สวัสดีปใหม 2562
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม 2562

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุมครอง
ใหทานและครอบครัว ประสบแตความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ “Line @”
ºÃÔ¡ÒÃ¢‹ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
ÃÇ´àÃçÇ ã¹¡ÒÃÃÑºÃÙ¢Œ ÍŒ ÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ áÍ´à¾×Íè ¹¡Ñ¹
ÇÑ¹¹Õé¾ÃŒÍÁÃÑº¢‹ÒÇÊÒÃ´Õæ

¢ŒÍÁÙÅ Application Line à¾×èÍμÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡º¹Á×Í¶×Í
à¾×Íè à¾ÔÁè ª‹Í§·Ò§ãËŒÊÁÒªÔ¡μÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ
Ê‹Ç¹μÑÇ ËØŒ¹ Ë¹Õé¤§àËÅ×ÍáÅÐà§Ô¹½Ò¡

ËÃ×Íà¢ŒÒ¼‹Ò¹
Link : www.pcbmli.com/ltcoop

º·
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

â´Â...¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ

ปใหมไทยก็ผานไป ตอมาตอนนี้ก็เปนเทศกาลตรุษจีน ทุก
อยางก็ตองหมุนผานไปตามกาลเวลา เชนเดียวกับกาลเวลา
แหงการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณออมทรัพยครูเลยจํากัด ไดผานพนไปคงเหลือ
เฉพาะความทรงจํา หรือองคความรูแหงการเลือกตั้งที่จะนํา
ไปสูการพัฒนาองคกร ของพวกเราอันเปนที่รักและหวงแหน
ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกที่เคารพทุกทานที่ไดเลือกสรร
บุคคลเพือ่ ทีจ่ ะเขามาแกปญ
 หารวมกันนําพาองคกรไปใหรอดพน
และสูความเปนเลิศใหจงไดตามคํานอมรับ ในการหาเสียงจาก
สมาชิก
ทีส่ าํ คัญตองมาวางยุทธศาสตร ทําแผนปฏิบตั กิ าร ใหตรงบริบท
และสถานการณ ปจจุบันของ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
พั ฒ นาสู ยุ ค 4.0 ซึ่ ง ใน การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร พั น ธกิ จ
แผนการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการศึกษา ก็คงจะเตรียม
การวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ รวมทั้งเชิญผูมีสวนไดเสีย
เพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และเสนอในที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป ภายใตกรอบ 3 ดานเปนเบื้องตนคือ
1. ดานเสถียร ภาพ stability
2. ดานการพัฒนา Development
3. สงเสริมความเขมแข็งภายในองคกร Internal
excellence “ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน ”
ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

»ÃÐ¸Ò¹ÊË¡Ã³
¾ºÊÁÒªÔ¡
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทีเ่ คารพ
ทุกทาน
สวัสดีครับเนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2562 ผมพรอม
ดวยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ทุกคน ขออารธนา
คุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า นใหความเคารพ
นับถือ บารมีแหงองคพระธาตุศรีสองรัก ที่ชาวจังหวัดเลยใหความ
เคารพสักการะ จงดลบันดาลใหทานสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณและแข็งแรงมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
และชีวิตครอบครัวตลอดไป
ผมขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท า นที่ ไ ด อ อกมาใช สิ ท ธิ ใ นการ
ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
แทนตําแหนงที่ครบวาระ ในวันอาทิตยที่ 20มกราคม 2562
เปนไปดวยความเรียบรอย บริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม เปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการดวยดีครับ อนึ่ง กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่
ไดใหวางใจใหโอกาสผมและคณะกรรมการไดเขามาบริหารงาน
สหกรณอกี วาระหนึง่ ทุกคะแนนคือกําลังใจทีส่ มาชิกมอบใหกระผม
และคณะกรรมการดําเนินการขอยืนยันวาเราจะทํางานดวยความ
ซื่อสัตย เสียสละ มีความเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ กําหนดนโยบายบริหารงานสหกรณ
ใหมคี วามเจริญกาวหนา เปนทีพ่ งึ่ พาของสมาชิก สรางความเชือ่ มัน่
ศรัทธา มีความมัน่ คงทางดานการเงิน มีความโปรงใสในการบริหาร
งานและเพื่อประโยชนสูงสุดของสมาชิกขอบคุณครับ
(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

áÇ´Ç§
ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ
â´Â...¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø

สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับเดือน มกราคม 2562 ฉบับนี้
ถือเปนการตอนรับปใหมเนือ่ งในศุภวารดิถขี นึ้ ปใหม พ.ศ. 2562
ผมขออวยพรให ส มาชิ ก และครอบครั ว ทุ ก ท า นประสบแต
ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอใหสมหวัง เริ่มตนปใหมนี้จะ
เปนโอกาสอันดีในการเริ่มตนสิ่งใหม ๆ ในการพัฒนาปรับปรุง
ชีวิตของทุกทานเพื่อใหประสบผลสําเร็จและพบเจอแตความ
สุขสมหวัง สมปรารถนา รํ่ารวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรงตลอด
ไปนะครับ
ชวงนี้ก็จะมีวันสําคัญๆ เชน วันขึ้นปใหม วันเด็กแหงชาติ
วั น ครู อย า งที่ เ พื่ อ นๆ สมาชิ ก ทุ ก ท า นได รั บ ทราบกั น ดี อ ยู
แลวครับ เมื่อวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 สหกรณฯ
มีกจิ กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
ประจํ า ป 2562 แทนตํ า แหน ง ที่ จ ะครบวาระ ขอขอบคุ ณ
สมาชิ ก ทุ ก ท า นที่ ไ ด ส ละเวลามาลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้
มีสมาชิกไดมาใชสิทธิ์ลงคะแนนกันมากทุกเขตสรรหาครับและ
ขอแสดงความยินดีกบั ผูท ไี่ ดรบั การคัดเลือกและสรรหาในครัง้ นี้
ทุ ก ท า นครั บ สํ า หรั บ ผลประกาศกผลการลงคะแนนสรรหา
ติดตามไดทายประกาศและเวปไซตของสหกรณครับ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ทีจ่ ะมาถึงนีเ้ ปนอีกวันทีม่ คี วาม
สําคัญสําหรับการสหกรณไทย “วันสหกรณแหงชาติ” องคกร
เครือขายสหกรณไดมีกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ ถูกจัดขึ้น
เปนประจําทุกป เพือ่ รวมรําลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค
ผูใหกําเนิด “สหกรณ” กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดา
แหงสหกรณไทย” ผูปูพื้นฐานและทรงเปนกําลังสําคัญใน
การเผยแพรและจัดตั้งขยายกิจการสหกรณการจัดกิจกรรม
เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธดานการสหกรณใหเปนที่
รูจักแกประชาชนทั่วไป ใหมีความสนใจและเขาใจในหลักการ
วิธกี าร อุดมการณ ดานการสหกรณและนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานโดยการรูจ กั การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึง่ กัน
และกัน เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยัง่ ยืน
ตอไป
สวัสดีครับ...

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 8 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á 2562

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´¡ÙŒà§Ô¹ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ATM)

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â

1.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ ATM

2.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

หลังจากทํารายการเสร็จ
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทํารายการตอ
และทํารายการถอนเงินตาม
ปกติ

3.ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
4.ÊÍº¶ÒÁÂÍ´à§Ô¹¡ÙŒ
5.ÃÑºà§Ô¹¡ÙŒ
6.ãÊ‹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
7.¶Ù¡μŒÍ§

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´¡ÙŒà§Ô¹ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ ATM)

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ
1.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

2.ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â

3.ÊÍº¶ÒÁÂÍ´
¡´¶Ù¡μŒÍ§ ¨Ð¢Öé¹Ë¹ŒÒ¨ÍàÁ¹Ù
»¡μÔ ãËŒà¢ŒÒ·ÓÃÒÂ¡ÒÃãËÁ‹μÒÁ
¢ŒÍ 1 , 2
4.à§Ô¹¡ÙŒÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
¡ÙŒÃÑºà§Ô¹Ê´
( ãÊ‹¨Ó¹Ç¹ )

¡ÙŒà§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
(¡Ã³Õ½Ò¡à§Ô¹¡ÙŒã¹ºÑÞªÕ)
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
(ãÊ‹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð¡ÙŒ)

หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูใ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย ระบบจะแสดงตัวเลือก
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

3

4
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¨§ºÍ¡¡ÑººØμÃËÅÒ¹¢Í§¤Ø³ä»à¶ÍÐ
Ç‹Ò·Ø¡ÇÑ¹¹Õé

“âÅ¡ÁÑ¹à»ÅÕèÂ¹ä»áÅŒÇ”
âÅ¡ä´Œà»ÅÕèÂ¹ä»áÅŒÇ äÁ‹ÁÕã¤Ã·Õè¨ÐÁÒÃÍ¤Ø³·ÕèÃÑé§·ŒÒÂÍÂÙ‹¢ŒÒ§ËÅÑ§..
àÁ×èÍËÅÍ´ä¿ä´Œ¶Ù¡¤Ô´¤Œ¹¢Öé¹äÁŒ¢Õ´ä¿¡çäÁ‹¤‹ÍÂä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ à¤Ã×èÍ§
¤Ô´àÅ¢¶Ù¡»ÃÐ´ÔÉ°¢Öé¹ÅÙ¡¤Ô´¡çËÒÂä», ¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔμÍÅä´Œ¶Ù¡´Õä«´¢Öé¹
¡ÅŒÍ§·Õãè ªŒ¿Å Á ¡çÍÂÙä‹ Á‹ä´Œ,¡ÒÃμÅÒ´áºº¢ÒÂμÃ§/¡ÒÃ¢ÒÂ¼‹Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÍÔ¹àμÍÃà¹çμà¡Ô´¢Öé¹ ¡ÒÃ¢ÒÂáººà´ÔÁæ ¡çàÃÔèÁÅ´Å§,ÊÁÒÃ·â¿¹4G ä´Œ
¶Ù¡à»´μÑÇ¢Ö¹é º¹âÅ¡¡çäÁ‹ÁãÕ ¤ÃμŒÍ§¡ÒÃ¨Ð¡ÅÑºä»à»´¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ·ºÕè ÒŒ ¹
àÁ×èÍáÍ¾ÅÔà¤ªÑè¹ WeChat áÅÐ WhatsApp ä´Œ¶Ù¡¾Ñ²¹Ò¢Öé¹
¡ÒÃ¾ÔÁ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁáººà´ÔÁæ ¡çäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂÍÕ¡μ‹Íä»ÍÂ‹Ò¡Å‹ÒÇÇ‹Ò
“ÁÑ¹äÁ‹ãª‹àÃ×Íè §¢Í§¤Ø³” ¹Ñ¹è à»š¹à¾ÃÒÐÇ‹Ò¤¹àÃÒÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºμÑÇ ·ÓãËŒ
ÁÕäÍà´ÕÂ¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁ‹ æ μÒÁ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§âÅ¡
- »ÃÐà·È¨Õ¹ä´Œ»ÃÐ¡ÒÈáÅŒÇÇ‹Ò¸¹Ò¤ÒÃáË‹§ªÒμÔ¨Ð¹ÓÊ¡ØÅà§Ô¹
´Ô¨Ô·ÑÅÁÒãªŒ¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹¡Ñºà§Ô¹Ê¡ØÅËÂÇ¹ áÅÐ¢³Ð¹Õé¡ÓÅÑ§ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§
·´ÊÍº¡ÒÃãªŒ§Ò¹
- »ÃÐà·È½ÃÑ§è àÈÊ»ÃÐ¡ÒÈËÂØ´¡ÒÃãªŒ¹Òíé ÁÑ¹ã¹ÂÒ¹Â¹μÀÒÂã¹»‚
2040 áÅÐ¨Ðà»š¹»ÃÐà·È carbon neutral ÀÒÂã¹»‚ 2050
- International Federation of Robotics (IFR) »ÃÐ¡ÒÈ¼Å
¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºÇ‹Ò »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãμŒ ÁÕ¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹¢Í§¡ÒÃãªŒË¹Ø‹ Â¹μ
ã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÙ§·ÕÊè ´Ø ã¹âÅ¡ â´ÂÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹Òà©ÅÕÂè ·ÑÇè âÅ¡¶Ö§»ÃÐÁÒ³ 7
à·‹Ò (478 Ë¹‹ÇÂμ‹Í¤¹§Ò¹ 10,000 ¤¹) áÁŒÇÒ‹ »ÃÐà·È¨Õ¹äÁ‹μ´Ô ÍÑ¹´Ñº
¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹¢Í§¡ÒÃãªŒËØ‹¹Â¹μã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÙ§·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡¡çμÒÁ
(¨Õ¹ÁÕË¹Ø‹ Â¹μ 33 Ë¹‹ÇÂμ‹Í¤¹§Ò¹ 10,000 ¤¹) áμ‹ IFR ä´ŒÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò
¨Õ¹ÁÕÍμÑ ÃÒ¡ÒÃàμÔºâμáÅÐÁÕ¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂËØ¹‹ Â¹μÍμØ ÊÒË¡ÃÃÁÁÒ¡·ÕÊè ´Ø
ã¹âÅ¡ã¹»‚¹Õé (2017)
- »ÃÐà·ÈàÂÍÃÁÑ¹¹Õ¨ÐÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂÃ¶·ÕèãªŒ¹íéÒ
ÁÑ¹ (combustionengine cars) áÅÐäÁ‹ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡¶‹Ò¹ËÔ¹ ÀÒÂã¹
»‚ 2030
- BMW àμÃÕÂÁ¡ÒÃ¼ÅÔμÃ¶ÃØ‹¹ i3 áÅÐ i8 à»š¹ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹
´ŒÇÂä¿¿‡Ò·Ñé§ËÁ´ áÅÐ Mercedes-Benz »ÃÐ¡ÒÈÇ‹Ò¨ÐàÃÔèÁ¼ÅÔμÃ¶
¾ÅÑ§§Ò¹HydrogenÀÒÂã¹ÊÔé¹»‚2017

- International Telecommunication Union (ITU) »ÃÐ¡ÒÈ
¼Å¡ÒÃ¨Ñ´ÅÓ´Ñº ICT Development Index ¼Å¤×Í »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãμŒ
ÁÕ Broadband Internet ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§·ÕÊè ´Ø ã¹âÅ¡ áÅÐÍÑμÃÒ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§
Broadband Internet ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ÊÙ§·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡
- GSMA ¤Ò´¡ÒÃ³Ç‹Ò¨ÐÁÕ¨Ó¹Ç¹ SIM â·ÃÈÑ¾·à¤Å×èÍ¹·Õè
àª×èÍÁμ‹Í¡Ñ¹¶Ö§9 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ÀÒÂã¹»‚2020 áÅÐ 1 ã¹ 3 ¢Í§¨Ó¹Ç¹¹Õé¨Ð
àª×èÍÁμ‹Íã¹ÃÐ´Ñº Broadband áÅÐÃÐºº mobile ¨Ð¡ŒÒÇÊÙ‹ 5G ÍÂ‹Ò§
ÊÁºÙÃ³áºº ·Õè¤ÇÒÁàÃçÇ·ÕèÊÙ§¡Ç‹Ò 4G ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10 à·‹Ò
- World Economic Forum (WEF) ä´Œ ¤ Ò´¡ÒÃ³ Ç‹ Ò
BlockchaináÅÐ Bitcoin¨Ð¶Ö§¨Ø´·ÕèÁÕ¡ÒÃμÍºÃÑº¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡
áÅÐà»š¹àÃ×èÍ§¸ÃÃÁ´Ò (tipping point) ÀÒÂã¹»‚ 2027 áÅÐã¹ÀÒ¤ÃÑ°
ã¹ËÅÒÂ»ÃÐà·È¨ÐãªŒÀÒÂã¹»‚ 2023
»˜¨¨Øº¹Ñ ·ÑÇè âÅ¡ÃÇÁ¡Ñ¹ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔμ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂà»š¹ä¿¿‡Ò
ä´Œ¶Ö§¡Ç‹Ò 200,000 Megawatts «Öè§¾Íà¾ÕÂ§ÊÓËÃÑººŒÒ¹¡Ç‹Ò 29 ÅŒÒ¹
ËÅÑ§¤ÒàÃ×Í¹ â´ÂÁÕ»ÃÐà·Èã¹àÍàªÕÂ 3 »ÃÐà·È·ÕèμÔ´ÍÑ¹´Ñº Top 10
¢Í§âÅ¡ã¹¡ÒÃ¼ÅÔμ ¤×Í à¡ÒËÅÕ, ¨Õ¹ áÅÐÞÕè»Ø¹¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨¢Í§
Deloitte ¾ºÇ‹Ò ÃÐºº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ¢Í§ºÃÔÉÑ··ÑèÇâÅ¡
¡Ç‹Ò 56% ¡ÓÅÑ§ÁØ§‹ à¹Œ¹ä»·Õ¡è ÒÃ¹Ó»˜ÞÞÒ»ÃÐ´ÔÉ° ËÃ×Í AI ÁÒãªŒ áÅÐ
ÊÃØ»Ç‹Ò “AI äÁ‹ä´Œ¡Ó¨Ñ´μÓáË¹‹§§Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂ áμ‹ÁÑ¹à»š¹μÑÇ¡Ó¨Ñ´ÃÙ»
áºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹áººà´ÔÁãËŒËÒÂä» áÅÐ¡ÓÅÑ§ÊÃŒÒ§§Ò¹ÃÙ»áººãËÁ‹¢¹Öé
ÁÒ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡”
¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¢Í§âÅ¡μÒÁ·Õäè ´Œ¡Å‹ÒÇ ·ÓãËŒÊÒÁÒÃ¶ÇÔà¤ÃÒÐË
ä´ŒÇ‹Ò âÅ¡¡ÓÅÑ§à¢ŒÒÊÙ‹ÂØ¤ Industry 4.0 ÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³áººÀÒÂã¹»‚
2025 áÅÐàª×èÍä´ŒÇ‹Ò ÃÙ»áºº¸ØÃ¡Ô¨μ‹Ò§æ ã¹ËÅÒÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¨ÐäÁ‹ÁÕ
ÃÙ»áººà´ÔÁæ ·Õàè Ëç¹¡Ñ¹ã¹ÇÑ¹¹Õé â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔ§è ã¹ÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
Ê×èÍ â·Ã¤Á¹Ò¤Á, ¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ , ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ, ¤ŒÒ»ÅÕ¡, âÅ¨Ô
ÊμÔ¡Ê (Logistics) à»š¹μŒ¹ áÅÐËÅÑ§¨Ò¡»‚ 2030 ÀÒ¤·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
¾ÅÑ§§Ò¹ áÅÐ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾/ªÕÇÇÔ·ÂÒ ¨ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÍÂ‹Ò§áÃ§ã¹
¤Å×¹è ÅÙ¡μ‹Íä»“àÃÒ¾ÃŒÍÁàμÃÕÂÁºØ¤ÅÒ¡Ãà¾×Íè âÅ¡ãËÁ‹áÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§ ¶ŒÒ¤Ø³
äÁ‹ÂÍÁà»ÅÕèÂ¹ÊØ´·ŒÒÂ “ ¤Ø³¡çμŒÍ§¶Ù¡ºÑ§¤ÑºãËŒà»ÅÕèÂ¹ÍÂÙ‹´Õ !! ”
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อาการปวดเขากับชีวิตประจําวัน
อะไรคือสาเหตุของอาการปวดเขาของฉัน ?
อาการเจ็บเขาทีเ่ กิดขึน้ ทําใหคณ
ุ อยากรูว า ทําไม แตไมวา จะเกิดจากการ
บาดเจ็บหรือเกิดจากโรคขออักเสบ ทีน่ เี่ รามีคาํ ตอบจาก Joseph Bosco,MD
เขาเปนศัลยแพทยกระดูกที่มีความเชี่ยวชาญในเวชศาสตรการกีฬาและการ
ดูแลรักษาหัวเขาที่โรงพยาบาล NYU Langone ศูนยการแพทยสําหรับโรค
ขอตอ
อาการเจ็บปวดเขาของฉันเกิดจากโรคขอเขาเสื่อมหรือเปลา?
ใช, ความนาจะเปน 95% ของอาการปวดเขาที่เกิดจากโรคขออักเสบ
เปนโรคขอเขาเสือ่ มทีเ่ กิดจาก “ความสึกและการฉีกขาด” ในขอตอประเภท
อื่นๆ เชน โรคไขขออักเสบเปนสาเหตุที่พบบอยมากของอาการปวดเขา
ชนิดของอาการบาดเจ็บที่ทําใหเกิดอาการปวดเขา ?
การบาดเจ็บจากการบิดหมุนของหัวเขา : เอ็นเขาดานนอก, เกิดการ
บาดเจ็บที่หมอนรองกระดูก
สิ่งที่แตกตางกันคือ
ความแตกตางที่สําคัญระหวางโรคขออักเสบและชนิดอื่นๆของอาการ
ปวดเขา จะไมมีการบาดเจ็บอื่นที่เกี่ยวของ คนที่มีอาการเอ็นเขาดานนอก
เจ็บหรือหมอนรองกระดูกบาดเจ็บจะรูตัววาเกิดขึ้นเมื่อไหร แตอาการโรค
ขออักเสบจะเกิดขึ้นกับผูใหญ และจะแยลงไปตามวัย
อาการเจ็บปวดจะหายไปเองหรือไม?
อาการปวดขออักเสบมีแนวโนมนํา้ มันไขขอจะคอยๆลดลงตามวันเวลา
บางครัง้ อาการปวดอาจหายไป และบางครัง้ ก็รสู กึ วาดีขนึ้ มากกวาเดิม สวน
ความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บจะคอยๆดีขึ้น แตถาปวดตรงขอตออาจ
ทําใหการใชชีวิตประจําวันสะดุดชั่วคราว
ฉันควรไปพบแพทยหรือไม ?
ทุกคนมีเกณฑความเจ็บปวดที่แตกตางกัน หากคุณไดรับบาดเจ็บที่หัว
ุ ก็
เขาและบวม คุณควรไปพบแพทย หรือแมวา อาการบวมจะหายแลวแตคณ
ควรทีจ่ ะใหแพทยตรวจอีกครัง้ เพราะคุณอาจมีอาการบาดเจ็บภายในขอตอ
ถามีอาการปวดจากโรคขออักเสบและปวดมาก คุณก็ควรที่จะไปพบแพทย
เชนกัน
ทําอยางไรฉันจึงจะมีสุขภาพเขาที่ดี ?
ผมคิดวา การควบคุมนํา้ หนักเปนสิง่ สําคัญ ความยืดหยุน จะชวยไดเปน
อยางดี หากคุณเลนกีฬาที่ตองออกแรงมาก เชน การเลนสกี หรือเทนนิส
หรือ ฟุตบอล คุณควรปรับรูปรางใหนํ้าหนักพอดีนอกจากนี้ เมื่อคุณรูสึก
เหนือ่ ย คุณตองหยุด ใหดอู ตั ราของอาการบาดเจ็บของหัวเขา มันจะเกิดขึน้ ใน
ไตรมาสหรือรอบสุดทายของเกมกีฬา เพียงแตเสีย้ วของวินาที ความเมือ่ ยลา
ของกลามเนื้อทําใหเกิดการบาดเจ็บ ถากลามเนื้อที่ปองกันเอ็นเกิดอาการ
เหนื่อยลา ก็ทําใหเกิดอาการเจ็บตามมา.

áËÅ‹§·ÕèÁÒ http://www.webmd.com
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สวัสดีปใหม 2562 วารสารขาว สอ.ครูเลย จํากัด
ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ของสหกรณในเดือนนี้เรื่อง ที่ทุกทานใหความสนใจคงไมพนเรื่อง
การเลื อ กตั้ ง สรรหาประธานกรรมการและกรรมการดํ า เนิ น การ
ประจําป 2562 แทนตําแหนงที่จะครบวาระ โดยการสรรหาเปน
ไปตามประกาศของ กกต.สอ.ครูเลย จํากัด วันที่ 20 มกราคม
2562 มีสมาชิกผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนสรรหาครั้งนี้ตาม
เขต / หนวย ตางๆ จํานวน 5,876 คน จากจํานวนสมาชิกที่มีสิทธิ์
ทั้งสิ้น 6,290 คน ไมมาใชสิทธิ์ จํานวน 414 คนผลการสรรหา
ตามประกาศของ กกต.สอ.ครูเลย ฉบับลงวันที่ 21 ม.ค. 2562
ติดตามไดในวารฉบับนี้ครับ ผมก็ขอแสดงความยินดีอยางไมเปน
ทางการกับผูผานการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการซึ่งจะเปนชุดที่ 55/2562 ทุกทานรอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําปรับรองครับ
อีกหนึ่งโครงการดีๆ ครับ ตามที่สหกรณไดรับอนุมัติโครงการ
สงเสริมสวัสดิการแกสมาชิกอยางมีคณ
ุ ภาพเปนโครงการใหม ในปนี้
จึงไดกาํ หนดหลักสูตร “ปลูกพืชผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขึน้ ” ในวันเสารที่ 26 มกราคม 2562 ณ สหกรณออมทรัพย
ครู เ ลย จํ า กั ด และศึ ก ษาดู ง านที่ ศู น ย เรี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ปราชญชาวบาน อ.หนองหิน จ.เลย เปาหมายครัง้ นีม้ สี มาชิกจากกลุม
สมาชิก 15 กลุม ๆ ละ 5 คน สงเขารวมโครงการไดรับการตอบรับ
สมาชิกใหความสนใจเขารวมโครงการทุกกลุม เพือ่ ใหสมาชิกสามารถ
นําไปปรับใชในการดํารงชีวติ ประจําวันและประกอบเปนอาชีพเสริม
ไดครับ
ในเดือนนีจ้ ะมีวนั สําคัญอีก 2 วัน คือวันเด็กแหงชาติทตี่ รงกับวัน
เสารที่ 2 ของเดือน ม.ค. ของทุกป ปตรงกับวันที่ 12 ม.ค. 62 คําขวัญ
วันเด็กปนี้คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพัฒนาชาติ” อีก 1 วัน
คือ วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ม.ค. ของทุกป คําขวัญวันครูปนี้คือ
“ครูดี ศิษยดี มีพัฒนา กาวหนา สูเทคโนโลยี”
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ขอเชิญขบวนการสหกรณจังหวัด
เลย รวมกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดเลย ประจําป 2562 ที่
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลยครับ
ทายนี้ผมขออวยพรใหสมาชิกทุกทานจงมีแตความสุข ความ
เจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ รักษาสุขภาพดวยนะครับและโชคดี
ตลอดไป สวัสดีปใหม 2562 ทุกๆ ทานครับ
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à´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á 2562
เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
สํ า หรั บ เดื อ นนี้ ค ณะผู ต รวจสอบได ตั้ ง ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานของคณะกรรมการและการทํางานของเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด เดือน ธันวาคม 2561 จํานวน 5 ขอ สรุป
ประเด็นการตรวจสอบใหสมาชิกไดรับทราบดังนี้ สวนรายละเอียด
ทัง้ หมดใหสมาชิกไดคน หาและอานไดทfี่ acebookและเวปไซดสหกรณ
www.lt-coop.com
ขอสังเกตที่ 1 การตอบแบบสอบถามจากการสํารวจความคิดเห็น
ของสมาชิก
- คณะผูตรวจไดทําแบบสอบถามความคิดของสมาชิกที่มีตอ
ผูต รวจสอบและการจัดทําวารสารของสหกรณถงึ การเผยแพรขา วสาร
และการรั บ รู ข องสมาชิ ก ต อ สหกรณ จากการตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวม สมาชิกสวนใหญเห็นวาผูตรวจสอบมีสวนทําใหสหกรณมี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นนอกจากนั้นการเผยแพรขาวสารและ
ชองทางการเผยแพรขาวสารของสหกรณ ตลอดจนเนื้อหาสาระใน
การนําลงวารสารสมาชิกสวนมากก็เห็นวาเหมาะสมดี และควรเผยแพร
ในหลายๆชองทาง ทางสหกรณก็ไดดําเนินการเผยแพรและจะให
สมาชิกไดรับรูขอมูลขาวสารทุกๆเดือน
ขอสังเกตที่ 2 การรายงานสถานะภาพการกูยืมเงินระยาว ระยะ
ปานกลางและระยะสั้น
- คณะผูตรวจไดตรวจสอบและตั้งขอสังเกตการการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินอื่นที่นํามาบริการสมาชิก ซึ่งทางคณะกรรมการ
ก็ไดไปกูยืมจากสถาบันการเงินอื่นตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ ที่ ใ ห บ ริ ห ารได ไ ม เ กิ น 5,500 ล า นบาท จากการตรวจสอบ
ปรากฏวายังบริหารไมเต็มตามที่ไดรับอนุมัติยังมีวงเงินกูคงเหลืออีก
818,371,669.17 บาท คณะผูตรวจก็ไดเสนอแนะใหไปหาแหลง
เงินกูเพิ่มที่ดอกเบี้ยตํ่า เพื่อนํามาลางหนี้สถาบันการเงินที่เรากูมาที่
ดอกเบี้ยสูงทางสหกรณก็ไดดําเนินการสงหนังสือขอกูพรอมเอกสาร
ไปยังสหกรณอนื่ แลว แตอยูร ะหวางการรอประสานจากสาบันการเงิน
อื่นอยู หากไดก็จะนําไปสงคืนของสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยสูงตอไป
ขอสังเกตที่ 3 การสุมตรวจสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตางๆ
- คณะผูตรวจไดทําการตรวจสมุดเงินฝากที่มีทั้งหมด 21 เลม
ที่ อ ยู ใ นการควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการ ได ต รวจสอบความ

เคลื่อนไหวของบัญชี การปรับสมุดบัญชีใหเปนปจจุบัน จากการ
ตรวจสอบสมุดบัญชีมกี ารปรับใหเปนปจจุบนั จากจํานวน 21 เลม
มีเพียง 4 เลมเทานั้นที่ไมมีการเคลื่อนไหวสวนยอดการนําฝากมี
การนําฝากเกินทุนสํารอง ทางคณะกรรมการก็จะไดดาํ เนินการให
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการนําฝากและการลงทุนอื่นตอไป
ขอสังเกตที่ 4 การใหกูเกินสิทธิ์หรือการปลอยกูที่มีความเสี่ยง
- คณะผูต รวจสอบไดตรวจสอบการปลอยกูใ หสมาชิกเกินสิทธิ์
จากการตรวจสอบก็มีเปนบางรายที่กูเกินสิทธิ์ คณะกรรมการ
ก็อาศัยอํานาจทีม่ ปี ลอยกูไ ด แตทงั้ นีก้ พ็ จิ ารณาเปนรายๆไป และจะ
ตองมีหลักคํ้าประกันมากกวาเงินที่ปลอยกู คณะผูตรวจก็ไดเสนอ
แนะใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกรณีเรียกเก็บ
ไมไดและจะมีผลกระทบตอการบริหารงานของสหกรณ ทั้งนี้ถึง
จะมีหลักทรัพยคํ้าประกันถาเรียกเก็บไมไดจะตองมีการฟองรอง
การฟ อ งร อ งทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ สหกรณ คื อ เสี ย เวลา
เสียงบประมาณ เพิ่มภาระงานใหเจาหนาที่ เปนตน นอกจากนั้น
การที่ผูกูไมมีตนสังกัดใหหักเงินเดือนแตหักผานบัญชีธนาคารเปน
ไปตามระเบียบขอบังคับหรือไม หากไมมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
คณะผู ต รวจได เ สนอให ค ณะกรรมการได จั ด ทํ า ระเบี ย บ
และแนวปฏิบัติรองรับไว ทางคณะกรรมการจะไดดําเนินตอไป
ขอสังเกตที่ 5 การเรียกเก็บไมได
- คณะผู ต รวจได ต รวจสอบการเรี ย กเก็ บ ไม ไ ด ย อ นหลั ง
6 เดือน โดยดูการเพิ่ม-ลด ของสมาชิกในแตละเดือนวาเรียกเก็บ
ไมไดเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการตรวจสอบก็มีเพิ่มและลดเปนบาง
เดือน คณะผูตรวจเห็นวาการเรียกเก็บไมไดจะเกิดผลกระทบตอ
การบริหารและสงผลกระทบตอการปนผลเฉลีย่ คืนของสมาชิก ซึง่
การเรียกเก็บไมไดกรณีติดตอเกิน 3 เดือน ซึ่งอาจจะไดสํารองหนี้
แทน ทําใหเกิดผลกระทบถึงสมาชิกทานอื่นๆ ดังนั้นคณะผูตรวจ
จึงไดเสนอใหทางคณะกรรมการ ไดวิเคราะหขอมูลหาสาเหตุที่
เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแกไข เพื่อไมเกิดผลกระทบตอการบริหาร
และองคกรตอไป
พบกันใหมในฉบับหนา สวัสดีครับ...
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ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ Ê¤Ê.1, Ê¤Ê. 2 áÅÐ ÊÊÍ.

à´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2561

ที่
1.
2.
3.

ที่
1.
2.
3.
4.

ÊÁÒªÔ¡ 1 Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 3 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ชื่อ – สกุล
นางสุดทาย ศรีทัดจันทา
นายธนะสิทธิ์ โปรถนัด
นางสุพรรณี รินถา

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
186
5730
6190

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 4 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
นายธนะสิทธิ์ โปรถนัด
สมาชิก
นางสุพรรณี รินถา
สมาชิก
นายคําไหล วงษอนันท
บิดาสมาชิก
นายสินสมุทร อนุวัตรเมธี คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
417
2157
9227
6197

ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 5 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นางสุดารัตน สืบสาย
นายคําเฟอ บุตรวิลัย
นายนุชิต ยายืน
นายวิวัตน แกวมณีวัฒน
นางสุโรชินี ฤทธิขันธ

สถานภาพ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
71542
6415
2098
14832
9350

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¢ÍÃÑºà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ / Ê¤Ê. 1, 2 / à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ¹àª×èÍ
( ¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊÓà¹Ò¶Ù¡μŒÍ§·Ø¡á¼‹¹ ´ŒÇÂËÁÖ¡»Ò¡¡ÒÊÕ¹íéÒà§Ô¹ )

1. สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นต
ตัวจริงเทานั้น)
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5. ใบรั บ แจ ง ตายจากผู ใ หญ บ า น/กํ า นั น /เขตเทศบาล/ด า นหลั ง ประทั บ ตราหน ว ยงาน
ผูสันนิษฐาน (กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัตเิ ขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายทีบ่ า นทีร่ ะบุโรค)
7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)

ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (ÊÊÍ.)
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
»ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2561

มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,784 ราย
- สมาชิกสามัญ 6,210 ราย - สมาชิกสมทบ 2,574 ราย

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

1. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
7,636
- ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ
6,290 ¤¹
- ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
1,346 ¤¹
2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ
5,406
3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 74,951,727.03
4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³Í×è¹
414,500,000.00
5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í
9,936,103,277.00
6. ËØŒ¹ã¹ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 20,052,500.00
7. ËØŒ¹ã¹ ºÃÔÉÑ· ÊË»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ¨Ó¡Ñ´
200,000.00
8. à§Ô¹ÃÑº½Ò¡
2,334,241,785.28
»ÃÐ¨Ó
150,034,000.00
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
86,951,746.41
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
1,988,090,061.64
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
109,165,977.23
9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
2,822,080,970.00
10. ·Ø¹ÊÓÃÍ§
463,590,379.02
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ
10,360,467,919.12
12. ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (à´×Í¹ ÁÕ.¤. 61 - ¸.¤. 61) 244,042,932.30

¤¹

¤¹
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·
ºÒ·

äÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹ “¤ÇÒÁ¾Íã¨” áμ‹àÃÒãËŒ¤Ø³ “ÁÑè¹ã¨” áÅÐ “ÊºÒÂã¨”

àÁ×èÍ½Ò¡à§Ô¹·Õè “ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´”

KTB Co-op
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´ ATM ½Ò¡à§Ô¹´ŒÇÂμ¹àÍ§

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹

1. ÊÍ´ºÑμÃ ATM ¡ÃØ§ä·Â
ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
2. ¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
3. ¡´»Ø†Á ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
4. ¡´»Ø†Á ½Ò¡à§Ô¹½Ò¡
½Ò¡à§Ô¹½Ò¡
5. ¡´»Ø†ÁμÑÇàÅ¢ ÃÐºØ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð½Ò¡
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
àª‹¹ 10,000 ºÒ·
6. ¡´»Ø†Á ¶Ù¡μŒÍ§
¶Ù¡μŒÍ§
7. ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒàÃç¨¨Ðä´ŒÃÑºÊÅÔ»ÍÍ¡ÁÒ

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ
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ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³
·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä´Œ´Ñ§¹Õé
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-09047-1
¡ÒÃâÍ¹

à§Ô¹

·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

28 ธ.ค. 54
4 ก.พ. 54
30 มี.ค. 54
3 มิ.ย. 54
24 ก.ค. 54
26 ม.ค. 55
31 ส.ค. 55
2 เม.ย. 56
7 มิ.ย. 56
30 ก.ย. 56
2 ม.ค. 57
5 มี.ค. 57
1 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
6 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
3 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
4 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
31 ธ.ค. 57
7 ส.ค. 58
1 ก.ย. 58
25 พ.ย. 58
5 มี.ค. 59
26 เม.ย. 59
12 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
2 เม.ย. 60
10 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
29 ก.ย. 60
4 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61
19 ก.พ. 61
23 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
14 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61
30 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

สาขาหลมสัก
สาขาชุมแพ
สาขาโพธาราม
สาขาเลย
สาขาเพชรบูรณ
สาขาเอื้ออารี
สาขานวมินทร
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาขอนแกน
สาขาเลย
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขามอดินแดง ขอนแกน
สาขาพระราม4
สาขาถ.ชางคลาน เชียงใหม
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาศรีราชา
สาขาวังสะพุง
สาขาชางคลาน เชียงใหม
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาบางระกํา
สาขาเลย
สาขาศาลากลาง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาวังสะพุง
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาเลย

26,390.00
3,000.00
10,070.00
8,880.88
17,960.00
9,540.00
16,550.00
600.00
15,315.00
3,916.00
2,450.00
58,090.85
5,000.00
7,000.00
640.00
5,000.00
10,000.00
6,733.00
5,050.00
1,950.00
1,050.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,230.00
4,000.00
300.00
450.00
20,500.00
178.50
5,000.00
1,100.00
800.00
10,540.00
5,000.00
856.00
1,147.00
950.00
3,600.00
958.00
5,570.00
1,500.00
1,962.38
3,500.00
562.00
190.00
1,463.00
457.00
2,950.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÍ×Íé ÍÒÃÕ àÅ¢ºÑÞªÕ 881-0-00205-9
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

8 ÁÕ.¤. 54

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢Ò¹¤Ã¾¹Á

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-97590-2
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขาเลย
สาขาชุมแพ
สาขาโพนพิสัย
สาขาเลย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาหนองบัวลําภู
สาขาเลย
สาขาหลมสัก
สาขาเลย
สาขาพิษณุโลกเขต2

12,470.00
12,000.00
1,496.00
95.75
1,000.00
5,100.00
2,000.00
1,950.00
20,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00
17,000.00

6 มิ.ย. 54
28 มิ.ย. 54
31 ม.ค. 55
23 เม.ย. 55
28 ก.ย. 55
9 ต.ค. 55
7 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
5 ก.พ. 56
15 ต.ค. 56
1 มี.ค. 57
29 ธ.ค. 58
28 ส.ค. 60

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢Ò´‹Ò¹«ŒÒÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 433-1-08904-5
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

24 ก.พ. 55

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

สาขาดานซาย

2,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 249-0-00674-3
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1
2

6 ¡.¤. 57
2 μ.¤. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒàÅÂ
ÊÒ¢ÒàÅÂ

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
100.00
300.00

¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒË¹Í§ËÔ¹ àÅ¢ºÑÞªÕ 685-3-00050-6
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

9 มี.ค. 59

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาหนองหิน

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

100,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§ àÅ¢ºÑÞªÕ 980-8-56572-7
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

3 ¾.¤. 59

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

31,283.00

¸¹Ò¤ÒÃ ¡ÊÔ¡Ãä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 156-2-06862-3
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

21 ¾.Â. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒàÅÂ

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,736.10

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 156-2-06862-3

·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1

29 ม.ค. 62

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาเลย

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
270.00

ËÁÒÂàËμØ ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³ÏμÒÁÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¡ÃØ³Ò¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ ÁÒμÔ´μ‹ÍÊË¡Ã³Ï ´‹Ç¹
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 11 Á¡ÃÒ¤Á 2562
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ÊÊÍ¤. à»´ÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
ÊÓËÃÑºÊÁÒªÔ¡ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 60 »‚

ÊÊ.ªÊÍ. à»´ÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
ÊÓËÃÑºÊÁÒªÔ¡ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 56 »‚

¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ
1. à»š¹ÊÁÒªÔ¡»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 50 »‚¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 ºÒ· ÍÒÂØ 51-60 »‚
¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 + à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ ÊÊÍ¤.)
3. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³á¢ç§áÃ§ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã
¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÁ·º
1. à»š¹¤Ù‹ÊÁÃÊ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ºØμÃ ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ¤.
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 50 »‚¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 ºÒ· ÍÒÂØ 51-60 »‚
¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 4,860 + à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ ÊÊÍ¤.)
3. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ÊÁºÙÃ³ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã

¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ
1. à»š¹ÊÁÒªÔ¡»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
2. à»š¹ÊÁÒªÔ¡»ÃÐàÀ·ÊÒÁÑÞ¢Í§ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË
ÍÒªÕ¾ (ÊÊÍ¤.)
3. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 56 »‚ (à¡Ô´»‚ ¾.È. 2506 áÅÐ 2507 à»š¹μŒ¹ä»)
4. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³á¢ç§áÃ§ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã
¤Ø³ÊÁºÑμÔÊÁÒªÔ¡ : »ÃÐàÀ·ÊÁ·º
1. à»š¹¤Ù‹ÊÁÃÊ ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò ºØμÃ ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ÊÊ.ªÊÍ.
2. ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 56 »‚ (à¡Ô´»‚ ¾.È. 2506 áÅÐ 2507 à»š¹μŒ¹ä»)
3. ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ÊÁºÙÃ³ ³ ÇÑ¹·ÕèÊÁÑ¤Ã

»ÃÐâÂª¹¢Í§¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡
1. à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË·Õèä´ŒÃÑºËÅÑ§¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡àÊÕÂªÕÇÔμ
»ÃÐÁÒ³ 600,000 ºÒ·
2. à»š¹·Ø¹»ÃÐ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ
3. à»š¹ÃÒ¡°Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ãËŒá¡‹·ÒÂÒ·áÅÐ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
4. Å´ÀÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹ãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ·ÒÂÒ·
5. à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËŒ¡ÑºÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
áÅÐ¼ÙŒ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃªÓÃÐ¤‹ÒÊÁÑ¤Ã
-à§Ô¹Ê´ -»˜¹¼Å -¡ÙŒªÓÃÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ(ª¾Ê.)
¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡
- ÊÊÍ¤.
4,860 ºÒ·
- ÊÊ.ªÊÍ. 4,840 ºÒ·
¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã
1. Â×è¹ãºÊÁÑ¤ÃμÒÁáºº¿ÍÃÁ¢Í§ÊÁÒ¤Á ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹·Õè ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ÍÒ¤ÒÃ
ÊÊÍ¤.-ÊÊ.ªÊÍ.

ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã
1. ÊÓà¹ÒºÑμÃ»ÃÐªÒª¹ËÃ×ÍºÑμÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã
2. ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹
3. ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊ ¡Ã³ÕÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
4. ãºÊÓ¤ÑÞ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ ª×èÍ-Ê¡ØÅ (¶ŒÒÁÕ)
5. ãºÃÑºÃÍ§á¾·ÂÍÍ¡â´ÂÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ
¢Í§ÃÑ°©ºÑº¨ÃÔ§áÅÐμŒÍ§ÁÕÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 30 ÇÑ¹
6. ÊÓà¹ÒºÑμÃ»ÃÐªÒª¹áÅÐÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹
¼ÙŒÃÑºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡
- ÊÊÍ¤.
4,860 ºÒ·
- ÊÊ.ªÊÍ. 4,840 ºÒ·
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃμÔ´μ‹Í
ÍÒ¤ÒÃ ÊÊÍ¤-ÊÊ.ªÊÍ. ÈÙ¹Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÊÍ¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
â·ÃÈÑ ¾ · 042-811149 μ‹ Í 25 ËÃ× Í 083-1510007
Line ID : fsct.loei

9

10
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ผลการลงคะแนนในการสรรหา
การสรรหาบุบคคลเพื
เข้ ารบการเลอกตงเปนประธานกรรม
รับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการสหกรณ
การสหกรณ์
ผลการลงคะแนนใน
คคลเพออ่ เขา
ของ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู เลย จํากัด ปี 2562– 2563
เขตสรรหา
ที่

ชื่อ - สกุล
นายณสรวง ก้อนวิมล

เครื่องหมาย
ประจําตัว
1

นายมงคล มงคลบุราณ

2

ได้ คะแนน ได้ ลําดับที่
3,457

1

2,173

2

หมายเหตุ

(นายสกล บางประอินทร์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด

ผลการลงคะแนนในการสรรหาบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ของ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู เลย จํากัด ปี 2562 -2563
เขตสรรหาที่
1/2

2/2

3/1

4/2
5/1
6/2
7/1

ชื่อ - สกุล

เครื่องหมาย ได้ คะแนน
ประจําตัว
นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์
1
309
นายไพบูลย์ กงภูธร
2
182
นายสมพร ไชยแสง
1
209
นายเจริ ญศักดิ์ บรรพลา
2
210
นายธนพงษ์ อินทร์ กนั ทุม
3
61
นายส่ งพงศ์ บงแก้ว
4
29
นายชาติช าย วงศ์กิตตะ
1
223
นายประวิตร ยศพิมพ์
2
129
นายพิฆเนศ พาคํา
3
14
นายสถิตย์ วันเที่ยง
4
25
นายสําเนียง ศรี บุรินทร์
1
420
นายเกียรติวรรธน์ ป้ องปาน
2
128
นายจักรภัทร จําปาอ่อน
1
248
นายสมิง ไสยันต์
2
234
นายสรกฤช สิ งห์งาม
3
18
นายสมัย พวงกันยา
1
330
นายสุ รินทร์ แก้วชูฟอง
2
90
นายขวัญชัย บัวโคกรัง

1

212

ได้ ลําดับที่

หมายเหตุ

1
2
2
1
3
4
1
2
4
3
1
2
1
2
3
1
2
1

ได้คะแนนร้อยละ
84.46 ของผูม้ าใช้สิทธิ์

(นายสกล บางประอินทร์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¼ÙŒÁÕÍØ»¡ÒÃ¤Ø³áÅÐÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562

¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§æ ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

à¢Œ
Ò
ºÑ
Þ
ªÕ
Ê
Ë¡Ã³
Ë¡Ã³

Ô
¹
§
à
¹
Í
â
ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
Ã
Ò
¡ à¾×èÍ«×éÍËØŒ¹½Ò¡à§Ô¹ ËÃ×ÍªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ â´Â¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃμ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé
¸¹Ò¤ÒÃ

¡ÃØ§ä·Â
¡ÃØ§ä·Â
¡ÃØ§à·¾

ÊÒ¢Ò

àÅ¢ºÑÞªÕ

¸¹Ò¤ÒÃ

àÅÂ
´‹Ò¹«ŒÒÂ
àÅÂ

403-1090-471
433-1089-045
332-0323-821

ÊÒ¢Ò

àÅ¢ºÑÞªÕ

ä·Â¾Ò³ÔªÂ àÅÂ
ÍÍÁÊÔ¹
àÅÂ
¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ àÅÂ

648-2000-96-5
050-99045-224-0
249-1173-486

àÁ×èÍ·‹Ò¹âÍ¹à§Ô¹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ¡ÃØ³Òá¨Œ§ãËŒ·Ò§ÊË¡Ã³·ÃÒºâ´Â¡ÒÃâ·ÃÈÑ¾·
ËÃ×Íá¿¡« ÊÓà¹ÒãºâÍ¹à§Ô¹ á¨Œ§ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡
á¨Œ§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ã¹¡ÒÃâÍ¹ àª‹¹ μŒÍ§¡ÒÃªÓÃÐË¹Õé ËÃ×Í½Ò¡à§Ô¹
ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾· 042-811149, 812192, á¿¡« 042-832433
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com
ÊË¡Ã³ (042-811149, 812192, á¿¡« 832433)

ผูจัดการ นายเอกพัฒน นิสีดา 088-3189755
รองผูจัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา
ฝายเรงรัดติดตามหนี้
084-7853970 ฝายสินเชื่อ 1
ฝายสํานักงาน 1
083-4143302 ฝายสินเชื่อ 2
ฝายบริหารเงิน
081-0545459 ฝายเงินทุน
ฝายบัญชี
042-811149 ตอ 23
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818 (สสอ.ครูเลย)
ฝายแผนงานและสวัดิการ 080-7245400 (ศูนยประสาน สสอค.เลย)

081-2638606
083-4143301
082-8417119
084-5149461
087-2253811
083-1510007

μ‹Í

Ê¹ã¨μÔ´

Ò
³
É Â

â¦¡Ñº...ÇÒÃÊÒ

ÙàÅ
Ã ÊÍ.¤Ã

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø ¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ
¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· ºØº¼Ò´Ò Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ
½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ¹ÒÂ³ÊÃÇ§ ¡ŒÍ¹ÇÔÁÅ ¹ÒÂ¾ÔÊÔ·¸Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡É ¹ÒÂªÒμÔªÒÂ Ç§È¡ÔμμÐ
¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÊÓà¹ÕÂ§ ÈÃÕºØÃÔ¹·Ã ¹ÒÂà¨ÃÔÞÈÑ¡´Ôì ºÃÃ¾ÅÒ
¹ÒÂÍØ´Á ÂÈ»˜ÞÞÒ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø ¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ
¹ÒÂ¨Ñ¡ÃÀÑ·Ã ¨Ó»ÒÍ‹Í¹ Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ ¹ÒÂ¾¹Áä¾Ã ¾ÔÁ¾·Õ
¹ÒÂÊÁÑÂ ¾Ç§¡Ñ¹ÂÒ ¹ÒÂ¢ÇÑÞªÑÂ ºÑÇâ¤¡ÃÑ§ ¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· ºØº¼Ò´Ò
½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ ¹ÒÂàÍ¡¾Ñ²¹ ¹ÔÊÕ´Ò ¹Ò§¹Ñ¹·Ô´Ò ÊØ¤¹¸ºÒÃÁÕ ¹Ò§ÊØ¨ÔμÃÒ ºÃÃ¾ÅÒ
¹Ò§ä¾ÃÇÑÅÂ ¾Ù¹âμ ¹.Ê.ÅÅ´Ò ¾ÃËÁ¾Ø·¸Ò ¹Ò§ÈÃÔÞÞÒ ÍÔ¹·ÃÑ¡É
¹Ò§¹ÃÔ¹·Ô¾Â ¡§ÀÙ¸Ã ¹Ò§ÊÁÈÃÕ ¤§·Ô¾Â ¹Ò§à»ÃÁÇ´Õ äªÂÊÑ¨
¹Ò§ÃμÔ ·Ñ¹Ç§ÉÒ ¹.Ê.ÃÁÔ´Ò Ç§ÉÈÔÃÔ ¹ÒÂÊØ¹·Ã Ê¹¸ÔÁØÅ ¹Ò§¹ÒÃÕ ¾§É¾Ò¹Ôª
¾ÔÁ¾·Õè ºÃÔÉÑ· ÃØ‹§áÊ§¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¨Ó¡Ñ´ â·Ã. 042-811586

ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ¢Í§ÊË¡Ã³
ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡

ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
»ÃÐ¨Ó 6 à´×Í¹
»ÃÐ¨Ó 12 à´×Í¹
»ÃÐ¨Ó 24 à´×Í¹

ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ

3.25
3.80
4.50
3.75
4.00
4.25

ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ·Ø¡»ÃÐàÀ·
ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 6.50 ºÒ·/»‚

μÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 à»š¹μŒ¹ä»

ÊÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
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