
 
                 
 
  

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากดั 
ว่าด้วย เงนิฝากสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551 

(แก้ไขเพิม่เตมิ คร้ังที่ 1 พ.ศ.2553) 
                               ============  ============ 
          โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินฝากสวสัดกิารเพ่ือชว่ยเหลือ     
ครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2551    
 อาศยัอ านาจตามความในข้อ 66 (9) ข้อ 91(13) แหง่ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี   
จ ากัด และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ท่ี 10 /2553 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี จ ากดั  จงึได้ก าหนดระเบียบฯ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ 1   ระเบียบนี ้ เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี จ ากดั ว่าด้วยเงินฝากสวสัดกิาร
เพ่ือชว่ยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2553) 

ข้อ 2   ระเบียบนี ้ ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศ  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วย เงินฝากสวสัดกิารเพ่ือชว่ยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2532 , (แก้ไข

เพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2538)   และ  (ฉบบัปรังปรุงแก้ไข ครัง้ท่ี 3 พ.ศ.2550) 
ข้อ 4   ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี   จ ากดั 
  “ประธาน”  หมายถึง ประธานกรรมการสวสัดกิาร   
  “คณะกรรมการด าเนินการ”    หมายถึง          คณะกรรมการด าเนินการ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี  จ ากดั  
  “กรรมการ”       หมายถึง คณะกรรมการสวสัดกิารตามระเบียบนี ้
  “ผู้จดัการ”  หมายถึง ผู้จดัการ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี  จ ากดั 
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกตามระเบียบวา่ด้วยเงินฝากสวสัดิการ  
       เพ่ือชว่ยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2532 
  “เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง ผู้ ท่ีปฏิบตังิานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
       สรุาษฎร์ธานี  จ ากดั ซึง่รับเงินเดือน 
       จากสหกรณ์ 
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  “สมาชิกสหกรณ์” หมายถึง สมาชิก 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี  จ ากดั 
  “ทายาท”  หมายถึง บดิา มารดา คูส่มรส บตุร และผู้ มีอปุการคณุ 
       ท่ีสมาชิกระบใุห้เป็นผู้ รับเงินสงเคราะห์ 
  “บดิา มารดา”  หมายถึง ผู้ให้ก าเนิดสมาชิก 
   “คูส่มรส”  หมายถึง คูส่มรสท่ีถกูต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
  “บตุร”   หมายถึง บตุรท่ีถกูต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
 

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ระหว่างกันเองให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน  และไม่เกิน     
7 คน  เป็นกรรมการสวสัดิการ  โดยให้เป็นประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน  และเลขานกุาร 
หนึง่คน   นอกนัน้เป็นกรรมการ   ให้ผู้จดัการเป็นกรรมการและเหรัญญิกโดยต าแหนง่ 

ข้อ 6 ให้กรรมการหมดวาระพร้อมคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งเลือกตัง้กรรมการนัน้ ถ้ากรรมการ     
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ระหว่างกันเองขึน้แทน
ต าแหน่งท่ีว่างลงนัน้ ให้กรรมการท่ีได้รับเลือกแทนต าแหน่งท่ีว่างอยู่เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน 

ข้อ 7 กรรมการต้องพ้นจากต าแหนง่ด้วยเหตใุดๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พ้นจากต าแหนง่กรรมการด าเนินการ 
(5) โอน หรือย้ายไปรับราชการตา่งจงัหวดั 
(6) คณะกรรมการด าเนินการลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้ถอนทัง้คณะหรือรายตวั   

ข้อ 8 การลงมติเพ่ือพิจารณาหรือวินิจฉัยปัญหาใด ๆ ของกรรมการ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก       
 เป็นเกณฑ์  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานเป็นผู้ ชีข้าด 
ข้อ 9 ให้กรรมการรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการด าเนินการทราบภายในวันประชุม
 ประจ าเดือน และให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานระหว่างปีเก่ียวกบัการ
 จดัสวสัดกิารให้สมาชิกทราบในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
ข้อ 10 กรรมการยอ่มทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะเรียกให้ทายาทของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมซึ่งเป็น ผู้ มีสิทธิได้รับเงิน
 สงเคราะห์ตามระเบียบนี ้เพ่ือให้จดัการช าระหนีท้ัง้ปวงท่ีสมาชิกได้ก่อหนีไ้ว้กบั สหกรณ์ให้เสร็จสิน้
 ได้ด้วย 
ข้อ 11 ให้กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเงินทัง้ปวงท่ีสมาชิกฝากไว้กบัสหกรณ์เพ่ือจดัเป็นเงินฝาก
 สวสัดกิารตามระเบียบนี ้
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ข้อ 12 คณุสมบตัขิองสมาชิก 
(1) ในวนัรับสมคัรต้องเป็นสมาชิกหรือคูส่มรสของสมาชิก อายไุมเ่กิน 35 ปี 
(2) มีสขุภาพสมบรูณ์และไมเ่ป็นโรคดงัตอ่ไปนี ้ในวนัรับสมคัร 
 -  โรคหวัใจ 
 -  โรคมะเร็ง 
 -  โรคเบาหวานขัน้รุนแรง 
 -  โรคเอดส์ 
(3) สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสวสัดกิาร ตามระเบียบนี ้
(4) ได้ฝากเงินสวสัดกิารไว้กบัสหกรณ์ ตามข้อ 14   
(5) การนับอายุสมาชิก  ให้นับถึงวนัสิน้เดือนท่ีคณะกรรมการด าเนินการมีมติอนุมัต ิ         

ให้รับเข้าเป็นสมาชิก 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจะก าหนดคณุสมบตัิของสมาชิก  ให้มี
 อายเุกิน กว่า 35 ปี  ตาม (1) ก็ให้กระท าได้ โดยให้สหกรณ์ออกประกาศก าหนดอาย ุและวิธีการ
 ด าเนินการเป็นครัง้คราว  ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ 13 การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก  สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาย 
(2) คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ เข้าร่วม

ประชมุ  โดยจะคืนเงินฝากให้เฉพาะท่ีสมาชิกผู้นัน้ได้น าฝากแล้ว 
ข้อ 14 สมาชิกต้องฝากเงินสวสัดกิารไว้กบัสหกรณ์ตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ฝากครัง้เดียว 5,000.- บาท 
(2) ฝากเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต ่ากว่า 300 บาท จนกว่าจะครบ 5,000 บาท   ใน

ระหว่างท่ีฝากยังไม่ครบ 5,000 บาท สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ี
ก าหนดไว้ใน ข้อ 18  และข้อ 20   อีกตา่งหากจากเงินฝากนัน้” 

    อนึ่ง   เม่ือสมาชิกฝากเงินครบยอดแล้ว  สหกรณ์จะออกพนัธบตัรมอบให้แก่
 สมาชิกเป็นหลกัฐาน 
ข้อ 15 เงินฝากสวสัดิการตามข้อ 14 ให้น าเข้าฝากไว้กบัสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์โดยสหกรณ์จะคิด

ดอกเบีย้ให้ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ หรือน าไปด าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก หรือจัดเป็นสวัสดิการเงินกู้ ให้แก่สมาชิก 
ส.ค.ส. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ หรือจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่สมาชิก
สหกรณ์ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี ้ ผลประโยชน์ท่ีได้รับตามวรรคแรก 
กรรมการจะน าไปใช้จ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามข้อ 19  หรือจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ทายาทสมาชิกท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18   
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  สหกรณ์ฯ จะคืนเงินฝากสวัสดิการให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกเม่ือสมาชิกพ้นจาก

สมาชิก   ตามข้อ 13 
ข้อ 16 สมาชิกได้ฝากเงินสวสัดิการตามข้อ 14 (2) และขาดส่งเงินฝากสวสัดิการเป็นเวลา 2 เดือน 

ติดต่อกันจะหมดสิทธิท่ีจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี ้โดยสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร เว้นแต่สมาชิกนัน้จะน าเงินสวัสดิการท่ีค้างช าระฝากทัง้หมดส่งฝากกับ
สหกรณ์รวมทัง้น าเงินคา่สงเคราะห์ท่ีพงึจา่ยระหวา่งท่ีขาดส่งเงินสวสัดิการมามอบให้กบัสหกรณ์
ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีเจ้าตัวรับทราบหรือควรรับทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป                 
ยกเว้น สมาชิกท่ีได้รับอนมุตัใิห้ผอ่นผนัการช าระหนีจ้ากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 17 เม่ือสมาชิกใดถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกซึ่งได้แก่บุคคล
ต่อไปนีต้ามล าดับ  หรือตามท่ีสมาชิกแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรคนใดคนหนึ่ง          
หรือหลายคนก็ได้  โดยความเห็นชอบของกรรมการ 

(1) คูส่มรส 
(2) บตุร 
(3) บดิา  -  มารดา 
(4) ผู้ มีอปุการคณุท่ีสมาชิกระบใุห้เป็นผู้ รับเงินสงเคราะห์ 

ข้อ 18 เงินสงเคราะห์ท่ีจะจ่ายให้กับสมาชิก หรือทายาทตามข้อ 17 ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 19 รายละ         
ไมเ่กิน 100,000 บาท 

ข้อ 19 การจา่ยเงินสงเคราะห์จะจา่ยดงันี ้
(1) จ่ายเป็นคา่ด าเนินการ  ร้อยละ  1 ของเงินสงเคราะห์ทัง้สิน้ โดยฝากออมทรัพย์ไว้

กบัสหกรณ์เป็นทนุด าเนินการตามระเบียบนี ้  
(2) จ่ายเป็นคา่จดัการศพสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมให้กบัทายาท  จ านวนร้อยละ 20  แต ่        

ไม่เกิน 20,000.- บาท  ในวนัท่ีสหกรณ์ได้รับเอกสารหลกัฐานการถึงแก่กรรมของ
สมาชิก   โดยอนมุตัขิองประธานหรือเหรัญญิก 

(3) จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิก ร้อยละ 79 ภายในเวลาไม่เกิน 180 วนั 
หลงัจากได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมของสมาชิกนัน้ โดยอนมุตัขิองกรรมการ 
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ข้อ 20 การจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์แก่สมาชิกท่ีสงูอายเุม่ือครบ 60 ปีบริบูรณ์  โดยมีหลกัเกณฑ์การจ่าย
 ดงันี ้
  (1)  ถ้าสมาชิกเงินฝากสวัสดิการครบยอดก่อนอายุ 35 ปี เม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์   
 จะจ่ายให้ร้อยละ 50 ของเงินสงเคราะห์ท่ีสมาชิกพึงได้เม่ือถึงแก่กรรม  โดยคิดจากจ านวนเต็ม        
 ในวันสิน้เดือนของวันท่ีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นัน้  และหักเป็นค่าด าเนินการตามข้อ 19 (1) 
 จ านวนร้อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ท่ีได้รับตามระเบียบนี ้ 

 เม่ือสมาชิกรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 20 ไปแล้ว  การรับเงินสงเคราะห์                 
 ตามข้อ 19 (2) และ (3) ของทายาทสมาชิก  จะได้รับเงินสงเคราะห์จ านวนร้อยละ 50                  
 ของจ านวนของทายาทของสมาชิกพงึได้  โดยค านวณจากจ านวนเตม็ของเงินสงเคราะห์ท่ีพึงจ่าย
 ตามปกติแก่ทายาทของสมาชิกตามยอดเงินในวนัสิน้เดือนของวนัท่ีสมาชิกนัน้ถึงแก่กรรม  และ
 หกัเป็นคา่ด าเนินการตามข้อ 19 (1) จ านวนร้อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ท่ีได้รับตามวรรคนี ้

(2)  ถ้าสมาชิกฝากเงินสวัสดิการครบยอดก่อนอายุ 40 ปี เม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์          
 จะจ่ายให้ร้อยละ 40 ของเงินสงเคราะห์ท่ีทายาทของสมาชิกพึงได้  เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม          
 โดยใช้หลกัเกณฑ์และการค านวณเหมือนข้อ 20 (1) 

(3)  ถ้าสมาชิกฝากเงินสวสัดกิารครบยอดก่อนอายเุกิน 45 ปี เม่ืออายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์  
 จะจ่ายให้ร้อยละ 30 ของเงินสงเคราะห์ท่ีทายาทสมาชิกพึงได้  เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม  โดยใช้
 หลกัเกณฑ์และการค านวณเหมือนข้อ 20 (1) 

(4)  ถ้าสมาชิกฝากเงินสวัสดิการครบยอดก่อนอายุ 50 ปี เม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์      
 จะจ่ายให้ร้อยละ 20 ของเงินสงเคราะห์ท่ีทายาทของสมาชิกพึงได้  เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม          
 โดยใช้หลกัเกณฑ์และการค านวณเหมือนข้อ 20 (1) 

(5)  ถ้าสมาชิกฝากเงินสวสัดกิารครบยอดก่อนอายเุกิน 55 ปี เม่ืออายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์  
 จะจ่ายให้ร้อยละ 10 ของเงินสงเคราะห์ท่ีทายาทของสมาชิกพึงได้  เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม              
 โดยใช้หลกัเกณฑ์และการค านวณเหมือนข้อ 20 (1) 
ข้อ 21 เงินสวสัดกิารนีไ้มถื่อเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะจ่ายให้แก่บคุคลท่ีได้ระบไุว้ใน
 ข้อ 17 ตามท่ีเห็นสมควรและถือเป็นอนัสิน้สดุ  จะน าไปฟ้องร้องไมไ่ด้ 
ข้อ 22 เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ทายาทของสมาชิกตามข้อ 17 ย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินสงเคราะห์                       
 จากสหกรณ์ฯ ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีสมาชิกถึงแก่กรรมหากพ้นก าหนดนี ้สหกรณ์อาจพิจารณา
 จา่ยให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนท่ีระบไุว้ในข้อ 17 ตามความเห็นชอบของกรรมการ 
  เม่ือกรรมการได้ด าเนินการตามวรรคแรกแล้ว เวลาล่วงเลยไปไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัจาก
 วนัท่ีกรรมการลงมติ ปรากฏว่าไม่มีทายาทตามข้อ 17 ท่ีจะรับเงินสงเคราะห์ให้น าเงินสงเคราะห์
 ดงักลา่ว เข้ารวมเป็นเงินฝากสวสัดกิารตามระเบียบนี ้
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  ในการย่ืนเร่ืองราวรับเงินสงเคราะห์ ผู้ ย่ืนเร่ืองราวและสง่เอกสารหลกัฐานประกอบดงันี ้
1) หนงัสือขอรับเงินสวสัดกิาร ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
2) ส าเนามรณะบตัรของสมาชิกพร้อมฉบบัจริง 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของสมาชิก และผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ 
4) ทะเบียนสมรสของสมาชิก (กรณีคูส่มรส)  พร้อมส าเนา 
5) หนังสือแต่งตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ (กรณีสมาชิกท าหนังสือแต่งตัง้ผู้ รับโอน

ประโยชน์ไว้) 
6) ส าเนาบตัรประจ าตวัของทายาท 
7) หลกัฐานอ่ืนตามท่ีกรรมการก าหนด 

ข้อ 23 เม่ือสมาชิกอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ และมีสิทธ์ิได้รับเงินสวสัดิการตามข้อ 20 ให้ย่ืนเร่ืองขอรับเงิน
สวัสดิการจากสหกรณ์หรือ สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกมาย่ืนค าร้องขอรับเงินสวัสดิการจาก
สหกรณ์  ภายในเวลา 1  ปี  หลงัจากวนัอายคุรบ  60  ปีบริบรูณ์ หากพ้นก าหนดนีส้หกรณ์ถือว่า
สมาชิกนัน้สละสิทธิในการับเงินสวสัดกิาร กรณีอายคุรบ  60  ปีบริบรูณ์ 

  การย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินสวสัดิการอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกต้องด าเนินการด้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อักษร 
เอกสารหลกัฐานประกอบในการย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินสวัสดิการ กรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์      
มีดงันี ้

1) หนงัสือขอรับเงินสวสัดกิาร ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) หนังสือมอบอ านาจให้รับเงินสวัสดิการแทนสมาชิก   ( กรณีให้บุคคลอ่ืน

ด าเนินการแทน ) 
4) เอกสารอ่ืนตามท่ีกรรมการก าหนด  

ข้อ 24 การถอนเงินฝากเพ่ือน ามาเป็นเงินสวัสดิการนัน้ ให้เหรัญญิกเป็นผู้ มีอ านาจ   ลงช่ือในการ              
 ถอนเงินตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัติามมตกิรรมการ 
ข้อ 25 ถ้าในปีใดมีเหตพุิเศษอนัท าให้สมาชิกถึงแก่กรรม หรือมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์หลายราย หรือ
 ระหวา่งปี มีจ านวนสมาชิกลดลงมาก จนเป็นเหตใุห้เงินสงเคราะห์ท่ีจะจ่ายให้สมาชิกไม่เพียงพอ  
 ให้กรรมการรายงานเหตผุลและความจ าเป็นให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ เพ่ือด าเนินการ
 ตามสมควร  
ข้อ 26 ให้น าข้อความในข้อ 14 (2) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด ว่าด้วย        
 เงินฝากสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2553) 
 มาใช้บงัคบัส าหรับบคุคลท่ีเป็นสมาชิก ส.ค.ส. หลงัจากระเบียบนีใ้ช้บงัคบัเป็นต้นไป 
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ข้อ 27 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม                                                                          

ระเบียบนี ้

ข้อ 28  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 
                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มิถนุายน  พ.ศ.2553   
    
 
 
 
 

                                                             (นายชวลิต  ปิยะกาญจน์) 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี  จ ากดั 

 


