สรุปสมาชิ กเข้าใหม่ - สมาชิ กออก
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
*************************
1. จานวนสมาชิ ก ณ 31 มีนาคม 2561
เข้าใหม่ระหว่าง 1 เมษายน 61 – 30 กันยายน 61
ออกระหว่าง 1 เมษายน 61 – 30 กันยายน 61
จานวนสมาชิ ก ณ วันที่ 30 กันยายน 61

1,093
3
7
1,089

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์

2. สมาชิ กเข้าใหม่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 จานวน 3 สหกรณ์
ที่

1
2
3

สหกรณ์ออมทรัพย์.....
จากัด

เลข
ทะเบียน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

วันที่รบั
เข้าเป็ นสมาชิ ก

ถือหุ้นครังแรก
้

พนักงานโคเวสโตรมาบตา
พุด
กลุ่มบริษัทสยามเจมส์

1201

เมือง

ระยอง

19 เมษายน 2561

หุ้น
150

1202

ลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

27 เมษายน 2561

4,000

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษา
พระองค์

1203

เมือง

ปราจีนบุรี

28 กันยายน 2561

2

บาท
75,000.2,000,000.1,000.-

3. สมาชิ กออกระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 จานวน 7 สหกรณ์
ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์...........จากัด

เลข
ทะเบียน
766

วันที่ รบั เข้าเป็ นสมาชิ ก

วันที่ ออก

เหตุที่ออก

23 พฤศจิกายน 2544

1 เมษายน 2561

ขอลาออกตาม
ข้อ 11 (1)
ขอลาออกตาม
ข้อ 11 (1)
ขอลาออกตาม
ข้อ 11 (1)
ขอลาออกตาม
ข้อ 11 (1)
ให้ออกตาม
ข้อ 5 (1)
ขอลาออกตาม
ข้อ 11 (1)
ขอลาออกตาม
ข้อ 11 (1)

1

ทีทีแอนด์ที

2

พนักงานโรงงานทอผ้า

374

13 มิถุนายน 2529

26 เมษายน 2561

3

พนักงานแลมป์ตัน ไลทติ้ง เทคโนโลยี

673

2 ธันวาคม 2542

24 พฤษภาคม 2561

4

บริษัท รัตนบดินทร์ และบริษัทในเครือ

1004

6 มิถุนายน 2554

24 พฤษภาคม 2561

5

ชุมชนบ้านนาจอก

616

11 กันยายน 2539

7 มิถุนายน 2561

6

บริษัทไม้อัดไทย

630

16 พฤษภาคม 2540

12 กรกฎาคม 2561

7

นวมินทร์

565

5 มกราคม 2538

6 กันยายน 2561

* หมายเหตุ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีแอนด์ที จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่ 766 พ้นจากการเป็นสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ขอลาออก เพราะ สหกรณ์เตรียมเลิกกิจการ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงงานทอผ้า จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่ 374 พ้นจากการเป็น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ขอลาออก เพราะ สหกรณ์เตรียมเลิกกิจการ

3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแลมป์ตัน ไลทติ้ง เทคโนโลยี จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่ 673
พ้นจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ขอลาออก เพราะ สหกรณ์เตรียมเลิกกิจการ
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท รัตนบดินทร์ และบริษัทในเครือ จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1004
พ้นจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ขอลาออก เพราะ นโยบายคณะกรรมการดาเนินการ
5. สหกรณ์ ออมทรัพย์ ชุมชนบ้านนาจอก จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่ 616 พ้นจากการเป็น
สมาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เนื่ อ งจาก ให้ อ อก เพราะ ขาดคุณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ ข้ อ 5 (1) เป็ น สหกรณ์ ป ระเภท
ออมทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์เปลี่ยนประเภทเป็น เครดิตยูเนี่ยน โดยใช้ชื่อ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาจอก จากัด
6. สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ บริษั ท ไม้ อัด ไทย จากัด สมาชิก เลขทะเบี ยนที่ 630 พ้ น จากการเป็ น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจาก สหกรณ์ขอลาออก เพราะ นาเงินค่าหุ้นใช้ในการดาเนินกิจการ
7. สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่ 565 พ้นจากการเป็นสมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ เนื่องจาก สหกรณ์ขอลาออก เพราะ นาเงินค่าหุ้นชาระเงินกู้
*********************************************

