ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน
เรื่อง แจ้งจานวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. เก็บเงินประจาเดือน ตุลาคม 2564
จำนวนสมำชิกยกมำ วันที่ 1 กันยำยน 2564
9170
1. สมำชิกเข้ำใหม่ เดือน กันยำยน 2564
5
2. สมำชิกลำออก เดือน กันยำยน 2564
3. สมำชิกพ้นสภำพ เดือน กันยำยน 2564
4. สมำชิกคืนสภำพ เดือน กันยำยน 2564
5. สมำชิกถึงแก่กรรม ระหว่ำง 21 สิงหำคม 2564 ถึง 20 กันยำยน 2564
6
สมำชิกยกไปเดือน 1 ตุลำคม 2564
9,169
1. สมำชิกเข้ำใหม่ เดือน สิงหำคม 2564 - กันยำยน 2564
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วันที่เข้า รหัสสมาชิก
9000
1 นำงไฉไล สินทะวงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร ร.ร.น่ำนปัญญำนุกูล
20 ก.ย. 64
2 นำยเสถียน สำยคำกอง
9001
นักกำรภำรโรง ร.ร.บ้ำนนวรำษฎร์ สพป.น่ำน เขต 1 20 ก.ย. 64
9002
3 น.ส.กรรณิกำ สิทธิยศ
นักวิชำกำรเงินฯ เทศบำลตำบล พงษ์
20 ก.ย. 64
4 นำยบุญยัง สินทะวงค์
2976
ร.ร.น่ำนปัญญำนุกูล
20 ก.ย. 64
2977
5 นำงรัชฎำ สะสม
ร.ร.บ้ำนแดนพนำ สพป.น่ำน เขต 2
20 มิ.ย. 64
2. สมำชิกลำออก เดือน สิงหำคม 2564 - ไม่มี
3. สมำชิกพ้นสภำพ เดือน สิงหำคม 2564 - ไม่มี
4. สมำชิกคืนสภำพ เดือน กันยำยน 2564-ไม่มี
5. สมำชิกถึงแก่กรรม ระหว่ำง 21 สิงหำคม 2564 ถึง 20 กันยำยน 2564
สังกัด…..............................
วัน เดือน ปี
ที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หนังสือที่….........................
ที่ถึง
1 ด.ต.เฉลียว ก้อนแก้ว
(สมทบ)

2 นำยชัยวุธ คำเรืองฤทธิ์
(สำมัญ)
3 นำยสุนทร ทิอ่อน
(สำมัญ)
4 นำยวิชำญ สุทร

บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
งดหักที่ นำงบุญเจือ ก้อนแก้ว
บันทึก นำงบุญเจือ ก้อนแก้ว
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564
โรงเรียนสตรีศรีน่ำน
บันทึก นำงศุภวรรณ แก้วขวัญ
ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึก นำงละเมียน ทิอ่อน
ลงวันที่ 9 กันยำยน 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
ประเภท
สำมัญ กรณีพิเศษ
สำมัญ กรณีพิเศษ
สำมัญ กรณีพิเศษ
สมทบ กรณีพิเศษ
สมทบ กรณีพิเศษ

หมายเหตุ

แก่ความตาย
17 ส.ค. 64

0735

โรคเส้นเลือดโป่งที่ท้องแตก

29 ส.ค. 64

6476

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ
แพร่กระจำย

29 ส.ค. 64

7633

โรคภำวะหำยใจล้มเหลว
จำกมะเร็งสมอง

1 ก.ย. 64

1873

โรคลิ้มเลือดอุดกั้นในปอด

ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด…..............................
หนังสือที่….........................

บันทึก นำงนัธฐภรณ์ พรมจันใจ
ลงวันที่ 8 กันยำยน 2564
5 นำงเทียมศิลป์ ธรรมประเสริฐ บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
(สำมัญ)
บันทึก นำงมัณฑนำ ใจกล้ำ
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564
6 นำยสมศักดิ์ กันแก้ว
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
(สำมัญ)
บันทึก นำงรัชนีพร กันแก้ว
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564

วัน เดือน ปี
รหัสสมาชิก
ที่ถึง
แก่ความตาย

หมายเหตุ

(สำมัญ)

10 ก.ย. 64

3460

โรคกำรแตกของหลอดเลือด
แดงโป่งพองในช่องท้อง

14 ก.ย. 64

4317

โรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำด
เลือดเฉียบพลัน

6. สมำชิกมีหน้ำที่ส่งเงินสงเครำะห์ตำมข้อบังคับข้อ 15 คนละ 180.00 บาท ( หนึง่ ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
7. เงินสงเครำะห์ ตำมข้อบังคับข้อ 25 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน
เขต 1 และเขต 2 นำส่งสมำคมฯ อย่ำงช้ำภำยใน วันที่ 5 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสมำคมฯ ช.ค.น.
ประกำศ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

(นำยศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์)
นำยกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนสมำชิกครูจังหวัดน่ำน

