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21  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ เรื่อง รายงานการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 2  

 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาประจําป 2564 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาหนวยงาน 

สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 1 ฉบับ 
 

 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด สมาคมที่2   ขอความรวมมือ

ทางโรงเรียนและหนวยงานประชาสัมพันธแจงรายงานการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจฯ  การเรียกเก็บเงิน

สงเคราะหลวงหนา  ประจําป 2564 (สําหรับสมาชิกหักปนผลทางสหกรณฯจะหักปนผลของสมาชิกโดย

อัตโนมัต)ิ   รับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายงานการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมท่ี2  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 
จํานวนสมาชกิยกมาป 2563  531 คน 

จํานวนสมาชิกสมัครใหม ป2563   ระหวางวันท่ี 1ม.ค - 30 พ.ย.63 199 คน 

จํานวนสมาชิกเสียชีวิต ป2563     ระหวางวันท่ี 1 ม.ค - 30 พ.ย.63 (2) คน 

จํานวนสมาชิกลาออก/พนสภาพ    ระหวางวันท่ี 1 ม.ค - 30 พ.ย.63 (1) คน 

สมาชกิคงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย.63 727 คน 
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมฌาปนกิจฯสมาคมที่2 มีสมาชิกเสียชีวิต               

จํานวน  2  ราย    ซึ่งเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาประจําป 2564   ดังตอไปนี้  

- เงินสงเคราะหลวงหนา        200.00 บาท  

- คาบํารุงประจําป                       50.00 บาท  

- เรียกเก็บเงินเพิ่มเติม       100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน                    350.00 บาท  (สามรอยหาสิบบาทถวน) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

(นายกมล  แกวคํา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  สมาคมที่ 2 
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รายงานสมาชิกเสียชีวิต 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตลู จํากัด สมาคมที่2 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2563 

             

 

ที่ เลขสมาชิก ชื่อ – นามสกุล 
เสียชีวิต 

ว/ด/ป สาเหต ุ
เงินสงเคราะหที่ไดรับ 

(หลังหักคาใชจาย9%) 
บาท 

1 7520 นางสมจิตร  จันทรสุวรรณ 1 มิ.ย. 63 มะเร็งปอด     44,781.00  บาท 

2 1910 นายไพศาล  ลือพิพัฒน 15 ก.ย. 63 กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน  54,691.00  บาท 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมของสมาคมฌาปนกิจฯครูสตูล สมาคมที่ 2 

- ป  2562 มีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ เสียชี วิต  3 ราย แต เ รียก เก็บ เพียง 2 ราย   

(2ราย*100=200บาท) และในเดือน ธันวาคม 2562 มีสมาชิกเสียชีวิต 1 ราย *คางเก็บ                  

(1 ราย*100=100บาท)  โดยในป 2562 คิดยอดสมาชิกเสียชีวิตตั้ งแต  1 มกราคม –                           

30 พฤศจิกายน 2562 ตามปบัญชีของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ปดบัญชีสิ้นป                       

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสงยอดใหทางสหกรณฯจะหักปนผลของสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

- ป 2563 มีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ เสียชีวิต 2 ราย = (2*100=200บาท) และ บํารุง

ประจําป 50 บาท 


