางขวัญ
2 นายนิรันดร จันทร์รัศมี

เศรษฐกิจพอเพียง กับ สามหลักการของความพอประมาณ
ปัจจุบันหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากกระแสวัตถุนิยม ความอยากได้ อยากมี ทาให้หลายคนใช้จา่ ยเงินเกิน
ฐานะของตนเอง บางคนถึงกับกูห้ นี้ยืมสิน กลายเป็นภาระทางการเงินของตนเองและครอบครัว แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากเราน้อม
นา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาเป็นหลักในการดาเนินชีวติ ซึง่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ประกอบไป
ด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่ง 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคมุ้ กันในตัวทีด่ ี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้
และเงื่อนไขคุณธรรม ทัง้ นี้ บทความนี้จะขอกล่าวถึง “ความพอประมาณ” ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“ความพอประมาณ” คือ ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ซึ่งก็คือการบริโภคแต่พอดี ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้ในปัจจุบัน
เพื่อให้มเี งินออมไว้ใช้จา่ ยยามเกษียณอายุ หรือเมื่อไม่มีรายได้จากการทางานแล้วในอนาคต ทั้งนี้ การดาเนินชีวิตบนความพอประมาณตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีหลักปฏิบัติมาแนะนา 3 ขั้นตอน ดังนี้
หลักการแรกทีต่ ้องมี คือ การออมเงินให้เพียงพอก่อนใช้จ่าย การออมเป็นพื้นฐานของความพอมีพอกิน และความมั่นคงในชีวิตตลอด
อายุขัย โดยใช้หลัก “ออม 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน” และหลัก “ออมก่อนใช้” เพื่อจะได้ไม่ใช้เงินเพลินจนไม่เหลือเก็บออม สาหรับเงิน 3 ส่วนที่เหลือ ก็
ใช่วา่ จะนาไปใช้สุรุ่ยสุร่าย แต่ให้เราดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีความสะดวกสบายพอสมควร กินอาหารดีมีคณ
ุ ค่า ใช้ชีวิตให้ถกู สุขลักษณะ ไม่
ฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น หรือหรูหราจนเกินพอดี และถ้ามีเงินเหลือจากการใช้จา่ ย ก็ควรนามาเก็บออมเพิ่มเติม นอกจากนี้ การทาบัญชี
รายรับ-รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือนเป็นประจา จะช่วยให้เราบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยเราสามารถทบทวนได้วา่ ค่าใช้จ่ายใดไม่จาเป็น ปรับ
ลดได้บ้าง ซึง่ ค่าใช้จา่ ยที่ลดลง ก็คือ เงินที่เหลือมาเก็บออมได้มากขึ้น
หลักการที่สอง คือ สารองเงินเผื่อฉุกเฉินอย่างเพียงพอ จากหลักการในข้อแรก เงินที่ออมก่อนใช้จา่ ยให้นามาเก็บเป็นเงินสารองสาหรับ
ค่าใช้จา่ ยเพื่อทดแทนรายได้ในกรณีที่ตกงาน เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ และเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับซื้อเครื่องใช้ที่หมดสภาพลง
สาหรับจานวนเงินสารองควรมีเท่าไรนั้น ขอแนะนาว่าควรมีประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครอบครัว อย่างไรก็ตาม หากครอบครัว
มีรายได้เพียงทางเดียว หรือไม่มสี วัสดิการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองและครอบครัว ก็ควรเพิม่ เงินสารองในส่วนนี้ดว้ ย
หลักการที่สาม คือ ยกระดับฐานะให้สูงขึ้นแบบพอเพียง การยกระดับฐานะให้ดีขึ้นเป็นสิ่งทีค่ วรทา แต่จะต้องมีพื้นฐานที่ดีเสียก่อน ก็คือ
พื้นฐานการออม และเงินสารองที่เพียงพอ เพราะหากขาดพื้นฐานที่มั่นคง การยกระดับฐานะก็อาจล้มเหลวลงได้ ดั่งพระบรมราโชวาทตอน
หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วา่ “การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยก
เศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุง่ ยากล้มเหลวได้ในที่สุด” ดังนั้น การยกระดับฐานะของตนเองจะต้องทาอย่างมั่นคง
และไม่ข้ามขั้นตอน โดยมีวถิ ีทางเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นอยู่ 2 ทางหลัก ได้แก่
1. การเพิ่มรายได้จากแรงงาน หรือความสามารถในวิชาชีพของตนอย่างสุจริต และเดินสายกลาง คือ การทีใ่ ช้เวลาว่างจากงานประจาใน
การหารายได้เสริม โดยที่ไม่ได้เป็นงานที่หนักเกินไปจนเสียสุขภาพ หรือทาให้เสียความสัมพันธ์ที่ดใี นครอบครัว
2. การนาเงินออมส่วนที่เกินจากการเป็นเงินสารองไปลงทุนต่อยอด การลงทุนนั้น อาจเป็นธุรกิจที่เราถนัด มีความเชี่ยวชาญ หรือลงทุน
ผ่านสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตร และหุ้นกู้ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะลงทุนอะไร เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่
กาลังจะลงทุน หากลงทุนโดยไม่มีความเข้าใจ ก็มีโอกาสขาดทุนได้สูง และที่สาคัญ คือ ไม่ควรกู้ยมื เงินมาลงทุนเกินตัว เพราะหากการลงทุนไม่
เป็นไปตามคาด อาจเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของตนเองหรือครอบครัวได้

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดทีม่ ีประโยชน์มากถ้าหากเราทุกคนได้น้อมนาไปใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงแนะนาให้ใช้จา่ ยอย่าง
ประหยัด อย่างมีเหตุและผล แต่ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียว จึงจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความสุข
(ที่มา : โดย วรินทร์ สุรพลชัยวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ฝ่ายวางแผนและให้คาปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย)

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

7,504
4,906
2,266,623,720.00
179,892,149.03
6,560,700.00
3,763,200.00
835,489.93
6,075,013.00
2,622,348,941.62
5,288,790,625.13
167,826,221.43

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,754
4,888
2,428,794,130.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,111,796.93
6,375,013.00
3,054,153,053.30
5,914,983,528.82

172,254,951.13

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
9
51

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
92,600.00
88,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 572 ราย อนุมัติกู้ 212,800,640.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 68,167,422.50 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผู้เสียชีวิต

สถา
นภา
พ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คูณ
จานวนปีที่
ครึ่งหนึง่ ของหุน้ ไม่
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9)
เป็นสมาชิก
จานวนปีที่
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็
น
สมาชิ
ก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
51,000.00
-

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

นายสมชาย ศรีสุรักษ์ นางทองม้วน ศรีสรุ ักษ์

คูส่ มรส

น.ส.ศรีสะอาด บูรณะโกศล น.ส.ศรีสะอาด บูรณะโกศล

ตนเอง

44,000.00

-

200,000.00

100,000.00

80,000.00

-

424,000.00

นางสุจิตรา ทองไชยปกรณ์ นางสุจิตรา ทองไชยปกรณ์ ตนเอง

30,000.00

-

111,200.00

100,000.00

60,000.00

-

301,200.00

นายสุนทร ทองไชยปกรณ์ นางสุจิตรา ทองไชยปกรณ์ คูส่ มรส

-

45,000.00

-

-

-

-

45,000.00

นายชัยวัฒน์ มุ่งจงรักษ์ นายชัยวัฒน์ มุง่ จงรักษ์ ตนเอง

34,000.00

-

113,500.00

100,000.00

60,000.00

-

307,500.00

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

108,000.00

111,000.00

424,700.00

300,000.00

200,000.00

-

1,143,700.00

นางวรรณวิไล มุ่งจงรักษ์ นายชัยวัฒน์ มุง่ จงรักษ์

คูส่ มรส

51,000.00

