ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน
เรื่อง แจ้งจานวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. เก็บเงินประจาเดือน กันยายน 2564
จำนวนสมำชิกยกมำ วันที่ 1 สิงหำคม 2564
9174
รำย
1. สมำชิกเข้ำใหม่ เดือน สิงหำคม 2564
9
รำย
2. สมำชิกลำออก เดือน สิงหำคม 2564
2
รำย
3. สมำชิกพ้นสภำพ เดือน สิงหำคม 2564
2
รำย
4. สมำชิกคืนสภำพ เดือน สิงหำคม 2564
รำย
5. สมำชิกถึงแก่กรรม ระหว่ำง 21 กรกฎำคม2564 ถึง 20 สิงหำคม 2564
9
รำย
สมำชิกยกไปเดือน 1 กันยำยน 2564
9,170
รำย
1. สมำชิกเข้ำใหม่ เดือน กรกฎำคม 2564 - สิงหำคม 2564
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วันที่เข้า รหัสสมาชิก
ประเภท
8998
สำมัญ กรณีพิเศษ
1 น.ส.กัญญำพัทร กำพรม
ผอ.กองกำรศึกษำฯ อบต.นำมวบ
20 ส.ค. 64
2 นำยคมสัน ชัยรักษำ
8999
สำมัญ กรณีพิเศษ
ผอ.ร.ร.ศรัทธำศิลำเพชรฯ สพม.น่ำน
20 ส.ค. 64
2969
สมทบ กรณีพิเศษ
3 นำงรัจนำ ทะทิพย์
ร.ร.ชุมชนบ้ำนอ้อย สพป.น่ำน เขต 1
20 ส.ค. 64
4 นำยสุวิทย์ ทะทิพย์
2970
สมทบ กรณีพิเศษ
ร.ร.ชุมชนบ้ำนอ้อย สพป.น่ำน เขต 1
20 ส.ค. 64
2971
สมทบ กรณีพิเศษ
5 นำยสงัด อินต๊ะวิน
สนง.ศึกษำธิกำร จ.น่ำน
20 ส.ค. 64
6 นำงอำนวย อินต๊ะวิน
2972
สมทบ กรณีพิเศษ
สนง.ศึกษำธิกำร จ.น่ำน
20 ส.ค. 64
2973
สมทบ กรณีพิเศษ
7 นำยอนุรักษ์ อำรีย์พงศำ
วิทยำลัยเทคนิคน่ำน
20 ส.ค. 64
8 นำงประทุม แก่นใจ
2974
สมทบ กรณีพิเศษ
ร.ร.บ้ำนผำตูบ สพป.น่ำน เขต 1
20 ส.ค. 64
2975
สมทบ กรณีพิเศษ
9 นำงหนูกำน ชัยรักษำ
ร.ร.ศรัทธำศิลำเพชรฯ สพม.น่ำน
20 ส.ค. 64
2. สมำชิกลำออก เดือน กรกฎำคม 2564-สิงหำคม 2564
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วันที่ลาออก รหัสสมาชิก
ประเภท
ร.ร.ชุมรัชดำภิเษก ฯ
2556
1 นำยภิญโญ ภูมิอรัญ
20 ส.ค. 64
สมทบ
2 นำงจิตรอนงค์ โสภณพัฒนำกุล ชำระเอง - รำยเดือน
20 ส.ค. 64
8487
สำมัญ
3. สมำชิกพ้นสภำพ เดือน กรกฎำคม 2564-สิงหำคม 2564
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
วันที่ลาออก รหัสสมาชิก
ประเภท
ชำระเอง - รำยเดือน
1 นางกรรณิการ์ มานะกิจ
20 ส.ค. 64
3986
สำมัญ
ชำระเอง - รำยเดือน
2 นายณัฐพล มานะกิจ
20 ส.ค. 64
3830
สำมัญ
4. สมำชิกคืนสภำพ เดือน กรกฎำคม 2564-ไม่มี
5. สมำชิกถึงแก่กรรม ระหว่ำง 21 กรกฎำคม 2564 ถึง 20 สิงหำคม 2564
สังกัด…..............................
วัน เดือน ปี
ที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หมายเหตุ
หนังสือที่….........................
ที่ถึง
1 นำยสมฤทธิ์ ปัญญำภู
(สำมัญ)
2 นำยสมคิด ขุนวัง

ชำระเอง - รำยเดือน
บันทึก นำงรัฐติกำล ปัญญำภู
ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 2

แก่ความตาย
16 มิ.ย. 64

06638

โรคมะเร็งปอด

9 ก.ค. 64

03766

โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

ที่

ชื่อ - สกุล
(สำมัญ)

3 นำยจินดำ ไชยวงศ์ญำติ
(สำมัญ)
4 น.ส.สุมล ตะวันแสง
(สมทบ)

5 นำยอินปั๋น ทำคำสม
(สำมัญ)
6 นำงพิกุล วิไชยยำ
(สมทบ)

7 นำยประศำลน์ อักษรดิษฐ์
(สำมัญ)
8 นำงเพลินจิต ภัคภิญโญ
(สำมัญ)
9 นำยเกษม คำแปง
(สำมัญ)

สังกัด…..............................
หนังสือที่….........................
บันทึก นำงจินดำ ขุนวัง
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึก น.ส.พิมพ์ใจ ไชยวงศ์ญำติ
ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2564
สพม.น่ำน
หักเงินที่ นำยนันทวัตน์ คีรีสันติกุล
บันทึก นำยนันทวัตน์ คีรีสันติกุล
ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2564
ชำระเอง - รำยเดือน
บันทึก นำงรัตนำภรณ์ ทำคำสม
ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
หักเงินที่ นำยจีรวุธ วิไชยยำ
บันทึก นำยจีรวุธ วิไชยยำ
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึก นำงศิริจันทร์ อักษรดิษฐ์
ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564
ชำระเงินเอง-รำยปี
บันทึก นำยฉัตรชัย ศุกระฤกษ์
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึก นำงศศิวิมล คำแปง
ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2564

วัน เดือน ปี
รหัสสมาชิก
ที่ถึง
แก่ความตาย

หมายเหตุ
แพร่กระจำยไปตับ

14 ก.ค. 64

0168

โรคชรำ

20 ก.ค. 64

02879

โรคเบำหวำน

21 ก.ค. 64

02898

โรคลินหัวใจตีบ

1 ส.ค. 64

01114

โรคมะเร็งเต้ำนม

3 ส.ค. 21

02732

โรคมะเร็งต่อมนำเหลือง

5 ส.ค. 64

0126

โรคภำวะติดเชือในกระแส
เลือดจำกลินหัวใจอักเสบติดเชือ

17 ส.ค. 64

02882

โรคมะเร็งปอด

6. สมำชิกมีหน้ำที่ส่งเงินสงเครำะห์ตำมข้อบังคับข้อ 15 คนละ 270.00 บาท ( สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
7. เงินสงเครำะห์ ตำมข้อบังคับข้อ 25 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน
เขต 1 และเขต 2 นำส่งสมำคมฯ อย่ำงช้ำภำยใน วันที่ 5 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสมำคมฯ ช.ค.น.
ประกำศ ณ วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2564

(นำยศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์)
นำยกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนสมำชิกครูจังหวัดน่ำน

