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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  7  กรกฎาคม  2564 

โคลงสี่สุภาพ 
สรวมชีพชูเชิดล ้า ลือชา 

ยี่สิบแปดกรกฎา เด่นก้อง 
เฉลิมพระชนมพรรษา เสวยสุข ทรงนา 
หกสิบเก้าพรรษาซ้อง สรรพไซร้ถวายเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

สวัสดีครับ... 
หากท่านสมาชิกอยู่ในสถานะของ “ผู้ค้้าประกัน” 

ก่อนจะพูดถึงหลักการของการค้้าประกัน ขอเรียนถึงการ
ให้ใช้สมาชิกมาเป็นผู้ค้้าประกันก่อนนะครับ หลักการ
สหกรณ์ คือ การที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกัน
และกัน (มีเงินมาฝาก ล้าบากมาถอน เดือดร้อนมากู้) การ
ท้าธุรกรรมทางการเงินก็เพื่อจ่ายให้สมาชิกได้ประโยชน์ 
(ได้ดอกเบี้ย/ได้เงินไปใช้จ่าย/ได้เงินไปท้าทุน) เรื่องการ
ฝากการออมก็จะเป็นไปตามก้าลังของสมาชิกแต่ละท่าน 
แต่ส้าหรับการกู้จ้าเป็นจะต้องดูองค์ประกอบต่างๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบฯ ท่ีส้าคัญคือจะต้องมี
หลักประกัน “หลักประกัน” สินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ คือ 
ทรัพย์สินของมวลสมาชิก คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
จะต้องดูแลบริหารจัดการ มิให้เกิดความเสียหาย เมื่อ
สมาชิกมีความจ้าเป็นที่จะกู้เงินไปท้าทุนในการต่างๆ 
ระบบจึงก้าหนดให้เกิดกระบวนการค้้าประกัน เพื่อไม่ให้
ทรัพย์สินสหกรณ์ (สมาชิก) เสียหาย 

หลักประกัน = หลักทรัพย์/บุคคล หากสหกรณ์ฯ ก้าหนดแต่หลักทรัพย์มาใช้
เป็นหลักประกัน สมาชิกส่วนใหญ่ก็คงจะท้าธุรกรรมการเงินในการกู้ไม่ได้ จึง
เป็นท่ีมาของการให้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกได้เข้ามาอยู่ในสถานะผู้ค้้าประกัน ผู้ค้้า
ประกัน จะต้องมีความเช่ือถือและเช่ือมั่นว่าสมาชิกที่ท่านค้้าประกันจะสามารถ
ช้าระหน้ีท่ีกู้ยืมได้ เพราะหากสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถจะช้าระหน้ี ท่านก็ให้
ค้ายืนยันไว้ว่าจะเป็นผู้ช้าระหน้ีแทน จึงเป็นการคัดกรองสมาชิกผู้กู้ว่าจะช้าระ
หน้ีได้จะไม่ท้าให้สหกรณ์ฯ (ทรัพย์สินของสมาชิก) เสียหาย สมาชิกทุกท่านก็จะ
ได้รับความสุข รับประโยชน์ตามส่วนธุรกรรมของแต่ละท่าน 

แต่...ถ้าสมาชิกที่กู้ผิดสัญญาล่ะ อันดับแรกสหกรณ์จะแจ้งเตือนผู้กู้ หากผู้กู้
ยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา สหกรณ์จะแจ้งให้ท่านทราบและเมื่อน้ัน ท่านสมาชิกก็
จะเข้าสู่สถานะของ “ผู้ค้้าประกัน” โดยสมบูรณ์ แค่น้ีก่อนครับ 

สมาชิกผู้กู้ผิดสัญญา : มีรายได้ไม่พอในการช้าระหน้ีตามสัญญา/ต้นสังกัด 
หักช้าระหน้ีเพียง 70% ของเงินได้/ไม่รับผิดชอบ/หนีหน้ี ฯลฯ 

จะเห็นว่า หากผู้กู้มีสถานะดังที่กล่าวมา ก็จะส่งผลกระทบมาที่ผู้ค้้าได้ทุก
กรณี ท่ีพูดแบบน้ีมิใช่จะสรุปว่า การค้้าประกันด้วยบุคคลจะมีปัญหาท้ังหมดนะ
ครับ ต้องขอบคุณสมาชิกที่ยังยึดมั่นและซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์ฯ 99% ของสมาชิก
มิได้สร้างปัญหาใดๆ ให้กับสหกรณ์ฯ 99% ยังปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ ตลอดจนการร่วมกันธ้ารงอุดมการณ์ของสหกรณ์ได้อย่างดีเยี่ยม 
ส้าคัญที่วันน้ี เราทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ จึงขอให้ทุกท่านได้
ใช้ทักษะวิชาชีวิต บริหารจัดการรายได้ของท่านให้สามารถน้าพาความสุขมาสู่
ตนเองและครอบครัว แนวพระราชด้าริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หากท่านยึด
มาเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต ก็เช่ือว่าท่านจะประสบแต่ความสุขไม่ต้องพบ
กับปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอน และหากท่านต้องอยู่ในสถานะของผู้รับผิดชอบ 

    ในฐานะของผู้ค้้าประกันล่ะ...พบกันฉบับหน้าครับ 

28 กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียน ที่อยู ่, เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 
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การชว่ยเหลอืสมาชกิผูส้งูอาย ุ สมาชกิทีไ่มเ่คยรบัทนุการศกึษาบตุร 

รองประธาน..สนทนา. 
สวัสดีครับ... 
สถานการณ์ปัจจุบันความวิตกกังวลกับโรคโควิด-19 มีผลให้พวกเรา

ชาวสหกรณ์ต้องกลับมาทบทวนถึงค้าว่า “ชีวิตวิถีใหม่” การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในอดีต จากน้ีไปคงต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เรามีความ
ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อยู่รอบข้าง เช่น การต้องสวมหน้ากากอนามัย 
การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้้า ด้วยเจลแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน
แออัด ไม่ใช้เวลาไปกับการกระท้าท่ีไม่จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน เป็นต้น 
และคงจะต้องปฏิบัติอย่างน้ีตลอดไปไม่กลับไปใช้แบบเดิมๆ อีก เช่น  
ไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าที่มีแอร์เย็นๆ ดังแต่ก่อน สถานการณ์น้ี 
มีผลกระทบกับสมาชิกตามสถานะของแต่ละท่าน ไม่สามารถบอกได้ว่า
ใครมากใครน้อย มีหลายท่านได้ลดค่าใช้จ่ายประจ้าวัน เพราะ “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อเพื่อชาต”ิ หลายท่านแข็งแรงข้ึน เพราะออกก้าลังกาย ได้ท้างาน
บ้าน ท้าไร่นาสวน มีความปลอดภัย มีความสุข เพราะอยู่บ้านกันพร้อม
หน้าของคนในครอบครัว บางส่วนอาจกระทบเพราะรายได้ที่เคยม ี
เพิ่มจากอาชีพเสริมหายไป แต่อย่างไรก็ดี สภาพของเศรษฐกิจในขณะน้ี
เราต้องพึงระวังให้มาก โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมีเงินเดือนอย่างเดียว
เน่ืองจากสังคมไร้ เงินสดมาแรง จึงต้องคิดก่อนจ่าย มีเงินให้ออม 
มากขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับการท้างานแบบใช้เทคโนโลยี ใช้เวลา 
อยู่พอสมควร อย่าหลง และอย่าให้เกินพอดี 

 
สถานการณ์น้ี ทาง 

คณะกรรมการรับทราบถึง 
ความเดือดร้อนในการช้าระหน้ี  
จึงออกนโยบายช่วยเหลือสมาชิก 
(รอบ 2) ให้มีเงินเหลือเงินมากขึ้น โดย 
การงดส่งเงินต้นของเงินกู้ประเภทฉุกเฉินและสามัญ ต้ังแต่
เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2564 โดยยื่นความประสงค์ 
ท่ีสหกรณ์ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เมื่อสหกรณ์ได้
ช่วยเหลือในการงดส่งเงินต้นแล้ว ท่านต้องน้าเงินท่ีเหลือมาก
ข้ึนน้ันไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด้ารงชีวิต และท้ายน้ีฝาก
ถึงสมาชิก ถ้ามีข้อความหรือหนังสือจากสหกรณ์ไปถึง  
ขอท่านให้ความสนใจตรวจสอบและติดต่อกับทางสหกรณ์
ทันทีเพราะอาจมีเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและสิทธิท่ีพึงมี 
พึงได้ ท่านอาจเสียสิทธิหลายประการไปโดยไม่ทราบ  

ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 และมีเงินเหลือใช้
ตลอดไป…สวัสดีครับ 

ว่าที่ร้อยตรีสรุชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ 
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับ  
 สมาชิกมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไป และไม่เคยได้รับ
ทุนการศึกษาบุตรจากสหกรณ์ฯ 
 ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 สมาชิกท่ีได้รับสิทธิ์ตามระเบียบน้ีแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
บุตรจากสหกรณ์ฯ 

การจ่ายเงิน  
จ่ายให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือ  
ส้าเนาบัตรข้าราชการ +  
ส้าเนาทะเบียนบ้าน 

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับ  
 สมาชิกที่มอีายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
 ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป 

การจ่ายเงิน  
ตามระยะเวลาจ้านวนปีของการเป็นสมาชิก ปีละ 500 บาท แต่ต้อง

ไม่เกิน 10,000 บาท 
จ้านวนปีการเป็นสมาชิกให้นับต้ังแต่วันท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิก

ครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ผู้น้ันมีสิทธิ์ เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป
ให้นับเป็น 1 ป ี

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  หรือ  
ส้าเนาบัตรข้าราชการ + ส้าเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

 กรณีท่ีสมาชิกผู้สูงอายุถึงแก่กรรมก่อนท่ีจะยื่นค้าร้องขอรับเงิน
ใหส้หกรณ์โอนเงินท่ีผู้น้ันพึงได้ตามระเบียบน้ี เข้าเป็นค่าหุ้น 
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สวัสดีค่ะ... 
ช่วงวิกฤติ COVID-19 ทุกท่านคงทราบแล้วว่าโรคระบาดนี้ ท้าให้เกิด

ความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม
หรือ Social Distancing ยังส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งท่ีตามมาก็คือ การว่างงานจ้านวน
มหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการด้าเนินงาน โดยมีการ
คาดการณ์ว่าในอนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศหรือ
ของโลกจะติดลบ 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จ้านวนมากเชื่อว่า... โลกหลังวิกฤติ 
COVID-19 จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก เพราะถ้าสังเกตดูระหว่าง
วิกฤติ COVID-19 นี้ มีหลายอย่างท่ีท้าให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปและอาจ 
ไม่กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนฐาน 
(Fundamental Changes) ในชีวิตและสังคมของมนุษย์ จนหลายๆ คน
เชื่อว่าเราก้าลังก้าวไปสู่โลกใหม่ (A New World) 
ตลาดทุนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต้องเลือกลงทุนแบบใด 

วิกฤติครั้งนี้กระทบกับหลายธุรกิจ ท้าให้การด้าเนินชีวิตของคนท่ัวไป
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนในระยะยาวหลังจากนี ้เช่น การท้า
กิจกรรมที่ต้องรวมอยู่กับผู้คนเยอะๆ คนก็หลีกเลี่ยงไปพอสมควร ธุรกิจ
สื่อสาร ผู้คนก็คงต้องใช้เพิ่มข้ึน ธุรกิจอาหารและสินค้าที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีพมีแนวโน้มที่ดี ธุรกิจประกันภัยและประกันสุขภาพ ก็จะมีคน 
ให้ความส าคัญมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน 
บทพิสูจน์หุ้นยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืน 

นักลงทุนเริ่มหันมาให้ความส้าคัญกับข้อมูลการจัดการความเสี่ยงของ
ธุรกิจมากขึ้น เพราะ “การจัดการความเสี่ยง” นับเป็นส่วนสา้คัญประการ
หนึ่งในองค์ประกอบกลยุทธ์ความย่ังยืน ที่จะพาธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤต ิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ยากล้าบาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีค่าอย่างมากต่อการตัดสินใจ
เลือกลงทุนในอนาคต ในอดีตนักลงทุนอาจพิจารณาข้อมูลตัวเลขผล
ประกอบการ และบทวิเคราะห์ทางการเงินเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน คงปฏิเสธ 

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 

ผ่าน Smartphone 

 Scan QR Code 
 เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขสมาชิกสหกรณ์ฯ 

และเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 
 เลือกรายการที่ท่านต้องการ 

 
ไม่ได้ว่า....การท้าธุรกิจโดยค้านึงถึงหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental Social Governance) 
เป็นการบริหารจัดการธุรกิจท่ีสร้างสมดุลในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ท่ีเชื่อมโยงจากต้นน้้าถึงปลายน้้า ตั้งแต่การจัดหาวัตถดุิบเพื่อใช้ในการผลติ 
การจัดซื้อ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบควบคุมภายใน การขนส่ง 
และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ดังนั้น การบูรณาการเรื่อง ESG 
เข้าไปในกระบวนการด้าเนินธุรกิจ ถือเป็นสิ่งส้าคัญท่ีต้องท้าเพ่ือให้ธุรกิจ
อยู่รอดได้ในระยะยาว อีกท้ังยังสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียให้เพ่ิมขึ้น อันจะน้าไปสู่การสร้างความ
แข็งแกร่ง มั่นคง และย่ังยืนให้กับธุรกิจ 

ท่ีผ่านมานักลงทุนในไทยอาจจะยังไม่ไดเ้ลือกลงทุนในบริษัทท่ีท้าธุรกิจ
โดยค้านึงถึงหลักการ ESG มากนัก ขณะท่ีปัจจุบันนักลงทุนสถาบัน
ต่างชาติตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนในบริษัทไทยท่ีมุ่งท้าเรื่อง ESG อย่าง
จริงจังมากขึ้น โดยผลการศึกษาต่างๆ ระบุว่า.. .บริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานด้าน ESG ที่ดี จะมีความเสี่ยงที่ต่ ากว่า อีกท้ังต้นทุนของ
เงินทุน (Cost of Capital) ก็ต่้ากว่าบริษัทท่ีไม่ให้ความส้าคัญด้าน ESG 
รวมถึงมีความได้เปรียบมากกว่าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น แม้ว่า
ราคาหุ้นของบริษัทท่ีค้านึงถึงความย่ังยืน อาจมีสภาวะขึ้นลงตาม
สภาพแวดล้อมของตลาด แต่การลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมีความ
ผันผวนน้อยกว่าแม้จะเจอพิษ COVID-19 

ท้ังหมดนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า... ในสภาวะท่ีตลาดมีความผันผวนจาก
วิกฤติ COVID-19 นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีมี 
ผลการด้าเนินงานด้าน ESG เพื่อให้ม่ันใจว่านักลงทุนได้พิจารณาถึงโอกาส
และความเสี่ยงในด้าน ESG ควบคู่กับการพิจารณาผลประกอบการทาง
การเงิน เพื่อ “การลงทุนอย่างย่ังยืน” ท่ีจะสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
ในระยะยาว ร่วมกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีดีทางอ้อมจากการ
สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนท่ีท้าธุรกิจ โดยให้ความส้าคัญเรื่อง ESG 

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะ 



ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2564  722 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 913,079 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายสุริยะ  กอบตระกูล 2. นายอรุณ  บ ารุงธรรม 
3. นายทองทิพย์  โคตรศรี 4. นางพิกุล  สร้อยระย้า 
5. นายตอง  นาคสกุล 6. นางจงกลนี  มาศผล 
7. นางสนุิสา  แพทย์รังษ ี 8. นายอุดม  ศรีสังข์ 
9. นางวรรณา  เวชวงษ ์

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2564 361 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 379,390 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางภักดี  สละชั่ว 2. นายอรุณ  บ ารุงธรรม 
3. นางพิกุล  สร้อยระย้า 4. นายประสิทธิ์  พุ่มพวง 

ช.พ.ส. 
 

  

 

 

 

ที่ รายการ พฤษภาคม 2564 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ้านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช้าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส้ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด้าเนินการ (บาท) 
ก้าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,207 
3,283,419,250.00 

487,494,705.65 
10,191,479,260.80 

230,639,175.99 
1,010,988,500.00 
4,406,794,423.23 
2,989,306,400.00 

11,682,184,949.48 
115,076,521.51 
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ผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด   
โทร.  08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966         ID Line  :  @lgo9715v 
 

เลขบัญชีธนาคาร 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย ์ 010422546250 
ธนชาต/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ากัด 

 นางวรรณา  เวชวงษ์ หน่วย บ้านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  11 พ.ค. 64 
 นายสนาม  รตันาคะ หน่วย บ้านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  26 พ.ค. 64 
 นายณัฐพล  อารีเพือ่น หน่วย รร.มิตรภาพ 20 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  27 พ.ค. 64 
 นายสุภาพ  บัวสวัสดิ ์ หน่วย บ้านาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  29 พ.ค. 64 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน พ.ค. 64 มุมฌาปนกิจ ม.ิย. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 250 250,000 

ฌสค. 350 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 420 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/

