พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“…ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการ
กระทา เพราะกิจที่จะทา คาที่จะพูด ทุกอย่างล้วน
สาเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทา
จึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคาพูดที่ไม่สมควร
หยุดยั้งการกระทาที่ไม่ถูกต้อง…’’
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เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับกันยายน 2560

การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อสังคมหรือหลักการสหกรณ์ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2560 โดยสมาชิกที่
สนใจสามารถ ส่งแบบเสนอผลงานได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน
– 19 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จะดาเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติ จานวน
ไม่เกิน 30 คน ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
ประจาปี จะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
จะมอบรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ WWW.CCTSCC.COM หรือติดต่อขอรับได้ที่สานักงาน)
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

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

ด่วน!!! ... สมาชิกที่จะเกษียณอายุในปี 2560 นี้
กรุณาติดต่อขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกออกจากงานประจาที่สานักงานสหกรณ์
หลักฐานที่ขอรับ 1.สาเนาหนังสือคาสั่งที่ออกจากงานประจา(คาสัง่ เกษียณ) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3.สาเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการดังกล่าวให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี โดยจ่ายตามจานวนปีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์คูณด้วย 500
เช่น เป็นสมาชิกสหกรณ์ 30 ปี จะได้รับเงิน 30 x 500 = 15,000 บาท
(สมาชิกที่เกษียณก่อนกาหนดจะขอรับสวัสดิการนี้ได้เช่นกัน แต่สหกรณ์จะจ่ายตามจานวนปีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์คูณด้วย 300 หรือ
ถ้ารอจนกระทัง่ อายุครบ 60 ปี แล้วมาติดต่อรับจะคูณด้วย 500 เช่นกัน)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนกันยายน 2560
ไม่มี
จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 1,308 ราย ณ วันที่ 12 กันยายน 2560
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กันยายน 2560
ไม่มี
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,093 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 268,075 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.24 บาท
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กันยายน 2560
1.นายอาวุฒิ ไพรเลิศ ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,135 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,583 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 259,350 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.314 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กันยายน 2560
1. นายอาวุฒิ ไพรเลิศ ได้รับเงินสงเคราะห์ 200,330 บาท
2.นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนา ได้รับเงินสงเคราะห์ 200,284 บาท
3.นายวิฑูรย์ สิริสัณห์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 200,238 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,371 ราย
ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

คณะผู้จัดทา
นายบัญชา เกษมสุข

ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายอัฐพล มาลัย
นายนิวัตร สมคา
นายวีระ กาญจนสายทอง

นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายกมล อิ่มสาราญ
นายสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

ลักษณะกลโกง มิจฉาชีพจะสุ่มเบอร์เพื่อโทรศัพท์ไปหาเหยื่อ และใช้ข้อความอัตโนมัติสร้างความตื่นเต้นหรือตกใจให้กับเหยื่อ บางครั้งก็แอบ
อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ หลอกให้เหยื่อทารายการที่ตเู้ อทีเอ็มเป็นเมนูภาษาอังกฤษโดยแจ้งว่าทาเพื่อล้างรายการหนี้สิน หรื ออาจ
หลอกให้เหยื่อไปโอนเงินให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อตรวจสอบ ซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้จะอาศัยความกลัว ความโลภ และความรู้ไม่เท่าทันของเหยื่อ
โดยข้ออ้างที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกเหยื่อมีดังนี้
1. บัญชีเงินฝากถูกอายัด/หนีบ้ ัตรเครดิต ข้ออ้างทีม่ ิจฉาชีพนิยมใช้มากที่สุด คือ
หลอกว่าเหยื่อถูกอายัดบัญชีเงินฝากและเป็นหนี้บัตรเครดิต เพราะเป็นเรื่องที่สามารถ
สร้างความตกใจและง่ายต่อการชักจูงเหยื่อให้โอนเงิน โดยมิจฉาชีพจะใช้ระบบตอบรับ
อัตโนมัติแจ้งเหยื่อว่าจะอายัดบัญชีเงินฝากเนื่องจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่น เป็นหนี้บัตร
เครดิตหรือกระทาการผิดกฎหมาย โดยอาจมีเสียงอัตโนมัติ เช่น “คุณเป็นหนี้บัตร
เครดิตกับทางธนาคาร กด 0 เพื่อติดต่อพนักงาน” เมื่อเหยื่อตกใจ ก็จะรีบต่อสายคุยกับ
มิจฉาชีพทันที หลังจากนั้นมิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงินของเหยื่อ หากเหยื่อ
มีเงินจานวนไม่มากนัก มิจฉาชีพจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม แต่หากเหยื่อมี
เงินค่อนข้างมากจะหลอกให้ฝากเงินผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ
2. บัญชีเงินฝากพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน เมื่อมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลจากเหยื่อแล้วพบว่าเหยื่อมีเงินในบัญชีเป็น
จานวนมาก จะหลอกเหยื่อต่อว่าบัญชีนั้น ๆ พัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือติดปัญหาการฟอกเงิน จึงขอให้เหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ
3. เงินคืนภาษี ข้ออ้างคืนเงินภาษีจะถูกใช้ในช่วงที่มีการยื่นภาษีและมีการขอคืน โดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งว่า
เหยื่อได้รับภาษีคืนเป็นเงินจานวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องยืนยันรายการและทาตามคาบอกที่ตู้เอทีเอ็ม แต่แท้จริงแล้วขั้นตอนที่มิจฉาชีพให้เหยื่อทานั้น
เป็นการโอนเงินให้กับมิจฉาชีพ
4. โชคดีรับรางวัลใหญ่ มิจฉาชีพจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่บริษทั หรือตัวแทนองค์กรต่าง ๆ
แจ้งข่าวดีแก่เหยื่อว่า เหยื่อได้รับเงินรางวัลหรือของรางวัลทีม่ ีมูลค่าสูง เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ จะ
หลอกเหยื่อให้โอนเงินค่าภาษีให้
5.ข้อมูลส่วนตัวหาย ข้อมูลส่วนตัวหายเป็นข้ออ้างทีม่ ิจฉาชีพใช้เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวของ
เหยื่อ โดยจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เล่าเหตุการณ์ทที่ าให้ข้อมูลของลูกค้าสูญ
หาย เช่น เหตุการณ์น้าท่วม จึงขอให้เหยื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการใช้บริการ
ของเหยื่อ แต่แท้จริงแล้ว มิจฉาชีพจะนาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการปลอมแปลงหรือใช้บริการทางการเงินในนามของเหยื่อ
6. โอนเงินผิด มิจฉาชีพจะใช้ข้ออ้างนี้เมื่อมีข้อมูลของเหยื่อค่อนข้างมากแล้ว โดยจะเริ่มจากโทรศัพท์ไปยังสถาบันการเงินที่เหยื่อใช้บริการ
เพื่อเปิดใช้บริการขอสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชือ่ สถาบันการเงินจะโอนเงินสินเชือ่ นั้นเข้าบัญชีเงินฝากของเหยื่อ หลังจาก
นั้นมิจฉาชีพจะโทรศัพท์ไปหาเหยื่ออ้างว่า ได้โอนเงินผิดเข้าบัญชีของเหยื่อ ขอให้โอนเงินคืน เมื่อเหยื่อตรวจสอบยอดเงินและพบว่ามีเงินโอน
เข้ามาจริง จึงรีบโอนเงินนั้นไปให้มิจฉาชีพ โดยที่ไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินสินเชื่อทีม่ ิจฉาชีพโทรไปขอในนามของเหยื่อ
ข้อสังเกต
1. มิจฉาชีพจะหลอกถามข้อมูลจากเหยื่อ แล้วหลอกให้เหยื่อทารายการผ่านตู้เอทีเอ็มโดยให้เลือกทารายการเป็นภาษาอังกฤษ
2. มิจฉาชีพจะใช้ข้ออ้างต่าง ๆ เร่งให้เหยื่อทารายการ เพื่อไม่ให้เหยื่อมีเวลาตรวจสอบหรือสอบถามบุคคลอื่น
3. มิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
วิธีป้องกัน
1 หากได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่ไม่รู้จัก ควรทบทวนเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
2 ไม่โลภอยากได้เงินรางวัลที่ไม่มที ี่มา

3 ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ถึงแม้ผู้ตดิ ต่อจะอ้างตัวเป็นส่วนราชการหรือสถาบันการเงิน เพราะส่วนราชการและ
สถาบันการเงินไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลวนตัวลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
4 ไม่ทารายการที่ตเู้ อทีเอ็ม หรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติตามคาบอกของผู้ที่ติดต่อมา
5 ควรสอบถามข้อเท็จจริงกับสถาบันการเงินที่ถกู อ้างถึงหรือใช้บริการ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center)
6 หากได้รับแจ้งว่ามีผู้โอนเงินผิดเข้าบัญชี ควรสอบถามสถาบันการเงินถึงที่มาของเงินดังกล่าว หากเป็นเงินที่มีการโอนผิดเข้ามาจริง จะต้อง
ให้สถาบันการเงินเป็นผู้ดาเนินการโอนเงินคืนเท่านั้น
สิ่งที่ควรทาเมือ่ ตกเป็นเหยื่อ
1. รวบรวมหลักฐานและข้อมูลทุกอย่างที่เกีย่ วข้อง
2. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินเพื่อระงับการโอนและการถอนเงิน
3. หากไม่สามารถระงับการโอนเงินได้ ให้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ พร้อมทั้งลงบันทึกประจาวัน ณ
ท้องที่เกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับการถอนเงินออกจากบัญชีที่โอนไป
4. แจ้งระงับการถอนเงินออกจากบัญชีที่โอนไปกับสถาบันการเงินที่ใช้บริการ โดยสถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน จึงจะ
สามารถคืนเงินได้
5. แจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
6. ทาใจ... เมื่อมิจฉาชีพได้รับเงินโอน จะรีบกดเงินออกจากบัญชีทนั ที ทาให้โอกาสที่จะได้เงินคืนนัน้ น้อยมาก
คาถามถามบ่อย
คาถาม มิจฉาชีพรู้เบอร์โทรศัพท์ของเราได้อย่างไร
คาตอบ มิจฉาชีพใช้หลากหลายวิธีในการหาข้อมูลของเหยื่อ แต่สว่ นมากมักเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ Social Media ต่าง ๆ ที่
เหยื่อโพสต์เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ไว้ เช่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่
คาถาม หากรู้หมายเลขบัญชีที่โอนเงินไป จะสามารถจับตัวมิจฉาชีพได้หรือไม่
คาตอบ มิจฉาชีพมักไม่ใช้บัญชีเงินฝากของตนเองในการรับเงินโอนจากเหยื่อ แต่จะใช้วิธจี ้างคนอืน่ เปิดบัญชีให้ แล้วนาบัตรเอทีเอ็มมากดเงิน
ออกทันทีที่ได้รับเงินโอน หรืออาจใช้วธิ ีหลอกใช้บัญชีของเหยือ่ รายอื่นเพื่อรับเงินโอน จึงทาให้การจับตัวคนร้ายตัวจริงค่อนข้างลาบาก อ่าน
รายละเอียดกลโกงอื่น ๆ
คาถาม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ที่โทรศัพท์มา เป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินจริงหรือเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ
คาตอบ มิจฉาชีพมักเลียนแบบวิธีการติดต่อของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เหมือนจริงมากที่สุด ดังนั้น วิธีที่จะระวังและป้องกันตัวได้คือ ทบทวนสิง่ ที่ได้รับ
แจ้งและความน่าจะเป็น หลังจากนั้นให้วางสายแล้วติดต่อไปยังสถาบันการเงินทีถ่ ูกอ้างถึงด้วยตนเอง สอบถามข้อเท็จจริงของเรื่องที่ได้รั บแจ้ง
นอกจากนี้ สถาบันการเงินไม่มีนโยบายขอข้อมูลหรือแจ้งให้ลูกค้าทาธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์ หากมียอดค้างชาระจริง ลูกค้าสามารถชาระ
เองได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน โดยไม่ต้องทารายการผ่านตู้เอทีเอ็มตามคาบอกของเจ้าหน้าที่
(ขอขอบคุณที่มา : ศคง. ศูนย์คมุ้ ครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย )

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และ 2560
รายการ
สิงหาคม 2559
สิงหาคม 2560
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,751
4,891
2,398,510,680.00
198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,319,376.93
6,375,013.00
2,972,989,094.34
5,773,960,669.77
142,023,755.95

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,904
4,998
2,560,055,320.00

217,308,485.58
8,060,700.00
5,253,200.00
1,072,856.93
6,184,425.00
3,341,933,930.01
6,338,971,793.75

151,260,956.67

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
1
44

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
18,500.00
87,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
รวมเงินกู้ทุกประเภท 532 ราย อนุมัติกู้ 171,683,300.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 76,197,524.75 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จ
านวนปี
ท
่
ี
เกิน 200,000 (ข้อ 9)
จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นายดาริห์ กลิ่นสุคนธ์ นายดาริห์ กลิ่นสุคนธ์ ตนเอง
50,000.00
167,450.00 100,000.00
80,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ
จานวนปีที่

นายอาวุฒิ ไพรเลิศ นายอาวุฒิ ไพรเลิศ

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

397,450.00

ตนเอง

30,000.00

-

125,000.00

100,000.00

60,000.00

-

315,000.00

นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนา นายปราศรัย ศักดิศ์ รีวัฒนา ตนเอง

74,000.00

-

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

464,000.00

นางสมบูรณ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา นายปราศรัย ศักดิศ์ รีวัฒนา คูส่ มรส

-

30,000.00

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154,000.00

30,000.00

492,450.00

300,000.00

230,000.00

-

1,206,450.00

