ดวงใจ ระถะยาน
สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจั นทบุรี จากัด ที่เคารพรักทุกท่ าน ตามที่มีสมาชิกปรารภและ
สอบถามมาว่า หุ้นที่สะสมอยู่ มีก้อนใหญ่แล้ว เราจะถอนเอามาใช้บ้างได้มั้ย ซึ่งข้อบังคับ กาหนดไว้ว่า ต้อง
เสียชีวิตหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะถอนหุ้นได้ ดูจากระเบียบนี้สามารถถอนได้แล้ว แต่ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกาหนดรายการในข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565
โดยที่ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีรายการเกี่ยวกับทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น การชาระค่าหุ้นการขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
ที่สมาชิกถือทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่พ้นจากงานประจ าได้ถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งและมี มูลค่าหุ้นสะสม
จานวนมาก ซึ่งมีความประสงค์ที่จะนาค่าหุ้นบางส่วนไปใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพ และยังคงประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยไม่ต้องก ารสร้าง
ภาระหนี้สิน จึงควรให้โอกาสสมาชิกได้ใช้เงินค่าหุ้นส่วนนี้จานวนหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและการดาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (8) ประกอบมาตรา 43 (5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายทะเบียนสหกรณ์จึงกาหนด
หลักเกณฑ์รายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จะดาเนินการดังกล่าว ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกาหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่ว น
ระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการแก้ไขข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ และนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้
ข้อ 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จะกาหนดให้มีการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกไว้ในข้อบังคับ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องสามารถให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายนาส่งสหกรณ์ได้
(2) ต้องปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน และไม่มียอดขาดทุนสะสม
(3) ต้ องจั ดท าแผนและวงเงินการจ่ า ยคืนค่า หุ้นบางส่ว นระหว่า งเป็ นสมาชิก เสนอต่อที่ ป ระชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้ค านวณวงเงินการจ่ า ย
ในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
(4) จ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา
(5) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกแต่ละรายในระหว่างการเป็นสมาชิกได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่
ข้อ 5 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ
(2) ต้องพ้นจากงานประจา
(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ
ข้อ 6 รายการที่เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่า งเป็นสมาชิก ที่จ ะกาหนดในข้อบังคับ ให้กาหนดรายการอย่า งน้อยตามกรอบแนวทางที่
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 7 บรรดาข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
ทั้งหมดทั้งปวงนี้จะต้องดาเนินการตามกระบวนการ ให้ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกาหนดรายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ต่อไปค่ะ

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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เรื่องเล่า

การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

จาก..ผู้จัดการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน
ตามที่เหรัญญิก (ผอ.ดวงใจ ระถะยาน) ได้เกริ่นนาให้ทุกท่านได้รับรู้ข่าวสารถึงเรื่องการจ่ายคืน
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นระเบียบที่นายทะเบียนกาหนดและได้มี
การประกาศในราชกิจ จานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และมีผ ลใช้ บังคับวัน ถัดจากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น
ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์/ การเตรียมการ / การดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอคืนหุ้นบางส่วน
ตามระเบียบดังกล่าว ได้เตรียมการ / และรับทราบว่าจะทาได้ตอนไหนอย่างไรนั้น มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
สาระสาคัญของระเบียบ

การเตรียมการ / การดาเนินการของสหกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการแก้ไขข้อบังคับ  คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณา
ตามเกณฑ์ในระเบีย บนี้ และนายทะเบีย น เสนอเรื่องขอแก้ไขข้ อบัง คับ โดยมติที่ป ระชุ ม
สหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถจ่าย ต้องมีเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ
คืนค่าหุ้นได้
ดาเนินการที่ลงชื่อมาประชุมและอยู่ในที่ประชุม
 กาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่
 สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่
ต้องมีมติเห็นชอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
 ส่ ง เรื่ อ งให้ น ายทะเบี ย นรั บ จดทะเบี ย น
ข้อบังคับ

 ฝ่ายระเบียบเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการเดือน
ตุลาคม 2565

 สหกรณ์ต้องจัดทาแผนและวงเงินการ
 คณะกรรมการต้องจัดทาแผนและวงเงิน
จ่ า ยคื น ค่ า หุ้ น บางส่ ว นเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม การจ่ายคืนค่าหุ้น โดยคานวณจากยอดทุนเรือน
ใหญ่อนุมัติ โดยให้คานวณวงเงินการจ่ายใน หุ้นที่เปรียบเทียบ 2 ปีบัญชี ซึ่งจ่ายได้ไม่เกิน
ปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ปีบั ญ ชี ที่ผ่ า นมา ซึ่ ง จ่า ยได้ ไม่ เ กิ นยอดทุ น
เรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น

 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2566

 จ่ายค่าหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวน
สมาชิกที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี

 คานวณจากยอดสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2566

 ตั้งแต่ ม.ค. 67 เป็นต้นไป

 จ่า ยคืนค่า หุ้นให้แก่ส มาชิกแต่ล ะราย
ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่

 คานวณจากยอดเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่

 ตั้งแต่ ม.ค. 67 เป็นต้นไป

 ประมาณเดือนพฤศจิกายน
 วั น ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2565 (ประมาณเดือน
มกราคม 2566)
 ไม่ เ กิ น 30 วั น นั บ แต่ วั น
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี

ทั้งนี้ สมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ คือ
 เป็นสมาชิกสามัญ
 ต้องพ้นจากงานประจา (ข้าราชการบานาญ/ผู้ที่ลาออกจากงาน)
 ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้าประกัน
 ไม่เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ
สมาชิกท่านใดที่ประสงค์ขอถอนหุ้นตามระเบียบดังกล่าว เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการค้าประกันเพื่อน
สมาชิกด้วยกัน ...สวัสดีค่ะ
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ดีอย่างไร?
ตามที่ค ณะกรรมการด าเนิน การ ชุด ที่ 57 ได้ มีม ติใ ห้
สมาชิกที่มีบุตรและกาลังศึกษาอยู่ ยื่นขอรั บทุนการศึกษา
บุตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
(ในวันและเวลาทาการ) จานวนทุนละ 1,000 บาท นั้น ขอสรุป
หลักเกณฑ์และเอกสารในการขอรับทุนการศึกษาบุตร ดังนี้

ได้รับผลตอบแทนจากการออมสูง
ค่าหุ้น ได้รับเงินปันผลในอัตราสูง (ปี 60 : 5.45% / ปี 61 : 5.50% /
ปี 62 : 5.50% / ปี 63 : 5.30% / ปี 64 : 5.30%)
เงินฝาก ออมทรัพย์ทั่วไป (2.00%) / ออมทรัพย์พิเศษ (2.70%) /
ประจา 3 , 6 , 12 เดือน (2.90% – 3.40%)

มีแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่า

หลักเกณฑ์
 ต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี นั บถึ ง

สิ้นสุดการรับสมัคร
 บุ ตรที่ ส มาชิ ก มี สิ ทธิ ข อรั บทุ นการศึ กษาแต่ ล ะคน
จะต้องกาลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในระดับชั้น ในปีการศึกษา
2565 ดังต่อไปนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ ปวช.ปี 3 หรื อ
เทียบเท่า
5. ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.ปี 2 หรือ
เทียบเท่า
 บุตรสมาชิกมี สิทธิ รับทุ นการศึ กษา ระดับละ 1
ครั้ ง เท่ า นั้ น (สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร
มากกว่ า 1 คน ได้ ในกรณี ที่ มี บุ ต รแต่ ล ะคนอยู่ ใ น
ระดับชั้นที่กาหนดในข้อ )

เอกสาร
 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
 เอกสารหลักฐานของบุตร ที่สามารถแสดงได้ว่า

เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กาหนด เช่น หนังสือ
รั บ ร อง จาก ผู้ บ ริ ห ารส ถา นศึ ก ษา นายท ะเ บี ย น
ครู ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ครู ป ระจ าชั้ น (มี ต ราประทั บ ของ
สถานศึกษา) , สาเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน
(มีรหัสนักศึกษา)
 สาเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน
 คารับรองบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ (กรณีที่
นามสกุลของบุตรไม่ตรงกับบิดาหรือมารดา)
 ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัต ร
ข้าราชการของผู้รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
Download ใบสมัครได้ที่ www.chancoop.com

วงเงินให้กู้
ชาระคืน
อัตราดอกเบี้ย
(บาท)
(งวด)
(ร้อยละต่อปี)
ฉุกเฉิน
200,000
30
5.25
การศึกษา
100,000
120
5.25
ศึกษาดูงาน
100,000
120
5.25
กองทุนสวัสดิการฯ
500,000 ชาระต้น 100 บาท
6.75
พร้อมดอกเบี้ย
เอื้ออาทร
2,500,000
300
6.75
สามัญ
2,500,000
275
5.25
พิเศษ
5,000,000
300
5.25
ประเภทเงินกู้

ได้รับสวัสดิการที่หลากหลาย
- ทุนการศึกษาบุตร (5 ครั้ง/บุตร 1 คน) ครั้งละ
1,000 บาท
- ประสบภัยพิบัติ
สูงสุด
10,000 บาท
- สมาชิกที่เป็นโสดฯ
1,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกนาน (หุ้น)
2,500-6,000 บาท
- อายุครบ 60 ปี
สูงสุด
10,000 บาท
- ถึงแก่กรรม
20,000-100,000 บาท
- ตัดหนี้ 20% ของเงินกู้สามัญ
10,000-150,000 บาท
- กองทุนสวัสดิการฯ
สูงสุด
1,000,000 บาท
- กองทุนเอื้ออาทร ตัดหนี้เงินกู้เอื้ออาทรส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
1. มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
2. มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก
3. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทีป่ ฏิบัติราชการอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี / เจ้าหน้าที่สหกรณ์ /
เจ้าหน้าทีส่ มาคม ฌสจ. , ฌสค. , ฌสคค. / เจ้าหน้าที่ สกสค.จันทบุรี /
พนักงานครูหรือลูกจ้างประจาตาแหน่งนักการภารโรง สังกัดสถานศึกษา
ของเทศบาลเมืองจันทบุรี , เทศบาลเมืองขลุง , เทศบาลเมืองท่าใหม่
4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
5. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
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ช่วงเวลาที่ควรดื่มกาแฟ
09.30 - 11.30 น.
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะดื่มกาแฟ
เพราะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัว
08.00 - 09.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.30 - 18.30 น.
3 ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรดื่มกาแฟอย่างยิ่ง
เพราะจะทาให้ฤทธิ์ของกาแฟทางานซ้าซ้อนกับฮอร์โมน
คอร์ติซอล ฮอร์โมนแห่งความเครียดนั่นเอง

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

(ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 65)

1. นายบรรยงค์ ผลอาพันธุ์ หน่วย บานาญมัธยมเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 2 เม.ย. 65
2. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์
หน่วย บานาญขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 14 เม.ย. 65
3. นางบุญพา วานิชเจริญธรรม หน่วย บานาญเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 21 เม.ย. 65
4. นายสมนึก แสงชื่น
หน่วย บาเหน็จราไพพรรณี
ถึงแก่กรรมวันที่ 29 เม.ย. 65
5. น.ส.สุภาภรณ์ พัฒนภิรมย์ หน่วย บานาญมะขาม
ถึงแก่กรรมวันที่ 1 พ.ค. 65
6. นายประธาน คงขวัญ
หน่วย บานาญเทศบาลท่าใหม่
ถึงแก่กรรมวันที่ 6 พ.ค. 65
7. นายภูธร โพธิ์ใหญ่
หน่วย รร.แก่งหางแมวพิทยาคาร
ถึงแก่กรรมวันที่ 8 พ.ค. 65
8. นายนที นัมคณิสรณ์
หน่วย บานาญขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 8 พ.ค. 65
9. นายไชยา บัววัฒนะ
หน่วย บานาญสอยดาว
ถึงแก่กรรมวันที่ 8 พ.ค. 65
10.นายเสงี่ยม สถานดี
หน่วย บานาญเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 13 พ.ค. 65
11.นางอุทัยวรรณ ประพันธ์ หน่วย บานาญแหลมสิงห์
ถึงแก่กรรมวันที่ 14 พ.ค. 65

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.
ฌสค.

ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

เรียกเก็บ (บาท)
150
250

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

450
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

250,000

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

พฤษภาคม 2565
7,158
3,373,705,410.00
534,030,671.98
9,987,738,188.58
215,065,107.86
1,010,988,500.00
5,034,879,186.42
1,989,000,000.00
11,430,518,006.51
124,841,729.71

ธนาคาร/สาขา
ประเภท
เลขบัญชี
กรุงไทย/จันทบุรี
ออมทรัพย์
204-1-00112-7
กรุงเทพ/จันทบุรี
สะสมทรัพย์
290-0-57122-1
กรุงศรี/จันทบุรี
ออมทรัพย์
027-1-54064-0
ออมสิน/จันทบุรี
เผื่อเรียก
0-5008106345-0
ธกส./จันทบุรี
ออมทรัพย์
010422546250
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2565
814 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 907,089 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางจรีย์ พรพานิช
2. น.ส.สุภาพ วชิระธรรมา
3. นางสงกรานต์ จงขจรวงศ์ 4. น.ส.น้าทิพย์ ติณมาศ
5. นายบรรยงค์ ผลอาพันธุ์
เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2565
426 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 375,390 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายเฉลิม บุญโยประการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
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