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21 ธันวาคม 2563 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ เรื่อง รายงานการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจฯ ครูสตูล  

 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาประจําป 2564 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรยีน / หัวหนาหนวยงาน 

สิ่งที่สงมาดวย รายงานรายชื่อสมาชิกเสยีชีวิต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563  
 

 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอความรวมมือประชาสัมพันธแจงรายงาน

การดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจฯ  การเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา    ประจําป 2564  รับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รายงานการดําเนินการของสมาคมฌาปนกจิฯ  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 

จํานวนสมาชกิยกมาป 2562 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 2,684 คน 

จํานวนสมาชิกสมัครใหม                   ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 0 คน 

จํานวนสมาชิกลาออก/พนสภาพสมาชิก ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 (6) คน 

จํานวนสมาชิกเสียชีวิต                     ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 (18) คน 

สมาชกิคงเหลือ 2,660 คน 
 

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 สมาคมฯ มีจํานวนผูเสียชีวิต 18 ราย   ซึ่งจะเรียกเก็บสมาชิกในป 2563  

ดังตอไปนี้  

- เงินสงเคราะหลวงหนาประจําป 2564              2,000.00 บาท  

- คาบํารุงประจําป  2564                 50.00 บาท  

- เรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพิม่เติม ประจําป 2563       600.00 บาท 
(เนื่องจากในป2563 มีสมาชิกเสียชวีิต 18 ราย แตทางสมาคมฯ เรียกเก็บเพยีง 12 ราย เกินมา 6 ราย ) 

- เรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพิม่เติม ประจําป 2562       200.00 บาท 
(เนื่องจากในป2563 มีสมาชิกเสียชวีิต 20 ราย แตทางสมาคมฯ เรียกเก็บเพยีง 18 ราย เกินมา 2 ราย ) 

                 รวมทั้งสิ้นเปนเงิน                    2,850.00 บาท   

(สองพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ     

 

 
(นายไสว สังขทอง) 

นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครสูตลู จํากัด 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

โทร 074-711933 ตอ 12 
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รายงานสมาชิกเสียชีวิต 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตลู จํากัด  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 

             

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ เสียชีวิตเมื่อวันที ่ สาเหต ุ
เงินสงเคราะหท่ีไดรับ 

(หลังหักคาใชจาย9%) 
บาท 

1 นายอารอบีซาน  ปากบารา 12 มกราคม 2563 หลอดเลือดในสมองแตก      224,644.00  บาท 

2 นายสุพล แกวจินดา 20 มกราคม 2563 กลามเนื้อหัวใจลมเหลวเฉยีบพลัน      224,653.00  บาท 

3 นางอามีณา  นิ่งเบบ 10 กุมภาพันธ 2563 มะเร็งเตานม      244,280.00  บาท 

4 นายสุภตัร  อุปการัตน 21 กุมภาพันธ 2563 ภาวะเลือดออกในสมองจากการกระแทก      224,089.00  บาท 

5 นายสนั่น  รักษารอด 17 มีนาคม 2563 ติดเชื้อในปอดรุนแรง      223,898.00  บาท 

6 นางชื่นฤดี  ปนทอง 31 มีนาคม 2563 โรคประจําตัว      243,707.00  บาท 

7 นายผดุงศักดิ ์ วิมลนิมติร 8 เมษายน 2563 หัวใจเฉียบพลัน      243,543.00  บาท 

8 นางรสสุคนธ  บินอับดุลรามาน 23 เมษายน 2563 ติดเชื้อแบคทีเรยีในกระแสเลือด      243,352.00  บาท 

9 นายสอน  สราญฤทธิ ์ 29 เมษายน 2563 เสนเลือดในสมองตีบขนาดใหญ      243,161.00  บาท 

10 นางสมจิตร  จันทรสุวรรณ 1 มิถุนายน 2563 มะเร็งปอด      222,970.00  บาท 

11 นายสมศักดิ ์ ชาวสวน 20 กรกฎาคม 2563 ปวย      242,779.00  บาท 

12 น.ส.ละออง  ฉัตรชัยวงศ 19 สิงหาคม 2563 ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน      222,497.00  บาท 

13 นายแพว  ไชยสุวรรณ 3 กันยายน 2563 เสนเลือดในสมองแตก      222,406.00  บาท 

14 นายไพศาล  ลือพิพัฒน 15 กันยายน 2563 กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั      222,315.00  บาท 

15 นางนฤตยา  เบ็ญจพงศ 28 กันยายน 2563 หัวใจวาย      242,224.00  บาท 

16 นายสกุลชัย  มิตรเปรียญ 14 ตุลาคม 2563 ผูปวยตดิเตียง      222,133.00  บาท 

17 นายกว ี ตันสตลู 19 ตุลาคม 2563  โรคชรา      222,042.00  บาท 

18 นางอัมพวรรณ  แกวดํา 29 ตุลาคม 2563 ไตวายเรื้อรัง      241,951.00  บาท 
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 รายละเอียดการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมของสมาคมฌาปนกิจฯครูสตูล สมาคมท่ี 1 
ป รายการเรียกเก็บ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2561 - เงินเคราะหลวงหนา ป 2562 

- เงินสวนเพิ่มป 2561 

  เนื่องดวยในป 2561 มีสมาชิกเสยีชีวิต  จํานวน  20 ราย 

  (คํานวณตั้งแต 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 

  ทําใหตองจายเพิ่มจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่เก็บจากปท่ีแลว *เพิ่ม อีก 800 บาท 

- คาบํารุงรายป 

1,200 

800 

 

 

 

50 

 

รวมสมาชิกจายป 2561 2,050 *จายครบปกต ิ

2562 - เงินสงเคราะหลวงหนา ป 2563 

- เงินสวนเพิ่มป 2562 

  เนื่องดวยในป 2562 มีสมาชิกเสยีชีวิต  จํานวน 18 ราย 

  (คํานวณตั้งแต 1 มกราคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) 

  ทําใหตองจายเพิ่มจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่เก็บจากปท่ีแลวอีก *เพิ่ม 600 บาท 

- คาบํารุงรายป 

1,200 

600 

 

 

 

50 

สหกรณฯมีการ

เปลี่ยนสิ้นปบัญชีมา

เปน 30 พ.ย.ของทุก

ป 

รวมสมาชิกจายป 2562 1,850 *ยอดผูเสียชีวิตเดือน

ธันวาคม 2562 ยัง

ไมไดมีการเรยีกเก็บ 

2563 - เงินสงเคราะหลวงหนา ป 2564** 

- เงินสวนเพิ่มจากยอดผูเสียชีวิตเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 2 ราย 

- เงินสวนเพิ่มป 2563 

  เนื่องดวยในป 2563 มีสมาชิกเสยีชีวิต  จํานวน   18 ราย 

  (คํานวณตั้งแต 1 มกราคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563) 

  ทําใหตองจายเพิ่มจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่เก็บจากปท่ีแลว *เพิ่มอีก 600 บาท 

- คาบํารุงรายป 

2,000 

200 

600 

 

 

 

50 

**เนื่องจากสมาชิกมี

แนวโนมเสยีชีวิต

เพิ่มมากขึ้น  สมาคม

จึงแกไขขอบังคับขอ

เรียกเก็บเงิน

สงเคราะหลวงหนา

เพิ่มจากปละ 1,200 

บาท เปนปละ 

2,000 บาท 

รวมสมาชิกจายป 2563 2,850 *ยอดผูเสียชีวิตเดือน

ธันวาคม 2563 ยัง

ไมไดมีการเรยีกเก็บ 

 

 


