พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“...การให้การศึกษานั้น กล่าวสั้นๆ โดยความหมายรวบยอด
คือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดาเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม
ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพ ตามนัยนี้ผู้สอนมี
หน้าที่ต้องหาความรู้และวิธีการดาเนินชีวติ มาให้ศิษย์ได้รู้ได้
ทราบ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป และดาเนินชีวิตต่อไปได้
ด้วยดีจนบรรลุจุดหมาย...”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
http://www.cctscc.com e-mail: cctscc@hotmail.com โทร เงินกู้ 0-3851-1214 ,08-9744-8566 ธุรการ 08-7601-2229
ฌสอ.ฉช.(ฌาปนกิจ) 09-4494-6827 สสอค.(ครูไทย) 09-4494-6829-30 สส.ชสอ.(ชุมนุม) 09-4494-6828 โทรสาร. 0-3881-4332

เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับมีนาคม 2560

สอ.ครูฉะเชิงเทราร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกและคณะกรรมการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีช
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานกิจการ และพิจารณาแผนงานในปี 2560 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
พร้อมกันนี้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2560
ณ สถานที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ได้ส่งคณะกรรมการและอนุกรรมการจานวน 7 คนเข้าร่วมอบรม

รู้หรือไม่!! การทาธุรกรรมการเงิน ฝาก – ถอนเงิน – ชาระหนี้ ต้องมาติดต่อที่สหกรณ์ก่อนเวลา 15.00 น.ของทุกวันทาการ
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จดั งานวัน
สหกรณ์แห่งชาติจงั หวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี 2560 ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ น้อม
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของ
บุคลากรขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด โดยนายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการ
พร้อมทั้งตัวแทนคณะกรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และร่วมสมทบทุนสนับสนุน
จัดหาอุปกรณ์การแพทย์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮโดรลิค จานวน 20,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมทั้งสมทบทุน
สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวอีกจานวน 5,000 บาท
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือนมีนาคม 2560 1.นายไพฑูรย์ ชาวเวียง ได้รับเงินสงเคราะห์ 51,060 บาท
จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 1,150 ราย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มีนาคม 2560
1.นายสถาพร ฤกษ์มงคล 2. นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์
3.นางอนงค์ กลิ่นมะลิ
4. นายไพฑูรย์ ชาวเวียง
ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,079 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 263,058 ราย อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.29 บาท

คณะผู้จัดทำ
นำยบัญชำ เกษมสุข

ที่ปรึกษำ
กองบรรณำธิกำร
นำยเพทำย อมัตวะตะ
นำยอัฐพล มำลัย
นำยนิวัตร สมคำ
นำยวีระ กำญจนสำยทอง

นำยพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นำยกมล อิ่มสำรำญ
นำยสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยำ ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มีนาคม 2560
1.นายไพฑูรย์ ชาวเวียง ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,564 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 236,034 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.55 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มีนาคม 2560
1. นางอนงค์ กลิ่นมะลิ ได้รับเงินสงเคราะห์ 197,018 บาท
2.นายไพฑูรย์ ชาวเวียง ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,972 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,287 ราย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

ข่าวดี..สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรสหรือบุตร)+สมาชิกสมทบสหกรณ์
ตั้งแต่วันที่ 1-27 เมษายน 2560 ได้รับสิทธิ์ตามข้อบังคับ 1 มิถุนายน 2560
คุณสมบัติ ช่วงที่ 1 สมาชิกและคู่สมรสหรือบุตร อายุไม่เกิน 50 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2510)
ช่วงที่ 2 (กรณีเพื่อกู)้ สมาชิกอายุ 51-60 ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2500 -2509)และต้องยื่นกูเ้ งินสามัญ 600,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
ช่วงที่ 3 สมาชิกสมทบสหกรณ์ อายุไม่เกิน 50 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2510)
อัตราค่าสมัคร +ค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,860 บาท (สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่สานักงานสหกรณ์หรือโทร.094-4946829)

ข่าวดี..สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ(คู่สมรส)
ตั้งแต่วันที่ 3-27 เมษายน 2560 ได้รับสิทธิ์ตามข้อบังคับ 1 มิถุนายน 2560
คุณสมบัติ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2503 เป็นต้นไป
อัตราค่าสมัคร +ค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สานักงานสหกรณ์ หรือโทร.094-4946828)

สวัสดิการแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกอาวุโส
เพื่อเจตนาต้องการแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกอาวุโส ที่มอบความเชื่อมั่นเป็นสมาชิกสหกรณ์มาอย่างยาวนาน คณะกรรมการดาเนินการชุดที่
55 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จึงมีมติจา่ ยเงินสงเคราะห์
ให้กับสมาชิกอาวุโส ซึ่งสมาชิกทีม่ ีสิทธิได้รับจะต้องมีคุณสมบัติคอื เป็นสมาชิกทีมอี ายุ
ตั้งแต่ 61 ปีขนึ้ ไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี สหกรณ์จะ
จ่ายเงินให้สมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิค์ นละ 500 บาท ในเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี ทั้งนี้
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิภ์ ายในวันที่ 15 ธันวาคมของปีการเงินเก่า และจะ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินปันผลของผูท้ ี่ได้รับสิทธิใ์ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีการเงินใหม่
สมาชิกทีม่ ีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่
จะถึงนี้ สวัสดิการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ซึ่งสหกรณ์ได้จา่ ยสวัสดิการนีต้ ่อเนื่องนานถึง 7 ปี แล้ว

มุมเลขชวนคิด...
ขอนาเลขชวนคิด มาให้สมาชิกทดสอบปฎิภาณทางคณิตศาสตร์ของตนเองกันสนุกๆ
ให้ท่านทดลองนาตัวเลขจานวน
12,345,679 X 8
ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ
222,222,222
หรือนาตัวเลขจานวน
12,345,679 X 45
ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ
555,555,555
หรือนาตัวเลขจานวน
12,345,679 X 72
ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ
888,888,888
คาถาม
12,345,679 X ........
ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะเท่ากับ 777,777,777
เมื่อได้คาตอบแล้ว ทดลองคาตอบที่เป็น 111,111,111 หรือจานวนอื่นดูบ้างก็ได้ ถ้าได้คาตอบแล้วน่าสนุกนะครับ

?

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา ทั้งกรณี เกษียณอายุ เกษียณก่อนกาหนด ถึงแก่กรรม หรือออกจาก
งานประจาด้วยเหตุอื่น สวัสดิการนี้ได้รับการจัดสรรจาก 1.งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2.เงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
ที่จัดสรรจากกาไรสุทธิ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 25(27) โดยจานวนเงินที่สมาชิกมี
สิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจะเป็นไปดังนี้
1.เป็นที่ผู้ออกจากงานประจา เนือ่ งจาก เกษียณอายุ หรือ ถึงแก่กรรม ให้คิดจาก
จานวนปีทเี่ ป็นสมาชิก คูณ ด้วย 500 บาท
2.เป็นที่ผู้ออกจากงานประจา เนือ่ งจาก เกษียณก่อนกาหนด หรือออกจากงานประจา
ด้วยเหตุอื่น ให้คิดจากจานวนปีที่เป็นสมาชิกจนถึงวันที่ขอรับเงิน คูณด้วย 300 บาท
กรณีที่สมาชิกยังไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ตามข้อนี้ และเป็นสมาชิกต่อเนื่องจนอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิเ์ ช่นเดียวกับ ข้อ.1 (คูณด้วย 500 บาท)
การนับจานวนปีสมาชิก สหกรณ์จะนับเฉพาะจานวนปีที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครัง้ สุดท้าย เศษของปีเกิน 6 เดือนขึ้นไป นับเพิ่มเป็น 1 ปี ดังนั้น
สมาชิกที่ลาออกเมื่อมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ต้องเริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ทุกครั้ง และสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่
สมาชิกตามคาร้องที่สมาชิกยื่นขอเท่านั้น
หลักฐานที่ขอรับ : 1.สาเนาหนังสือคาสั่งที่ออกจากงานประจา (คาสั่งเกษียณ) 2.สาเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ไม่
หมดอายุ) 3.สาเนาทะเบียนบ้าน *สวัสดิการนี้ สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอรับได้เพียงครั้งเดียว

สวัสดิการทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
ทุกปีการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด มีความมุง่ หมายทีจ่ ะช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกทีม่ ีบุตรที่กาลังศึกษาใน
5 ระดับชั้น ดังนี้
(1).ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(2).ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(3).ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
(4).ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(5).ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
โดยเมื่อสหกรณ์ประกาศรับสมัคร สมาชิกที่มีบตุ รศึกษาอยู่ใน 5 ระดับดังกล่าวในปีการเงินนี้ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ สหกรณ์จดั สรรให้ ทุนละ 1,500 บาท
(สวัสดิการทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์จะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้งช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม)

รางวัลสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
สหกรณ์จะทาการสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจาปี ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นประจาปี จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก.มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ สังคม หรือหลักการสหกรณ์
ข.มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นทีย่ อมรับ
ค.ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ภายในรอบ 3 ปีนับถึงปีที่พิจารณา
ง.ไม่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ในปีที่พิจารณา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัลจานวน 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทัง้ หมดไม่เกิน 30 รางวัล และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้
ได้รับการคัดเลือก จะมอบรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2559 และ 2560
รายการ
กุมภาพั นธ์ 2559
กุมภาพั นธ์ 2560
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,596
4,867
2,316,344,070.00
198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,974,709.93
6,375,013.00
2,855,292,037.48
5,474,144,942.65
39,965,109.98

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,806
4,950
2,479,533,780.00

217,308,485.58
8,060,700.00
5,253,200.00
1,471,346.93
6,475,013.00
3,202,042,598.37
6,011,833,825.19

42,083,933.61

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์ ATM
2.50
ฝากออมทรัพย์
2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25
ฝากประจา
3.50
เงินกู้ทุกประเภท
6.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
2
34

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
23,500.00
72,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รวมเงินกู้ทุกประเภท 537 ราย อนุมัติกู้ 198,428,790.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 67,943,265.00 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คูณ
จานวนปีที่
ครึ่งหนึง่ ของหุน้ ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9)
เป็นสมาชิก
จานวนปีที่
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็
น
สมาชิ
ก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นางอนงค์ กลิน่ มะลิ นางอนงค์ กลิน่ มะลิ ตนเอง 62,000.00
125,450.00 100,000.00
90,000.00
-

สถา
นภา
พ

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

377,450.00

น.ส.ฉัตรทิพย์ รัตนจันทร์ น.ส.ฉัตรทิพย์ รัตนจันทร์

ตนเอง

68,000.00

-

172,450.00

100,000.00

90,000.00

-

430,450.00

น.ส.อรพิน รุ่งเรือง น.ส.อรพิน รุ่งเรือง
นายไพฑูรย์ ชาวเวียง นายไพฑูรย์ ชาวเวียง
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง นายไพฑูรย์ ชาวเวียง

ตนเอง

30,000.00

-

126,500.00

100,000.00

60,000.00

-

316,500.00

ตนเอง

60,000.00

-

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

450,000.00

คูส่ มรส

-

30,000.00

-

-

-

-

30,000.00

นางดารุณี เหลืองรุ่งรัส นางดารุณี เหลืองรุ่งรัส ตนเอง

82,000.00

-

200,000.00

100,000.00

100,000.00

-

482,000.00

-

42,000.00

-

-

-

-

42,000.00

-

-

-

-

-

-

-

302,000.00

72,000.00

824,400.00

500,000.00

430,000.00

-

2,128,400.00

นายเสรี เหลืองรุ่งรัส นางดารุณี เหลืองรุ่งรัส

คูส่ มรส

