เรี ย น ท่ า นสมาชิ ก สหก รณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู จั น ทบุ รี จ ากั ด
ที่เคารพทุกท่าน
ปีที่ 57 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู จั น ทบุ รี จ ากั ด ขอเรี ย นให้
ทราบว่าในการดาเนินงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการมี ความมุ่ง หวั งที่ ให้ ส มาชิ กด ารงชี วิต อย่ าง “มี
ความสุข ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน” ในรูปแบบ
ของคนสหกรณ์ ทั้งนี้ การดาเนินงานทุกอย่างมีทั้งความสาเร็จ
และปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการมีหน้าที่จะต้อง
หาวิธีการให้เกิดความสาเร็จและลดปัญหาอุปสรรคลง เพื่อให้มี
ความสมดุ ล ทั้ ง ตั วของสมาชิ ก และสหกรณ์ ท่ า นในฐานะเป็ น
เจ้าของสามารถทาธุรกรรมได้ ทั้งการออมเงินและการกู้เงิน ขอ
เน้นย้าเรื่องของธุรกรรมการกู้เงินว่าต้องมีความระมัดระวังให้
มากเพราะส่ว นใหญ่จ ะต้อ งมี ผู้ ค้าประกัน ที่ เป็ น สมาชิ ก คือ พี่
เพื่อ น หรือน้ องของเรา จึง ต้องคิดพิ จ ารณาให้ รอบคอบว่ าท า
อย่ างไรกู้เงินแล้ วจะช าระหนี้ ได้ ตามสั ญญาโดยไม่ มี ก ารผิด นั ด
เพราะหากท่ า นผู้กู้ ทาให้เ กิด การผิ ดนั ด สิ่ งที่ จ ะตามมาและมี
ผลกระทบกับตัวท่าน พี่ เพื่อน น้องของท่าน และการบริหารงาน

ของสหกรณ์ จะต้องมีการดาเนินการติดตามทวงถาม เพื่อให้ได้รับ
การชาระหนี้ ในฐานะคณะกรรมการมี หน้ าที่ ให้ เงิ นกู้ แล้ วก็ ต้อ ง
ติดตามหนี้คืน มาเพื่อ รักษาสมดุล ดูแลรัก ษาผลประโยชน์ใ ห้กั บ
สหกรณ์ซึ่งหมายถึงตัวสมาชิก เอง ในปัจจุบันถึงแม้ภาครัฐจะมีการ
ออกกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบีย บต่างๆ ที่ออกมาเพื่อให้ส หกรณ์
ดาเนินการตามภาครัฐ เช่น งวดชาระหนี้ที่ลดลงจากอดีต เงินเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นต้น คณะกรรมการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ที่จะหาหนทางช่วยเหลือดูแลสมาชิกให้เกิดความสมดุล เช่น การทา
แผนปรั บ ลด งด ขยาย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ ได้ เ ห็ น ถึ ง ความ
พยายามของสหกรณ์ แ ละเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
สมาชิก นอกจากนี้ยังต้องสร้างความมั่นใจในหมู่สมาชิกและสถาบัน
การเงินอื่น เพื่อให้สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและ
ยั่งยืน คงต้องเน้นการสร้างวินัยการใช้เงินและการปรับแก้การใช้เงิน
ที่ไม่เหมาะสมของเราให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาทางการเงิน
ที่จะส่งผลกระทบตามมาอย่างมาก
สุดท้ายนี้ต้องขอฝากว่า สถานการณ์โควิด -19 ยังไม่หมดไป
สมาชิกเราคงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ ด้วยความรัก
และเป็นห่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิก
ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านที่ทาธุรกรรมด้านสินเชื่อหรือด้านการออม
ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพทางการ
เงินที่ดี เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งตลอดปีและตลอดไป สวัสดีครับ
ว่าที่ร้อยตรีสรุ ชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์
รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมกันราลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา
แห่ ง การสหกรณ์ ไ ทย รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
เผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
โดยมีกิจกรรมการทาบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ,
การบริจาคโลหิต และพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราช
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ
สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ได้กาหนดข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ขึ้นใช้ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิ บัติ ในเรื่อ งต่ างๆ นั้ น สาระส าคัญ ของระเบี ยบบางระเบีย บไม่ไ ด้กาหนดชัด เจนถึ ง
แนวปฏิบัติ คณะกรรมการฯ ชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
จึงกาหนดเกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 57 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ดังนี้
เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
1. สมาชิกสามัญที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้
2. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้นการรับโอนสมาชิก)
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการชาระหนี้ต่อสหกรณ์
5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการที่ประสงค์ขอผ่อนผันการชาระหุ้น เงินงวดชาระหนี้ ต้องทาหนังสือขอผ่อนผัน
ได้จนถึงวันที่คลังจ่ายเงิน
6. สมาชิกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ในวันจ่ายเงินเดือน ผ่อนผันให้ 5 วันทาการ นับจากวันจ่ายเงินเดือน (ยกเว้น สมาชิกข้าราชการที่สหกรณ์
เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องชาระให้ครบตามที่เรียกเก็บ ในวันราชการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น) หากพ้นกาหนดต้องงดการทา
ธุรกรรม 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ชาระครบตามใบเสร็จ
7. การผ่อนผันชาระหนี้ของสมาชิกหรือตัดชาระหนี้ของสมาชิกที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ครบตามที่ส หกรณ์เรียกเก็บ ให้ส หกรณ์
หักชาระตามลาดับ ดังนี้
(1) ค่าหุ้นรายเดือน
(2) ดอกเบี้ยและเงินต้นเอื้ออาทร
(3) ดอกเบี้ยและเงินต้นกองทุนความมั่นคง
(4) หักให้สมาคมต่างๆ
(5) ดอกเบี้ยค้าง
(6) ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
8. กรณีที่สมาชิกชาระหนี้ไม่ครบตามจานวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ สมาชิกที่ไม่ชาระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกัน และสมาชิก
ที่ยอดหัก ณ ที่จ่าย ไม่ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ นาส่วนที่ขาดมาชาระภายหลังแต่ไม่ทันกับระยะเวลาที่สหกรณ์ผ่อนผัน และสมาชิก
ข้าราชการที่สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ชาระไม่ครบตามที่เรียกเก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิดนัดชาระหนี้
9. สมาชิกทีผ่ ิดนัดชาระหนี้ สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้และต้องนาเงินปันผลมาตัดชาระหนี้
เกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์
10.การกู้เงินทุกประเภท
10.1 ต้องยื่นแบบคาขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตามแบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิปเงินเดือนที่หัวหน้าหน่วยงานรับรอง
สาหรับข้าราชการบานาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน
10.2 การมอบอานาจรับเงิน ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว ที่รับรองสาเนาถูกต้องของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
ต้องไม่มอบอานาจแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
10.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้น เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น
11.การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้น เงินกู้ฉุกเฉิน
11.1 แบบคาขอกู้เงิน ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการบานาญและสมาชิกที่ขอกู้เงินไม่เกินค่าหุ้นสามารถรับรองตนเองได้
11.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้และผู้ค้าประกันที่รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
1) สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
2) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นหนี้ธนาคารออมสิน และสมาชิกที่สังกัด มรภ. ต้องแนบหนังสือ
รับรองจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จากัด เพิ่มเติมด้วย
ต่อหน้า 3
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11.3 สมาชิกที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป ให้คิดบานาญเมื่อเกษียณและไม่นาเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือนในการคานวณสิทธิ์ การกู้
ต้องแนบสาเนา ก.พ.7 (ยกเว้นกรณีการกู้เงินสามัญไม่เกินค่าหุ้น) และต้องนาเสนอคณะกรรมการ
11.4 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายก่อน
11.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัดไม่นามาคิดเป็นเงินได้รายเดือนในการคานวณสิทธิ์ การกู้
11.6 สมาชิกที่ขอกู้เงินรายใดไม่ได้เป็นสมาชิก ฌสจ. หรือ ฌสค. หรือ ฌสคค. ให้สมัครเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสมาคม
ก่อนทุกราย (ลาดับ 1-25 ให้นามาคิดคานวณสิทธิ์สวัสดิการที่พึงได้รับ)
11.7 หากคานวณเงินสวัสดิการที่พึงได้รับกับภาระหนี้สินทั้งหมด ณ วันยื่นคาขอกู้ แล้วมีผลต่าง ให้เป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค.
หรือทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อตามเกณฑ์วงเงินที่กาหนด
11.8 การรับเงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้น ฉุกเฉิน) ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อส.)
11.9 การกู้ของลูกจ้างประจา กรณีมีสิทธิ์รับเงินบาเหน็จรายเดือน ต้องแนบเอกสารรับบาเหน็จรายเดือนประกอบด้วย/กรณี
ขอรับบาเหน็จก้อนหรือไม่มีสิทธิ์รับบาเหน็จรายเดือน เมื่ออายุครบ 60 ปี ภาระหนี้ทุกประเภทที่เหลือ (ยกเว้น เงิ นกู้กองทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคงฯ) จะต้องไม่เกินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
12.สมาชิกที่กู้เงินสามัญไม่เกินค่าหุ้น ให้กู้ได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
13.สมาชิกรายใดที่กู้เงินสามัญที่ส่งชาระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม
14.สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น การใช้สิทธิ์กู้ในครั้งต่อไปให้นับเฉพาะอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
(ยกเว้น สมาชิกโอนมาไม่มีภาระหนี้)
เกี่ยวกับหลักประกันหรือการค้าประกัน
15.สหกรณ์ไม่รับหลักทรัพย์ที่สลักหลังห้ามโอนในการค้าประกัน เมื่อพ้นกาหนดแล้วจึงจะสามารถนามาใช้ค้าประกันได้
16.สหกรณ์รับอสังหาริมทรัพย์ประเภท โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินตราจอง นส. 3 นส. 3 ก. อาคารชุดพร้อมโฉนดที่ดิน ที่อยู่ใน
จังหวัดจันทบุรี และต้องเป็นของตนเองหรือของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
17.ให้คัดชื่อผู้ค้าประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงที่ถึงแก่กรรมออก กรณีที่มีผู้ค้าประกันเหลือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุน
18.สมาชิกที่กู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ
18.1 การใช้สิทธิ์ในครั้งแรกต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นคาขอกู้
18.2 สมาชิกทีอ่ อกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก
19.สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ หรือ กองทุนเอื้ออาทร ที่เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน จะ
ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากกองทุน
เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
20.กรณีที่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่ระบุวัน เดือนเกิด ระบุแต่เพียง พ.ศ. เกิด ให้แนบสาเนา กพ.7 หากไม่มีให้นับเป็นวันที่
1 มกราคม
21.สมาชิกที่เคยใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตร จะขอคืนสิทธิเพื่อขอกลับมารับทุนการศึกษาบุตรไม่ได้
22.กรณีที่สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และมีการระบุเงื่อนไขการถอนเงินหรือชื่อบัญชีที่นอกเหนือจากชื่อสมาชิกเอง หากสมาชิก
ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ โดยไม่คานึงถึงผู้ที่มีชื่ ออยู่ในเงื่อนไขการถอนหรือชื่อบัญชี
ดังนั้น หากสมาชิกประสงค์จะให้สหกรณ์จ่ายเงินฝากบัญชีนั้นให้กับผู้ใดต้องระบุในใบมอบผลประโยชน์ให้ชัดเจน
23.สมาชิกที่ถึงแก่กรรม สหกรณ์งดดอกเบี้ย เงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ/การศึกษา/ศึกษาดูงาน ให้เป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันทีถ่ ึงแก่กรรม
24.สมาชิกที่ขอลาออกจากสหกรณ์ (รวมถึงสมาชิกที่มีภาระผูกพันการค้าประกัน) ต้องยื่นคาขอลาออกด้วยตนเองเท่านั้น

พักชาระหนี้เงินต้นเงินกู้ประเภทสามัญ/ฉุกเฉิน
เงื่อนไข
ขั้นตอน

หากสมาชิกขอกู้เงินใหม่เมื่อใด จะหมดสิทธิ์ในการขอพักชาระหนี้เงินต้นจนถึงเดือนธันวาคม 2565
สมาชิกเขียนแบบคาขอพักชาระหนี้ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ (รับรองสาเนา) 1 ฉบับ
ส่งสหกรณ์ฯ (ยื่นคาขอภายในวันที่ 20 ของเดือน มีผลในเดือนถัดไป)
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การนั่ ง โดยไม่ ไ ด้ ข ยั บ ร่ า งกายเป็ น
เวลานานๆ ส่งผลเสียต่อ สุขภาพมากมาย
มีอะไรบ้าง มาดูกัน
 หากสะสมมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
 จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 147%
 หากสะสมมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป
 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้า 47%
 หากนั่งติดต่อกันเกินกว่า 2 ชั่วโมง
 จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก 10%
มะเร็งลาไส้ 8% และมะเร็งปอด 6%
 หากนั่งติดต่อกันนานกว่า 90 นาทีเป็นประจา
 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึง 2 เท่าตัว
 เพิ่มโอกาสที่จะนาไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน 112% ในกลุ่ม
ผู้มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นวิถี
แต่ข่าวดีก็คือ การลุก ขึ้นขยับ ร่างกาย เดิน ไปมาเพียง 2
นาที ทุก ๆ ชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรได้มากถึง 33%
ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

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)

มกราคม 2565
7,216
3,356,268,780.00
534,030,671.98
10,068,997,843.97
36,332,524.60
1,010,988,500.00
4,974,817,189.21
2,293,000,000.00
11,562,315,587.03
10,474,358.11

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 15.00 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

มุ ม
เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2565
800 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,384 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายเฉลียว วงศ์วาสน์ 2. นางบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร
3. นางเนาวรัตน์ มาลานิยม 4. นางสนาน พงษ์พานิช
5. นางอาไพ เวชกรรม

ชื่อ
ฌสจ.

เรียกเก็บ (บาท)
100
150

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
300
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000
230,000
600,000
600,000

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ม.ค. 65
เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2565
409 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,553 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางสุนีย์ วิเศษการ
2. นายบรรจบ เย็นวารี
3. น.ท.เสถียร ปานล้าเลิศ ร.น.

 น.ส.ทัศนีย์วรรณ สิริรตั น์ หน่วย สมาชิกรอโอน

ถึงแก่กรรมวันที่ 9 ม.ค. 65
 นางอาไพ เวชกรรม
หน่วย บานาญขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 14 ม.ค. 65
 นายโอฬาร นิยมนา
หน่วย บานาญขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 15 ม.ค. 65

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966 Line ID : @chancoop
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

