ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน
เรื่อง แจ้งจานวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.ค.น. เก็บเงินประจาเดือน พฤษภาคม 2564
จำนวนสมำชิกยกมำ วันที่ 1 เมษำยน 2564
9012
1. สมำชิกเข้ำใหม่ เดือน เมษำยน 2564
4
2. สมำชิกลำออก เดือน เมษำยน 2564
3. สมำชิกพ้นสภำพ เดือน เมษำยน 2564
4. สมำชิกคืนสภำพ เดือน เมษำยน 2564
5. สมำชิกถึงแก่กรรม ระหว่ำง 21 มีนำคม 2564 ถึง 20 เมษำยน 2564
11
สมำชิกยกไปเดือน 1 พฤษภำคม 2564
9005
1. สมำชิกเข้ำใหม่ เดือน เมษำยน 2564
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
1 นำงสำวภัควรัตน์ จันทร์เปี้ย
ครู ร.ร.พนำสวรรค์01.36 สพป.น่ำน เขต 2
2 นำงอุบล จันทร์เปี้ย
ครู ร.ร.พนำสวรรค์01.36 สพป.น่ำน เขต 2
1 นำงหนูพิศ นำคนชม
ครู ร.ร.พระพุทธบำทวิทยำ สพป.น่ำน เขต 2
1 นำงบัวรม นำชัยเวียง
ครู ร.ร.พระพุทธบำทวิทยำ สพป.น่ำน เขต 2

วันที่เข้า รหัสสมาชิก
8881
30 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64
2886
2885
30 เม.ย. 64
8882
30 เม.ย. 64

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

2. สมำชิกลำออก เดือน เมษำยน 2564-ไม่มี
3. สมำชิกพ้นสภำพ เดือน เมษำยน 2564-ไม่มี
4. สมำชิกคืนสภำพ เดือน เมษำยน 2564-ไม่มี
5. สมำชิกถึงแก่กรรม ระหว่ำง 21 มีนำคม 2564 ถึง 20 เมษำยน 2564
สังกัด…..............................
ที่
ชื่อ - สกุล
หนังสือที่….........................
1 นำยเฉลิม ศรีเทพ
(สำมัญ)

2 นำงเถวียน ไชยวงศ์
(สำมัญ)
3 ด.ต.พินิจ รัตน์นำหิน
(สมทบ)

สพป.น่ำนเขต 2
หักเงินที่ นำงรัชนี สองคำชุม
บันทึกนำงรัชนี สองคำชุม
ลงวันที่ 25 มีนำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึกนำงสุนีย์ ไชยวงศ์
ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
หักเงินที่ นำงลำวัลย์ รัตน์นำหิน
บันทึกนำงลำวัลย์ รัตน์นำหิน
ลงวันที่ 1 เมษำยน 2564

วัน เดือน ปี
รหัสสมาชิก
ที่ถึง
แก่ความตาย
25 มี.ค. 64
1990

หมายเหตุ
โรคหัวใจวำยเฉียบพลัน

27 มี.ค. 64

5245

โรคมะเร็งท่อนำดีระยะ
สุดท้ำย

26 มี.ค. 64

1346

โรคมะเร็งปอด

ที่

ชื่อ - สกุล

4 นำยจิต จันทร์สม
(สำมัญ)
5 นำงถนอม ปันนิตำมัย
(สำมัญ)
6 นำงสำยใจ สุรธนำกร
(สมทบ)
7 น.ส.ปณิดำ ดอนดง
(สำมัญ)
8 นำยบุญเลย ณ น่ำน
(สำมัญ)
9 นำยบุญส่ง ณ น่ำน
(สำมัญ)
10 นำงสุมำลี แก้วตัน
(สมทบ)

11 นำงอำรมณ์ สุสระ
(สำมัญ)

สังกัด…..............................
หนังสือที่….........................
ชำระเงินเอง-รำยปี
บันทึกนำงสำวกมลวรรณ จันทร์สม
ลงวันที่ 31 มีนำคม 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึกนำยรุ่งเรือง ปันนิตำมัย
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564
สพป.น่ำนเขต 2
หักเงินที่ นำงเยำวลักณ์ เจดีย์กัน
บันทึกนำงสุภำพ เจดีย์กัน
ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 2
บันทึกนำยประเสริฐ ดอนดง
ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึกนำยอลงกรณ์ ณ น่ำน
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 2
บันทึกนำยเทิดศักดิ์ ณ น่ำน
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
ชำระเอง-หักผ่ำนบัญชีธนำคำร
หักเงินที่ นำงปรีดำ แก้วตัน
บันทึกนำยธนพันธ์ ปิยศทิพย์
ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
บำนำญกรมบัญชีกลำง เขต 1
บันทึกนำงกิ่งกำญจน์ เพียรไพรงำม
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2564

วัน เดือน ปี
รหัสสมาชิก
ที่ถึง
แก่ความตาย
27 มี.ค. 21 4353

หมายเหตุ
โรคภำวะติดเชือในปอด
รุนแรง

29 มี.ค. 64

3258

โรคเสมหะอุดกันทำงเดิน
หำยใจ

30 มี.ค. 64

755

โรคเส้นเลือดในสมองตีบตัน

2 เม.ย. 64

6387

โรคกล้ำมเนือหัวใจขำดเลือด

4 เม.ย. 64

3293

โรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดสมองขำดเลือด

5 เม.ย. 64

1813

โรคหัวใจล้มเหลว

6 เม.ย. 64

1789

โรคมะเร็งตับจำกไวรัสตับอักเสบ

9 เม.ย. 64

706

โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอำยุ

6. สมำชิกมีหน้ำที่ส่งเงินสงเครำะห์ตำมข้อบังคับข้อ 15 คนละ 330.00 บาท ( สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
7. เงินสงเครำะห์ ตำมข้อบังคับข้อ 25 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน
เขต 1 และเขต 2 นำส่งสมำคมฯ อย่ำงช้ำภำยใน วันที่ 5 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสมำคมฯ ช.ค.น.
ประกำศ ณ วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2564

(นำยประสิทธิ์ ชำวแหลง)
อุปนำยกสมำคมคนที่ 1 รักษำกำรในตำแหน่ง
นำยกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนสมำชิกครูจังหวัดน่ำน

