อนุมตั ิเมื่อ ...............................................
...............................................................
(
)
ประธานกรรมการเงินกูส้ ามัญ

รับที่…………………../……………………….
วันที่……………….…………….….…………..
เวลา………………………………..…………..

คาขอกูเ้ งินสามัญ
คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี
ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ ไม่รับพิจารณา

เบอร์โทรศัพท์ผ้ ูขอกู้………….…..
เขียนที่………………………………………….………………………………
วันที่………………………………………………………………………………

เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………..…………..
เป็ นสมาชิกชั้นที่…………………ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ จานวน…………………..บาท (……………..……………..………….…………)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด ถ้าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เพื่อความ
มุ่งหมายหลายอย่าง ก็แยกระบุจานวนเงิน และให้คาชี้แจงสาหรับแต่ละอย่าง)………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๒. ในเวลานี้ขา้ พเจ้าเป็ นข้าราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง………………………………………………………
หน่วยงาน/โรงเรี ยน………….…..……………………………สังกัด………………………………………………………………….
เงินได้รายเดือน….………...…..……บาท (เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับประจาทุกเดือน)
ข้อ ๓. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม……………………….….หุน้ เป็ นเงิน……….……..…………….…...…บาท
และข้าพเจ้าส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ……………………………บาท
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อกูท้ ี่ ……………….………ลงวันที่ ………………………ต้นเงินคงเหลือ……………………...………บาท
(๒) หนังสื อกูท้ ี่ ………………………ลงวันที่ ………………………ต้นเงินคงเหลือ………………….…….…….บาท
(๓) หนังสื อกูท้ ี่ ………………………ลงวันที่………………………ต้นเงินคงเหลือ…………………….….…….บาท
(๔) หนังสื อกูท้ ี่ ………………………ลงวันที่………………………ต้นเงินคงเหลือ………………….…….…….บาท
ข้อ ๕. นอกจากค่าหุน้ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
1 - 1,000,000 บาท
ยอดกูต้ ้ งั แต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท
ยอดกูต้ ้ งั แต่ 1,500,001 - 2,500,000 บาท
ยอดกูต้ ้ งั แต่ 2,5000,000 บาทขึ้นไป
ยอดกูต้ ้ งั แต่

 กรณีกูโ้ ดยใช้บุคคลค้ าประกัน

ใช้ผคู ้ ้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า

2

คน

3 คน
ใช้ผคู ้ ้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
ใช้ผคู ้ ้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ใช้ผคู ้ ้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า

ทาประกันชีวติ ตามที่สหกรณ์กาหนด

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ทะเบียน
สมาชิกที่

รับราชการหรื อทางานประจาใน
ตาแหน่งและสังกัด/โรงเรี ยน

เงินได้
รายเดือน

ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้าค้ าประกันตาม
คาขอกูข้ า้ งต้นนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

๑
๒
๓
๔
๕
คาเตือน - สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกัน ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน
- บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิก จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกันได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน และสามารถค้ าประกันเงินกูใ้ ห้กับสมาชิกได้เพียงหนึ่งราย

 กรณีกูโ้ ดยใช้หนุ้ ค้ าประกัน จานวน……………………………หุน้ เป็ นเงิน………………………………………………บาท
ข้อ ๖. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ………………….………………..…บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด เป็ นจานวน…………………งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ ๗. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๘. (เฉพาะในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีค่สู มรส) ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรสซึ่ งพร้อมที่จะ
ให้คายินยอมไว้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสื อกูด้ ว้ ย
ลงชื่อ………………………………………………ผูย้ นื่ คาขอกู้
(……………………………………………….)

บันทึกการตรวจสอบคาขอกู้ข้นั ต้ น
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรี ยน………………………………………………………………………………….……
วันที่…..………………………………………………
ส่ วนที่ ๑

เจ้าหน้าที่การเงินโปรดตรวจสอบ
(๑) ผูก้ เู้ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด หรื อไม่
 ไม่เป็ น
 ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ………………………………….บาท
 เป็ นสมาชิก  ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ………………………………….บาท
(๒) ผูก้ เู้ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ หรื อไม่
 ไม่เป็ น
 ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ…………………………..…….บาท
 เป็ นสมาชิก  ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ……………………….…….….บาท
โปรดระบุชื่อสหกรณ์…………………………….……………………………………………………
(๓) ผูก้ มู้ ีภาระผูกพันต้องส่ งชาระหนี้กบั สถาบันการเงินใด ๆ หรื อไม่
 ไม่มี
 มี
(ถ้ามี) โปรดระบุชื่อสถาบันการเงิน
๑. ……………………………………………………จานวนเงินกูค้ งเหลือ ………………………..บาท
๒. ……………………………………………………จานวนเงินกูค้ งเหลือ ………………………..บาท
๓. ……………………………………………………จานวนเงินกูค้ งเหลือ ………………………..บาท
(๔) ขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริง
(ลงชื่อ)…………………………………………………………. ผูต้ รวจสอบ
(…………………………………………………………)
เจ้าหน้าที่การเงิน
ส่ วนที่ ๒

การพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่ ึ งชี้แจงไว้ในคาขอกูน้ ้ ีเป็ นความจริ ง หรื อไม่
 จริ ง
 ไม่จริ ง
(๒) ในเวลานี้ผขู ้ อกูม้ ีพฤติการณ์ซ่ ึงอาจถูกออกจากงานประจา หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
(๓) ผูข้ อกูม้ ีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมาก หรื อไม่
 มีมาก
 มีไม่มาก
(๔) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูบ้ งั คับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(๕) ขอรับรองว่ าเป็ นลายมือชื่ อของผู้ขอกู้และผู้คา้ ประกันจริง
(ลงชื่อ)………………………………………………………..….ผูร้ ับรอง
(……………………………………………….……..……..)
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ งั คับบัญชา

 พร้ อมแนบหลักฐานการรับเงินเดือนจาก สนง.เขตพืน้ ที่ฯ หรือองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา ออกให้ แก่
โรงเรียนโดยให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินและผู้อานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง

การบริการด้านเงินกูส้ ามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
1. เป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 เดือน
2. สิทธิการกู้เงิน
สมาชิกชั้นที่ 1 กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้ รายเดือนไม่เกิน 3,000,000 บาท
สมาชิกชั้นที่ 2 กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้ รายเดือนไม่เกิน 2,500,000 บาท
สมาชิกชั้นที่ 3 กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้ รายเดือนไม่เกิน 2,000,000 บาท
สมาชิกที่มีอายุต้งั แต่ 57 ปี ขึ้นไป มีสทิ ธิกู้เงินสามัญได้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
การจัดชั้นของสมาชิก
สมาชิกทุกคนทีก่ ูเ้ งินต้องส่งชาระหนี้ เงินกูใ้ ห้เสร็จสิ้ นภายในอายุ 72 ปี
ต้ องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของเงินกู้ ส่งชาระคืนไม่เกิน 300 งวด
สมาชิกที่มีอายุเกิน 72 ปี มีสทิ ธิก้ ูเงินสามัญได้ โดยใช้ ทุนเรือนหุ้นคา้ ประกันเท่า นั้น
กรณีสมาชิกกู้เงินเกินกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้ องเป็ นสมาชิกโครงการประกันชีวิต หรือเป็ น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่สหกรณ์กาหนด
กรณีสมาชิกกู้เงินเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป ต้ องเป็ นสมาชิกโครงการประกันชีวิตและหรือเป็ นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่สหกรณ์กาหนด
ในกรณีท่สี มาชิกกู้เงินสามัญแล้ ว แต่มีความประสงค์ท่จี ะขอกู้เงินสามัญครั้งใหม่ จะต้ องมีการส่งชาระไปแล้ วไม่น้อย
กว่า 6 งวด และจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมในการขอกู้สญ
ั ญาใหม่ครั้งละ 300 บาท
3. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิก ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์
การจัดชั้นสมาชิก
กรณีผกู ้ ูใ้ ช้คนค้ าประกัน ให้ดาเนินการดังนี้
- บุคคลคา้ ประกัน 2 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 1 คน และหรือข้ าราชการครูจังหวัดนครราชสีมา 1 คน
- บุคคลคา้ ประกัน 3 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 1 คน และหรือข้ าราชการครูจังหวัดนครราชสีมา 2 คน
- บุคคลคา้ ประกัน 4 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 2 คน และหรือข้ าราชการครูจังหวัดนครราชสีมา 2 คน
- บุคคลคา้ ประกัน 5 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 2 คน และหรือข้ าราชการครูจังหวัดนครราชสีมา 3 คน
- บุคคลคา้ ประกัน 6 คน เป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้ อย 3 คน และหรือข้ าราชการครูจังหวัดนครราชสีมา 3 คน
หลักฐานการยืน่ กูเ้ งิน
1. ใบคาขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ผอ.โรงเรียนและเจ้ าหน้ าที่การเงิน ลงนามรับรอง
3. กรณีผ้ ูคา้ ประกันเป็ นบุคคลภายนอกให้ แนบหนังสือรับรองเงินเดือนโดยมีผ้ ูบังคับบัญชาลงนามรับรอง
4. กรณีผกู ้ ูม้ ีอายุ 50 ปี ขึ้ นไป กูเ้ งินเกินกว่า 1,000,000 บาท ให้แนบการให้ถอ้ ยคา การมอบอานาจ การให้ความ
ยินยอมตามแบบฟอร์มทีส่ หกรณ์กาหนด
5. หนังสื อยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กบั ธนาคารออมสิ น (สมาชิกต้องติดต่อธนาคารออมสิ นด้วยตนเอง
โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

หนังสื อยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กบั ธนาคารออมสิ น
ทาที่ ...........................................................
วันที่ ........................................
เรียน ผู้จดั การธนาคารออมสาขา/สานัก..........................................
ข้ าพเจ้ า ........................................................................ ตาแหน่ ง .......................................... สังกัด...............................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ............................................ อายุ ............... ปี โทรศัพท์ ................................................................
มีความประสงค์ ขอกู้สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด ในการนีข้ ้ าพเจ้ ายินยอม
ให้ ธนาคารออมสินตรวจสอบและ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ า ทั้งทีเ่ ป็ นข้ อมูลส่ วนตัวและ/หรือข้ อมูลเกีย่ วกับ
สินเชื่อทีข่ ้ าพเจ้ ามีอยู่กบั ธนาคารออมสินให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด ซึ่ง
การตรวจสอบและ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวจะต้ องเป็ นไปเพือ่ การให้ สินเชื่อเท่ านั้น โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ เพิกถอน
ความยินยอมทีใ่ ห้ ไว้ แต่ อย่ างใด
ลงชื่อ ...................................... ผู้ให้ ความยินยอม
(......................................)
ลงชื่อ ................................. พยาน
ลงชื่อ.................................พยาน
(.................................)
(................................)
หมายเหตุ ผูใ้ ห้ความยินยอมต้องติดต่อธนาคารออมสิ นด้วยตนเอง โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

เรียน ผู้จดั การสหกรณ์ ออมทรัพย์ สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ธนาคารออมสินสาขา/สานัก.......................................................................................ได้ ตรวจสอบ
ข้ อมูลภาระหนีข้ อง...................................................................................................................................
ขอเรียนว่ า
( ) ไม่ มภี าระหนี้
( ) มีภาระหนี้ ข้ อมูล ณ วันที่ .................................. รวมยอดหนีค้ งเหลือ .............................. บาท
เงินงวดทีต่ ้ องผ่อนชาระรวมต่ อเดือน ............................... บาท
ลงชื่อ ......................................
(......................................)
ผู้จดั การธนาคารออมสินสาขา/สานัก.................................
….…/………/….…..

การให้ ถ้อยคา การมอบอานาจ การให้ ความยินยอม
ต่ อสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด
โปรดกรอกรายละเอียดและตอบคาถามตามความจริ งต่อไปนี้
1. ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง ส่วนสูง ............ ซม. น้ าหนัก ............. กก.
2. อายุ ............. ปี
วันเดือนปี เกิด ..........................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
3. บัตรประชาชนเลขที่ ............................................ วันหมดอายุ .................................. สถานที่ออก ..............................................................
4. สถานที่ติดต่อ .................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ..................................
5. สถานที่ทางาน .................................................................................................................................................. โทรศัพท์ ..................................
6. อาชีพ ................................... ตาแหน่ง ............................................ หน้าที่ความรับผิดชอบ ...........................................................................

 เคย

 ไม่เคย

 เคย

 ไม่เคย

 เคย

 ไม่เคย

 เคย

 ไม่เคย

 เคย

 ไม่เคย

 เคย
13. ในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผา่ นมา ท่านเคยเจ็บป่ วยติดต่อกันนานเกินกว่า 10 วัน โดยมิได้ปรึ กษาแพทย์ หรื อมิได้รับการ  เคย

 ไม่เคย
 ไม่เคย

7. ท่านเคยเป็ นวัณโรค ปอดบวม โรคมะเร็ ง หรื อเนื้องอก เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ความบกพร่ องทาง
ระบบประสาทอย่างถาวรอันเนื่องมาจากความผิดปกติของเส้นเลือดสมอง หรื อ โรคเกี่ยวกับสมอง โรคตับ โรคไต
โรคปอด หรื อโรคทางเดิ นหายใจ โรคเลือดหรื อโรคของหลอดเลือด แผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้ เลือดออกใน
ทางเดินอาหาร โรคของต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู(ลมชัก) การมองเห็นผิดปกติ โรคเกี่ยวกับดวงตา หรื อหู แขนขาอ่อน
แรงเป็ นอัมพฤกษ์ หรื ออัมพาต โรคจิต โรคทางระบบประสาท โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง กระดู กข้อต่อหรื อกล้ามเนื้อ
มีความบกพร่ องหรื อพิการทางร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อไม่
8. ท่านเคยใช้ยาเสพติดที่ให้โทษ หรื อสารเสพติดใด ๆ หรื อยาประเภทมึนเมา หรื อเคยได้รับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษ หรื อเคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรื อไม่
9. ท่านเคยดื่มสุ รา หรื อดื่มวิสกี้เป็ นประจาเกินกว่า 1 ใน 6 ขวด หรื อดื่มเบียร์เกินกว่า 1.5 ขวด หรื อ ดื่มไวน์เกินกว่า
1 ขวด ต่อวัน หรื อไม่ ( 1 ขวดเท่ากับ 750 มิลลิลิตร )
10. ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมานี้ ท่านเคยเจ็บป่ วย หรื อได้รับ บาดเจ็บ หรื อเคยปรึ กษาแพทย์ หรื อรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อคลินิกแพทย์ หรื อได้รับคาแนะนาให้ทาการรักษาใด ๆ ที่มิได้กล่าวข้างต้นหรื อไม่
11. ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านมีอาการต่อไปนี้หรื อไม่ มีอาการอ่อนเพลีย น้ าหนักลด ท้องเดิ นเรื้ อรังเป็ นระยะ
เวลานาน ต่อมน้ าเหลืองโต โรคผิวหนังเรื้ อรัง ไข้เรื้ อรัง ปอดอักเสบ หรื อเคยติดเชื้อเอชไอวี ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
หรื อเป็ นเอดส์หรื อไม่
12. บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของท่านคนใดเคยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรื อ เอดส์ หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่

รักษาในโรงพยาบาลหรื อไม่
14. ในคาขอเอาประกันชีวติ หรื อ การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวติ
ใด ๆ ของท่านเคยถูกปฏิเสธ หรื อ เลื่อน  เคย
 ไม่เคย
การพิจารณา หรื อเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย หรื อมีขอ้ จากัด หรื อข้อแก้ไขทางหนึ่งทางใดหรื อไม่
หากคาตอบในข้ อ 7 ถึง 14 เป็ นคาตอบรับ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยระบุหมายเลขข้อที่เป็ นคาถามด้วย ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อและที่อยูข่ องแพทย์ ......................................................................................................................................................................................................
การมอบอานาจ และให้ คายินยอม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดถูกต้องสมบูรณ์ และเป็ นความจริ งตามที่ขา้ พเจ้าทราบ และเชื่อว่าเป็ นความจริ ง โดย หนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า
ให้ความยินยอมแก่แพทย์ โรงพยาบาล คลินิก หรื ออ งค์กรอื่นใดซึ่งมีบนั ทึกประวัติสุขภาพหรื อประวัติการรักษาของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
ดังกล่าวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด อนึ่งสาเนาหรื อภาพถ่ายของหนังสื อฉบับนี้ให้ถือว่ามีผลบังคับได้ และ สมบูรณ์เสมือน
ต้นฉบับ
ลงชื่อ .................................................. สมาชิก
( ...............................................)
วัน/เดือน/ปี .................................................

