
สรปุสมาชิกเข้าใหม่ - สมาชิกออก 
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2562  -  31 มีนาคม 2563 

************************* 
                                ณ  วนัท่ี 10 มีนาคม  2563   

1. จ านวนสมาชิก ณ  31 มีนาคม  2562               1,093 สหกรณ์ 
    เข้าใหม่ระหวา่ง 1 เมษายน 62  –31 มีนาคม 2563     11 สหกรณ์  
    ออกระหว่าง 1 เมษายน 62  –  31 มีนาคม  2563       3 สหกรณ์ 
    จ านวนสมาชิก ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2563              1,101 สหกรณ์  
 

2. สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งวนัท่ี  1 เมษายน 2562  –  31 มีนาคม  2563  จ านวน  11  สหกรณ์    
  

ท่ี สหกรณ์ออมทรพัย.์....
จ ากดั 

เลข 
ทะเบียน 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั วนัท่ีรบั 
เข้าเป็นสมาชิก 

ถือหุ้นครัง้แรก 

      หุ้น บาท 
1 เซม็ไทย 1209 เมอืง ฉะเชงิเทรา 23 พฤษภาคม 2562 

 
1 500.- 

2 โตโยตา้เมอืงตรงั 1210 เมอืง ตรงั 29 พฤษภาคม 2562 2,000 1,000,000.- 

3 เจา้หน้าทีส่หกรณ์ขอนแก่น 1211 เมอืง ขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2562 10 5,000.- 

4 ต ารวจภธูรจงัหวดับงึกาฬ 1212 เมอืง บงึกาฬ 14 สงิหาคม 2562 2 1,000.- 

5 พนกังาน บรษิทัล าพนู      
ซงิเดนเกน็ 

1213 เมอืง ล าพนู 9 ตุลาคม 2562 113 56,500.- 

6 บรษิทัไมอ้ดัไทย 1214 บางนา กรุงเทพ 16 ธนัวาคม 2562 65 32,500.- 

7 กรมทางหลวงชนบท 1215 บางเขน กรุงเทพ 15 มกราคม 2563 624 312,000.- 

8 พนกังานกลุ่ม เอ พ ีเอ    
ซนิดเิคท 

1216 บา้นโป่ง ราชบุร ี 17 มกราคม 2563 100 50,000.- 

9 ค่ายเมง็รายมหาราช 1217 เมอืง เชยีงราย 29 มกราคม 2563 1 500.- 

10 พนกังาน กลุ่ม บเีจซ ีบิก๊ซ ี 1218 คลองเตย กรุงเทพ 20 กุมภาพนัธ ์2563 1 500.- 

11 รวมผล 1219 เมอืง นครสวรรค ์ 10 มนีาคม 2563 400 200,000.- 

 
3.  สมาชิกออกระหวา่งวนัท่ี  1 เมษายน 2562   –  31 มีนาคม  2563   จ านวน  3  สหกรณ์    

 

ท่ี สหกรณ์ออมทรพัย.์..........จ ากดั เลข
ทะเบียน 

วนัท่ีรบัเข้าเป็นสมาชิก วนัท่ีออก 
 

เหตท่ีุออก 

1 ฐานเศรษฐกจิ 656 13 กนัยายน 2541 23 พฤษภาคม 2562 ขอลาออกตาม 
ขอ้ 11 (1) 

2 พนกังาน เอ พ ีซ ีบ ีอเิลคทรอนิคส ์
(ประเทศไทย) 

807 29 เมษายน 2546 20 พฤศจกิายน 2562 เลกิกจิการ 

3 โรซี ่บล ูไดมอนด ์ 874 18 พฤษภาคม 2548 5 กุมภาพนัธ ์2563 ขอลาออกตาม 
ขอ้ 11 (1) 

 
 
 



* หมายเหต ุ
  1. สหกรณ์ออมทรพัย์ฐานเศรษฐกจิ  จ ากดั  สมาชกิเลขทะเบยีนที ่656  พน้จากการเป็นสมาชกิ
ชุมนุมสหกรณ์ เน่ืองจากสหกรณ์ขอลาออก  เพราะ น าเงนิค่าหุน้ใชใ้นการด าเนินกจิการ 
  2. สหกรณ์ออมทรพัย์พนักงาน เอ พี ซี บี อิเลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  สมาชิกเลข
ทะเบยีนที ่807  พน้จากการเป็นสมาชกิชุมนุมสหกรณ์ เน่ืองจากสหกรณ์เลกิกจิการ  
  3. สหกรณ์ออมทรพัย์โรซี่ บลู ไดมอนด์  จ ากดั  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 874  พ้นจากการเป็น
สมาชกิชุมนุมสหกรณ์ เน่ืองจากสหกรณ์ขอลาออก  เพราะ บรษิทัปิดกจิการ 

********************************************* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


