¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ·ÃÒ§¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº¶ÒÇÃ©ºÑºáÃ¡ÍÑ¹à»š¹¡®ËÁÒÂÊÙ§ÊØ´
¢Í§»ÃÐà·ÈãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â ã¹ÇÑ¹·Õè 10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2475 ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§¶×ÍàÍÒÇÑ¹·Õè 10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
¢Í§·Ø¡»‚à»š¹ÇÑ¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ
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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

กราบเรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพ
ทุกทานก็คงเปนในวาระ เปนโอกาสกอนที่จะขึ้นปใหม พบแตความ
สุขความเจริญ ทุกทานแตการที่ทุกคนจะพบกับความสุขไดนั้นก็จะ
ตองมีการประเมินผลงานที่ไดดําเนินการผานมาแลวเพื่อเปนขอมูล
ก็คือกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินชีวิต ในปใหมที่จะถึงก็คือป
พุทธศักราช 2562
การตัดสินใจคือ เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกตางๆ
ใหเหลือทางเลือกเดียว ซึ่งเปนแนวทางของเบอรนารด สวนของ
Gibson ไดใหความหมายของการตัดสินใจหมายถึงกระบวนการ
สําคัญขององคกร ทีผ่ บู ริหารจะตอง กระทําอยูบ นพืน้ ฐานของขอมูล
ขาวสาร information ซึ่งไดรับ จากโครงสรางองคการพฤติกรรม
ของบุคคลและในกลุมองคการ ที่กลาวมานี้ ก็สามารถจะแยกเปน
ประเด็นหลักที่มองเหมือนกันคือ
1. การตัดสินใจ ทีเ่ กีย่ วของกับทางเลือก คือการตัดสินใจเปนการ
พยายามสรางทางเลือกใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดถาทางเลือกนอย
อาจจะปดโอกาสใหเกิดความคิดสรางสรรค หรือ ทางเลือกที่ดีกวา
ไดผูบริหารที่ดีจําเปนตองมีการฝกฝนการสรางทางเลือกที่มากขึ้น
หลากหลายดวยวิธีการคิดแบบมีรวมและคิดแบบสรางสรรค
2. การตัดสินใจเกี่ยวของกับพฤติกรรมคน คือการตัดสินใจที่
เกี่ยวของตั้งแตคนเดียว กลุมและทั้งองคการ ซึ่งพฤติกรรมคนแตละ
คนก็แตกตางกัน ผูบริหารที่ดีควรตองมีความเขาใจและมีจิตจริยา
เกีย่ วของกับบุคคลกลุม คนและองคการทีด่ พี อจึงจะทําใหการตัดสินใจ
ประสบผลสําเร็จได
สรุปความหมายการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือก ที่ไดพิจารณาหรือ
ประเมิ น อย า งดี แ ล ว ว า เป น ทางเลื อ กให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
เปาหมายขององคการการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและเกี่ยวของกับ
หนาที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอนไมวาจะเปนการ
วางแผนการจัดองคกรการจัดคนเขาสํานักงานการประสานงานและ
การควบคุม
Decision Making for New Year 2018 เพื่อเปนแนวทางที่
จะใหทานสมาชิกที่เคารพรักทุกทานไดพิจารณาเลือกคนหรือกลุม
บุคคลทีจ่ ะเขามาบริหารงานในสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ของ
เราโดยไดนําเอาขอมูล ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละ
ชุดไปเทียบเคียง เปรียบเทียบ เพื่อเปนทางเลือกที่ดีสําหรับทุกทาน
ขอขอบคุณทุกทานไวณโอกาสนี้ไดพิจารณา
ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

»ÃÐ¸Ò¹ÊË¡Ã³
¾ºÊÁÒªÔ¡
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เครารพทุกทาน
สวัสดีครับพบกันในเดือน ธันวาคม 2561 ในชวงเทศกาลจะมาถึงวันสงทาย
ปเกาและตอนรับปพุทธศักราชใหมป2562 และก็จะเปนวันหยุดยาวใน
ชวงปลายปบางทานก็เดินทางกลับบานไปเยีย่ มพอแมและครอบครัว บาง
ทานมีโอกาสวางแผนการเดินทางไปทองเที่ยว พักผอน ก็ขอใหทานมีแต
ความโชคดีเดินทางปลอดภัยครับ ในโอกาสนี้ ผมขออํานาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หมายทีท่ กุ ทานเคารพนับถือ ดลบันดาลใหทกุ
ทานทีป่ ฏิบตั ชิ อบแลวจึงถึงพรอมดวยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ตลอดปใหมนี้และตลอดไปนะครับ
สําหรับโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสมาชิกฯ ประจําป
2561 ก็ไดเสร็จสิ้นโครงการแลวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก
ไดเขารวมกิจกรรมสมาชิกไดรับความรูและทราบถึงบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง มีความเขาใจในขบวนการสหกรณ แผนงาน โครงการ รวมทั้ง
ไดรวมแสดงความคิดเห็นตลอดจนรับฟงแนวทาง ขอคิดเห็นตาง ๆ จาก
สมาชิก ซึง่ ไดสะทอนใหสหกรณไดนาํ ไปใชในการบริหารจัดการสหกรณฯ
โดยสหกรณจะไดการแกไขปญหาหนีส้ นิ ของสมาชิกในรอบปทผี่ า นมาโดย
ปฏิบตั ติ ามขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับของสหกรณฯ เพือ่ ประโยชน
ของสมาชิกและสหกรณ ทานสมาชิกไดรับความพอใจในระดับหนึ่ง ฝาก
ถึงทานสมาชิกทุกทาน ถามีปญหาไดรับความเดือดรอนสามารถปรึกษา
ทางคณะกรรมการเรงตัดติดตามหนี้สิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทาง
คณะกรรมการยินดีใหความชวยเหลือครับ
ในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ขอเชิญ
สมาชิกทุกทานไดไปใชสทิ ธิใ์ นการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณแทนตําแหนงที่ครบวาระตามเขตสรรหาตาง ๆ
ณ หนวยลงคะแนนของแตละเขตสรรหาครับ ผมขอฝากมายังสมาชิกทุกทาน
ใหทานไดเลือกคนดี สรรหาผูมีความรู เห็นแกประโยชนสวนรวมอุทิศตน
ในการเขามาบริหารงานสหกรณอยางแทจริงเขามาบริหารงานสหกรณ
แทนทานนะครับ ผมขอใหการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้เปนไปดวย
ความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรมนะครับ
สําหรับผมขอยืนยันวาจะบริหารจัดการและดูแลสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ซึ่งเปนของสมาชิกทุกทานดวยความซื่อสัตย สีขาว สะอาด
โปรงใสตลอดไปและขอขอบคุณที่สมาชิกทุกทานไดไววางใจใหผมไดเขา
มาบริการงานสหกรณและขอขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรัก
มา ณ ที่นี้อีกครั้งครับที่ใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา ขอบคุณครับ
สวัสดีปใหม 2562 ทุกๆ ทานครับ

(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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สวั ส ดี ค รั บ พบกั บ แวดวงฉบั บ นี้ เ ดื อ น ธั น วาคม 2561
ฉบับนี้ถือเปนฉบับ สงทายปเกาตอนรับปใหมและเนื่องใน
ศุภวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2562 ผมขออวยพรใหสมาชิกและ
ครอบครัวทุกทานประสบแตความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให
สมหวัง เริม่ ตนปใหมนจี้ ะเปนโอกาสอันดีในการเริม่ ตนสิง่ ใหมๆ
ในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของทุกทานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ
และพบเจอแตความสุขสมหวัง สมปรารถนา รํ่ารวยเงินทอง
สุขภาพ แข็งแรงตลอดไปนะครับ
ชวงนีก้ จ็ ะมีวนั สําคัญ ๆ หลายอยาง เชน วันขึน้ ปใหม วันเด็ก
แหงชาติ วันครู อยางทีเ่ พือ่ น ๆ สมาชิกทุกทานไดรบั ทราบกันดีอยู
แลว และอีกหนึ่งความสําคัญคือการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดําเนินการ ของสหกรณประจําป 2562 และ
จะมีการสรรหาทั่วไปตามประกาศของ กกต.สอ.ครูเลย จํากัด
ในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ในเขตสรรหาตางๆ ซึ่ง กกต.สอ.ครูเลย จํากัด จะประกาศให
ทราบตอไปครับ สมาชิกสามารถตรวจสอบสิทฺธิการลงคะแนน
กันไดที่ทุกเขตสรรหาและสํานักงานสหกรณออมทรัพย ครูเลย
จํากัด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ไดรายงานผลกการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
เรียบรอยแลว และประกาศรายชื่อ หมายเลขประจําตัวผูสมัคร
เข า รั บ การสรรหาเพื่ อ เลื อ กตั้ ง เป น ประธานกรรมการ และ
กรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด แลว
ติดตามรายชือ่ ไดตามประกาศในวารสาร ฉบับที่ 7 หนา 9 และ
หนา 10 สมาชิกแตละกลุมของแตละเขตสรรหาไปใชสิทธิ
ลงคะแนนไดตามสถานที่ที่กําหนดไวตามประกาศ กกต.สอ.
นะครับ สวัสดีครับ
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¢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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ºÑ¹´ÒÅ¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒä´Œ ¾ÃÐ¾Ø·¸Í§¤·‹Ò¹ÊÍ¹äÇŒÇ‹Ò “¤ÇÒÁÊØ¢¤×Í¤ÇÒÁ
·Ø¡¢·ÕèÅ´¹ŒÍÂÅ§” ¼ÙŒ·ÕèÁÕ·Ø¡¢ÁÒ¡¡ç¨ÐÁÕÊØ¢ÁÒ¡ à¾ÃÒÐÁÕâÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðä´Œ
·Ø¡¢¹ÍŒ ÂÅ§ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤¹·Õäè Á‹Á·Õ ¡Ø ¢àÅÂ ¤¹·Õ¨è Óà»š¹μŒÍ§¹Ñ§è à¡ŒÒÍÕÍé ÂÙ¹‹ Ò¹æ
äÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊÅØ¡ ¾Íä´ŒÅØ¡¢Öé¹ÁÒ¡çâÅ‹§ÃÙŒÊÖ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¢Öé¹ÁÒ·Ñ¹·Õ ¶ŒÒËÒ¡
äÁ‹ä´Œ¹Ñè§¹Ò¹æ äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡·Ø¡¢·Õè¹Ñè§¹Ò¹ ¡çäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ÊØ¢·Õèä´ŒÂ×¹ ¤¹ÃÇÂÍÂÒ¡
¡Ô¹ÍÐäÃ¡çä´Œ¡Ô¹ Êàμ¡ªÔé¹ÅÐÊÒÁÃŒÍÂàËÃÕÂÞ ¡çäÁ‹àËç¹¨ÐàÍÃç´ÍÃ‹ÍÂ
¾ÔàÈÉÍÐäÃ ¢Í·Ò¹·ÕèÍ´ÍÂÒ¡¾ºáÎÁàºÍÃà¡ÍÃÍÔ¹áÍ¹´àÍŒÒ·ã¹¶Ñ§
¢ÂÐãËÁ‹æ à¾Ôè§·Ôé§ËÁÒ´æ à¾ÃÒÐ¤¹«×éÍÍÔèÁà¡Ô¹ä» à¿Ã¹«¿ÃÒÂÂÑ§ÃŒÍ¹
â¤Œ¡ÂÑ§àμçÁá¡ŒÇ ¢Í·Ò¹¹Ñé¹¨ÐÊØ¢à¾ÕÂ§ã´àÁ×èÍ¤ÇŒÒáÎÁàºÍÃà¡ÍÃà¢ŒÒ
»Ò¡ à¾ÃÒÐäÁ‹ä´Œ¡Ô¹¢ŒÒÇÁÒÇÑ¹Ë¹Öè§àμçÁæ äÁ‹·Ø¡¢ ¡çäÁ‹ÊØ¢ àÃ×èÍ§§‹ÒÂæ
áÅŒÇàÃÒÂÑ§ÍÂÒ¡¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñ¹ÍÕ¡äËÁ ¶ŒÒÍÂÒ¡¡çμŒÍ§·ÓμÑÇãËŒ·Ø¡¢
à¢ŒÒäÇŒ¨Ö§¨ÐÁÕÊØ¢ä´Œ
ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹Ò¤¹·ÕèÃÇÂà»š¹ÍÑ¹´Ñº 3 ¢Í§âÅ¡
à¢ÒÁÕ»ÃÑªÞÒªÕÇÔμ ÍÂ‹Ò§äÃ
“I always knew I was going to be rich.
I don’t think I ever doubted it for a minute”
WarrenBuffett“ ¼ÁÃÙŒμÑÇÍÂÙ‹àÊÁÍÇ‹Ò¼Á¨ÐμŒÍ§ÃÇÂ
äÁ‹à¤ÂÊ§ÊÑÂàÅÂáÁŒáμ‹¹Ò·Õà´ÕÂÇ” (ÇÒÃàÃ¹ºÑ¿à¿š·)
¹ÒÂÇÒÃàÃ¹ºÑ¿à¿š· ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¼ÙŒÃíèÒÃÇÂà»š¹ÍÑ¹´Ñº·ÕèÊÒÁ¢Í§âÅ¡áÅÐ
ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËŒ¡ÒÃ¡ØÈÅ¶Ö§ ÊÒÁËÁ×è¹Ë¹Öè§¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°
1. à¢Ò«×Íé ËØ¹Œ ËØ¹Œ áÃ¡àÁ×Íè à¢ÒÁÕÍÒÂØä´Œ ññ »‚ áÅÐ»˜¨¨Øº¹Ñ ¹Õ¡é Âç §Ñ àÊÕÂã¨
·ÕèàÃÔèÁªŒÒä»
2. à¢Ò«×éÍ¿ÒÃÁàÅç¡æàÁ×èÍÍÒÂØä´Œ ñô »‚´ŒÇÂà§Ô¹à¡çº¨Ò¡¡ÒÃÊ‹§
Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ (ã¤Ãæ¡çÊÒÁÒÃ¶«×Íé ÍÐäÃä´Œ´ÇŒ Â¡ÒÃà¡çºËÍÁÃÍÁÃÔº
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÅÙ¡ËÅÒ¹àÃÔèÁμŒ¹·Ó¸ØÃ¡Ô¨áμ‹àÅç¡æ)

3. à¢ÒÂÑ§¤§ÍÒÈÑÂÍÂÙã‹ ¹ºŒÒ¹ËÅÑ§àÅç¡æ ó ËŒÍ§¹Í¹ã¹àÁ×Í§âÍÁÒÎÒ
·Õèæà¢Ò«×éÍäÇŒËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÊÁÃÊàÁ×èÍ õð »‚·ÕèáÅŒÇ à¢Ò¡Å‹ÒÇÇ‹Òà¢ÒÁÕ
·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õèà¢ÒμŒÍ§¡ÒÃ·ÕèºŒÒ¹¹Ñé¹ ºŒÒ¹à¢ÒäÁ‹ÁÕ¼¹Ñ§ËÃ×ÍáÁŒáμ‹ÃÑéÇ
(ÍÂ‹Ò«×Íé ÍÐäÃÁÒ¡ä»¡Ç‹ÒÊÔ§è ·Õ¤è ³
Ø “μŒÍ§¡ÒÃ¨ÃÔ§æ” áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ãËŒÅÙ¡ËÅÒ¹·ÓáÅÐ¤Ô´àËÁ×Í¹¤Ø³)
4. à¢Ò¢Ñ º Ã¶¤Ñ ¹ à¡‹ Ò ¢Í§à¢Òä»·Ø ¡ ·Õè á ÅÐäÁ‹ à ¤ÂÁÕ ¤ ¹¢Ñ º Ã¶ËÃ× Í
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¤ÍÂμÔ´μÒÁà¢Ò (¨§à»š¹μÑÇ¢Í§
¤Ø³àÍ§)
5. à¢ÒäÁ‹à¤Âà´Ô¹·Ò§´ŒÇÂà¤Ã×Íè §ºÔ¹à¨ç·Ê‹Ç¹μÑÇ ¶Ö§áÁŒÇÒ‹ à¢Ò¨Ðà»š¹
à¨ŒÒ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à¤Ã×Íè §ºÔ¹à¨ç·Ê‹Ç¹ºØ¤¤Å·Õãè ËÞ‹·ÊÕè ´Ø ã¹âÅ¡ (¨§¤Ô´
ÍÂÙ‹ à ÊÁÍÇ‹ Ò ¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Ó §Ò¹ãËŒ ÊÓ àÃç ¨ ÅØ Å‹ Ç §ä´Œ Í Â‹ Ò §äÃ
·ÕèÊÔé¹à»Å×Í§¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´)
6. ºÃÔÉÑ·¢Í§à¢Ò “àºÔÃ¡àªÍÃÎÒ¸ÒàÇÂ” (Berkshire Hathaway)
à»š¹ºÃÔÉÑ·áÁ‹¢Í§ºÃÔÉÑ· öó ºÃÔÉÑ· à¢Òà¢ÕÂ¹¨´ËÁÒÂà¾ÕÂ§
©ºÑºà´ÕÂÇã¹Ë¹Öè§»‚¶Ö§»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔÉÑ· (CEO) ¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´
ÁÍºËÁÒÂà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§»‚ãËŒ à¢ÒäÁ‹à¤Âà¢ŒÒ»ÃÐªØÁËÃ×Íâ·ÃÈÑ¾·
ËÒº‹ÍÂæ·Ø¡ÇÑ¹ (ÁÍºËÁÒÂ§Ò¹á¡‹¤¹·Õ¶è ¡Ù μŒÍ§ãËŒ·Ó§Ò¹·Õ¶è ¡Ù ¡Ñº
¼ÙŒ¹Ñé¹)
7. à¢ÒÇÒ§¡¯á¡‹»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔÉÑ·äÇŒÊÍ§¢ŒÍ ¡¯¢ŒÍ·ÕèË¹Öè§ ÍÂ‹ÒãËŒà§Ô¹
¢Í§¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ÊÙÞàÊÕÂä» ¡¯¢ŒÍ·ÕÊè Í§ ÍÂ‹ÒÅ×Á¡¯¢ŒÍ·ÕËè ¹Ö§è (μÑ§é à»‡Ò
ËÁÒÂäÇŒáÅÐà¹Œ¹ÂíéÒãËŒ¤¹â¿¡ÑÊà©¾ÒÐμÃ§à»‡ÒËÁÒÂ¹Ñé¹)
8. à¢ÒäÁ‹ªÍºà¢ŒÒÊÑ§¤Á·ÕÁè ¤Õ ¹ÁÒ¡ ÊÔ§è ·Õàè ¢Òâ»Ã´»ÃÒ¹¤×Í¡ÅÑººŒÒ¹
·Ó»ˆÍ»¤ÍÃ¹ áÅŒÇ¡ç´Ù·ÕÇÕ (äÁ‹¾ÂÒÂÒÁÍÇ´à´‹¹ á¤‹à»š¹μÑÇ¢Í§
μÑÇàÍ§áÅÐ·Óã¹ÊÔè§·ÕèªÍº)
9. ÇÒÃàÃ¹ºÑ¿à¿š·äÁ‹à¤Â¾¡â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×ÍáÅÐäÁ‹ÁÕ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
º¹âμÐ·Ó§Ò¹
10. ºÔ Å à¡ç · Ê ä´Œ ÁÕ â Í¡ÒÊ¾º¡Ñ º à¢Òà»š ¹ ¤ÃÑé § áÃ¡àÁ×è Í õ »‚ ¡‹ Í ¹
ºÔÅà¡ç·ÊäÁ‹¤Ô´Ç‹Òà¢Ò¨ÐÁÕÍÐäÃ·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñº ÇÒÃàÃ¹ºÑ¿à¿š·
´Ñ§¹Ñé¹à¢Ò¨Ö§¹Ñ´ËÁÒÂ¡ÒÃ¾º»Ðà¾ÕÂ§á¤‹¤ÃÖè§ªÑèÇâÁ§ áμ‹àÁ×èÍ
ºÔ Å à¡ç · Ê ä ´Œ ¾ º¡Ñ º à¢Ò¨ÃÔ § æ ¡ÒÃ¾º¡Ñ ¹ ¤ÃÑé § ¹Ñé ¹ ÂÒÇ¹Ò¹¶Ö §
ÊÔºªÑèÇâÁ§ áÅÐºÔÅ à¡ç·Êä´Œ¡ÅÒÂà»š¹ÊÒÇ¡¢Í§ÇÒÃàÃ¹ºÑ¿à¿š·
¹Ñºáμ‹ºÑ´¹Ñé¹
11. ¤Óá¹Ð¹Ó·Õàè ¢ÒÁÕãËŒá¡‹¤¹ÃØ¹‹ ãËÁ‹ “¨§ÍÂÙã‹ ËŒËÒ‹ §¨Ò¡ºÑμÃà¤Ã´Ôμ
(¡ÒÃà»ç ¹ Ë¹Õé ¸ ¹Ò¤ÒÃ) áÅÐÅ§·Ø ¹ ã¹μÑ Ç àÍ§áÅÐ¨§¨í Ò äÇé Çè Ò
à§Ô¹äÁ‹ä´ŒÊÃŒÒ§Á¹ØÉÂáμ‹Á¹ØÉÂ¹ÕèáËÅÐ·ÕèÊÃŒÒ§à§Ô¹
- ¨§ãªŒªÕÇÔμãËŒ§‹ÒÂ·ÕèÊØ´
- äÁ‹μŒÍ§·ÓμÒÁ·Õè¤¹Í×è¹¾Ù´ ¿˜§ä´Œ áμ‹·Óã¹ÊÔè§·ÕèμÇÑ àÍ§ÍÂÒ¡·Ó
- ÍÂ‹ÒàÍÒáμ‹ãªŒ¢Í§ÁÕÂÕèËŒÍ ¨§ãÊ‹ã¹ÊÔè§·ÕèãÊ‹áÅŒÇÊºÒÂ
- ÍÂ‹ÒãªŒà§Ô¹ÊØÃØ‹ÂÊØÃ‹ÒÂ áμ‹¨§ãªŒàÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹¨ÃÔ§æ
- ã¹·ÕèÊØ´áÅŒÇ ªÕÇÔμ¹Õéà»š¹¢Í§àÃÒ ·ÓäÁ¶Ö§ãËŒ¤¹Í×è¹ÁÒÂØ‹§à¡ÕèÂÇ¡Ñº
ªÕÇÔμ¢Í§àÃÒ ¤¹·Õèà»š¹ÊØ¢·ÕèÊØ´ äÁ‹¨Óà»š¹μŒÍ§ÁÕ·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õè´Õ·ÕèÊØ´
áμ‹¨§àËç¹¤Ø³¤‹Òã¹ÊÔè§·ÕèÁÕ

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

â´Â...¹ÒÂÊØ·¸Ô¹¹Ñ · ºØº¼Ò´Ò

âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§

ÍÑ¹μÃÒÂã¡ÅŒμÑÇ
áÅÐ 5 ¤ÇÒÁàª×èÍ¼Ô´æ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือเรียกใหเขาใจงายๆ คือ โรคอัมพาต อยาเพิ่งคิด
วาไกลตัวเชียวคะ เพราะโรคนีพ้ บไดบอ ยแมในคนทีด่ แู ลตัวเองดีและสุขภาพ
แข็งแรง โดยเฉพาะกลุม ผูบ ริหารหรือนักธุรกิจทีต่ อ งแบกรับความกดดัน และ
เครียดอยูเสมอ...โรคนี้มีความเชื่อผิดๆ อะไรบางที่คุณควรรู เพื่อจะไดพรอม
รับมือดูแลตัวเองและคนใกลชิด
ความเชื่อ : โรคหลอดเลือดสมองปองกันไมได เพราะถายทอด
ทางกรรมพันธุ
ความจริง : โรคนี้เกิดไดจากหลายสาเหตุ และมีทั้งแบบที่ปองกันไดและ
ไมได หากสาเหตุมาจากอายุหรือประวัติครอบครัวก็เปน
เรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก แตถามาจากไลฟสไตลการใชชีวิตที่มี
ผลมากๆ เชน จากโรคอวน ดื่มแอลกอฮอล สูบบุหรี่ หรือ
จากความเครียด เหลานี้คุณปองกันได
ความเชื่อ : โรคหลอดเลื อ ดสมอง รั ก ษาหายได แ ละไม จํ า เป น ต อ ง
กินยาตอเนื่อง
ความจริง : เกิดอาการแลวมาพบคุณหมอทัน ก็มีโอกาสรักษาใหหายได
แตก็ตองกินยาตอเนื่อง ดูแลสุขภาพตัวเองเสมอ เพราะ
โรคหลอดเลื อ ดสมอง สามารถเกิ ด ขึ้ น ได อี ก แนะนํ า ให
ออกกํ า ลั ง กาย ทานอาหารมี ป ระโยชน เ พื่ อ ควบคุ ม โรค
ประจํ า ตั ว เช น โรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง ไขมั น
ในเลือดสูง งดบุหรี่และแอลกอฮอล ที่สําคัญหามเครียด
ความเชื่อ : ถาพบผูปวยมีอาการ แขนขาออนแรง ปากเบี้ยว พูดไมชัด
ใหรอสังเกตอาการสักพัก ไมดีขึ้นจึงพาหาหมอ
ความจริง : โรคหลอดเลือดสมอง มีชวงนาทีชีวิตของการรักษาหาก
พลาดชวงเวลานั้นไป ก็อันตรายถึงชีวิตได โรคนี้ตองรักษา
ใหเร็วที่สุด หามเกิน 270 นาที ถามัวแตรอดูอาการ อาจ
พลาดโอกาสรักษาใหหายได
ความเชื่อ : มีแตคนสูงอายุ 60 ปขึ้นไปเทานั้น ที่จะเปนโรค
หลอดเลือดสมอง
ความจริง : ใครๆ ก็มีโอกาสเปนโรคนี้ได เพราะในคนที่อายุตํ่ากวา 45 ป
สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มักมาจากความ
ผิดปกติของหลอดเลือด เชน หลอดเลือดอักเสบ โรคหัวใจ
โรคลิ้นหัวใจตีบ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุจากพฤติกรรมของ
ผู ป ว ยเอง โดยเฉพาะกลุ ม ผู บ ริ ห าร ที่ ต อ งพบเจอกั บ
ความเครี ย ดและความกดดั น ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ไ ด … ..ไม มี
ใครรูวา…เหตุการณไมคาดฝนจะเกิดกับคุณเมื่อไหร ดังนั้น
การเตรียมพรอมไวเปนเรื่องที่ผูมองการณไกลไมควรพลาด
ขอบคุณขอมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 7 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ
¢Í§ ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

â´Â...¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº¾º¡Ñ¹©ºÑº¹Õéà»š¹©ºÑº·Õè 7 à´×Í¹¹Õéà»š¹à´×Í¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
à´×Í¹Ê‹§·ŒÒÂ»‚à¡‹ÒáÅÐμŒ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹Ç¹Ñ àÇÅÒ¼‹Ò¹ä»»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤μ‹Ò§ æ ¼‹Ò¹
¾Œ¹ä»»‚ãËÁ‹¼Á¡ç¢ÍãËŒÁÕáμ‹ÊÔè§ãËÁ‹æ à¢ŒÒÁÒã¹ªÕÇÔμ¢ÍãËŒ·‹Ò¹ÃíèÒÃÇÂ ÁÕÂÈ ÁÕ
à¡ÕÂÃμÔ áÅÐË¹ŒÒ·Õ¡è ÒÃ§Ò¹áμ‹¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¡Ñ¹·Ø¡·‹Ò¹μÅÍ´ä»¹Ð¤ÃÑº
©ºÑº¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑ¹ªÒμÔä·ÂÁÒ½Ò¡ÊÁÒªÔ¡¤ÃÑº
5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÇÑ¹ÊÓ¤ÑÞ¢Í§ä·Â“ÇÑ¹¾‹ÍáË‹§ªÒμÔ” «Öè§ËÒ¡àÃÒÂŒÍ¹¡ÅÑºä»
“ÇÑ¹¾‹ÍáË‹§ªÒμÔ” ä´Œ¶¡Ù ¨Ñ´¢Ö¹é ¤ÃÑ§é áÃ¡ã¹ÇÑ¹·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2523 â´Â¤Ø³
ËÞÔ§à¹×éÍ·Ô¾Â àÊÁÃÊØμ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á¼ÙŒÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃáÅÐª‹ÇÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÅÑ¡
¡ÒÃáÅÐàËμØ¼Å·ÕèÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ÇÑ¹¾‹Í¢Öé¹áË‹§ªÒμÔ à¹×èÍ§¨Ò¡ “¾‹Í” à»š¹ºØ¤¤Å
¼ÙŒÁÕ¾ÃÐ¤Ø³áÅÐÁÕº·ºÒ·ÊÓ¤ÑÞμ‹Í¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐÊÑ§¤Á·Õè¼ÙŒà»š¹ÅÙ¡¨Ðà¤ÒÃ¾
à·Ô´·Ù¹áÅÐμÍºá·¹¾ÃÐ¤Ø³´ŒÇÂ¤ÇÒÁ¡μÑÞÙ áÅÐÊÑ§¤Á¤ÇÃ·Õ¨è ÐÂ¡Â‹Í§ãËŒ
à¡ÕÂÃμÔÃÓÅÖ¡¶Ö§¼ÙàŒ »š¹¾‹Í ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙË‹ ÇÑ ÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³º´Ô¹·Ãà·¾Â
ÇÃÒ§¡ÙÃ (ã¹ËÅÇ§ÃÑª¡ÒÅ·Õè 10) â»Ã´à¡ÅŒÏ ãËŒÇÑ¹·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚
«Öè§à»š¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·Ã
ÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔμÃ à»š¹ “ÇÑ¹¾‹ÍáË‹§ªÒμÔáÅÐÇÑ¹ªÒμÔ
(»ÃÐà·Èä·Â) ” ·Ñé§¹Õé·Ò§´ŒÒ¹¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ¡çä´ŒÁÕÁμÔãËŒà»š¹ÇÑ¹ËÂØ´ÃÒª¡ÒÃ
´ŒÇÂàª‹¹¡Ñ¹
10 ¸Ñ ¹ ÇÒ¤Á ÇÑ ¹ ÃÑ ° ¸ÃÃÁ¹Ù Þ ¹Ñ º Çè Ò ÁÕ ¤ ÇÒÁÊí Ò ¤Ñ Þ à»ç ¹ ÍÂè Ò §ÂÔè § ã¹
»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¢Í§ªÒμÔä·ÂàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 24 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È. 2475 à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ
»¡¤ÃÍ§¨Ò¡ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ â´ÂÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃÔÂà»š¹»ÃÐÁØ¢ÍÂÙ‹
ÀÒÂãμŒÃ°Ñ ¸ÃÃÁ¹ÙÞÍÑ¹à»š¹¡®ËÁÒÂÊÙ§ÊØ´¢Í§»ÃÐà·È ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ ËÁÒÂ¶Ö§
¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂÃÐàºÕÂº¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§»ÃÐà·È à¾×èÍà»š¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
¢Í§»ÃÐà·ÈãËŒá¡‹»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â¨Ö§¶×ÍàÍÒ ÇÑ¹·Õè 10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2475
à»š¹ÇÑ¹·Õ¾è ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙË‹ ÇÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÃÒª
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÂÒÁ ©ºÑº¶ÒÇÃ ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞà»š¹¡®ËÁÒÂÊÙ§ÊØ´¢Í§»ÃÐà·È
à»š¹à¤Ã×èÍ§¡ÓË¹´ÃÐàºÕÂºáººá¼¹¢Í§ ÊÑ§¤ÁáÅÐãËŒ¡Ñº»Ç§ª¹ªÒÇä·Â
·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¨Ö§¡ÓË¹´ ÇÑ¹·Õè 10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ à»š¹ÇÑ¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·ÂμÑ§é áμ‹Í´Õμ¨¹¶Ö§»˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ·§Ñé ËÁ´ 20 ©ºÑº
16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÇÑ¹¡ÕÌÒáË‹§ªÒμÔ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐ»ÃÕªÒÊÒÁÒÃ¶
¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙË‹ ÇÑ ·Õ·è Ã§à»š¹¹Ñ¡¡ÕÌÒμÑÇá·¹
¢Í§ªÒμÔä·Â ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒáËÅÁ·Í§¤ÃÑé§·Õè 4 áÅÐà¾×èÍà»š¹¡ÒÃ¡ÃÐμØŒ¹
àμ×Í¹ãËŒ»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·ÂàËç¹¤Ø³¤‹Ò¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ¡ÕÌÒ ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§
»ÃÐà·Èä·Â ¨Ö§ä´ŒÁÕÁμÔ¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÅ§¤ÇÒÁàËç¹ªÍº àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 15
àÁÉÒÂ¹ ¾.È.2529 ¡ÓË¹´ãËŒÇÑ¹·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚à»š¹ÇÑ¹ “ÇÑ¹¡ÕÌÒ
áË‹§ªÒμÔ”
·Œ Ò ÂÊØ ´ ¹Õé ¼ Á¢ÍÊÇÑ Ê ´Õ »‚ ã ËÁ‹ 2562 ¢ÍãËŒ ·Ø ¡ ·Ø ¡ ·‹ Ò ¹¨§ÊØ ¢ ¢Õ ¢ ÍãËŒ
ÊÔè§·ÕèäÁ‹´Õ¼‹Ò¹ÁÒã¹ÊÔé¹»‚ ¨§·Ôé§ä»«Ð·Õ·Õè¼‹Ò¹ÁÒÍÂ‹Ò¡Ñ§ÇÅàÃ×èÍ§ã´·ÕèáÅŒÇ¼‹Ò¹
ÍÂ‹ÒãËŒÇÑ¹ÇÒ¹ÁÒ·ÓãËŒËÁ‹¹ËÁÍ§àÍÒ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅà»š¹àÃ×èÍ§ÃÍ§áÅŒÇ
à¡çº¤ÇÒÁàÈÃŒÒËÁÍ§ãËŒä»¡ÑºÊÔé¹»‚ÇÑ¹»‚ãËÁ‹¢ÍãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·‹Ò¹·ÕèÊØ¢¢ÍãËŒ
ÊØ¢ÂÔè§ÂÔè§¢Öé¹·ÓãËŒ»‚ãËÁ‹àÃÒãËŒ¤ÃÖ¡¤Ã×é¹à¾ÃÒÐÊØ¢ã¨ÂÔè§¢Öé¹ÇÑ¹»‚ãËÁ‹¤ÃÑº ÊÇÑÊ´Õ
¤ÃÑº¾º¡Ñ¹©ºÑºË¹ŒÒ......................
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¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ

¾ºÊÁÒªÔ¡

à´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561
เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน
สําหรับเดือนนี้ คณะผูต รวจสอบไดตงั้ ขอสังเกตเกีย่ วกับการบริหารงาน
ของคณะกรรมการและการทํางานของเจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด เดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน 6 ขอ สรุปประเด็นการตรวจสอบ
ใหสมาชิกไดรบั ทราบดังนี้ สวนรายละเอียดทัง้ หมดใหสมาชิกไดคน หาและ
อานไดที่ www.lt-coopcom
ขอสังเกตที่ 1
การจางทําวารสารประชาสัมพันธและการซื้อนํ้าดื่มของสหกรณ
- คณะผูตรวจไดตรวจเอกสารหลักฐานการจัดจางที่ทางสหกรณได
ดําเนินการดูตั้งแตขบวนการเริ่มแรกจนขบวนสุดทายคือการเบิกจายเงิน
ใหผูรับจางและผูขาย จากการตรวจไดมีการดําเนินการโดยผูมีอํานาจได
อนุมตั แิ ละเห็นชอบ แตผตู รวจเห็นวาควรจะมีเอกสารเพิม่ เติมอีกจากทีเ่ คย
มี3 ฉบับ ใหเปน 6 ฉบับ เพือ่ ใหรดั กุมมากกวานี้ และผูต รวจก็ไดทาํ เอกสาร
ตัวอยางไวใหเพือ่ เปนแนวทางในการจัดจางในคราวตอไป และจะไดตดิ ตาม
ตรวจสอบอีกครัง้ ผูจ ดั การและผูร บั ผิดชอบจะไดดาํ เนินการใหรดั กุมตอไป
ขอสังเกตที่ 2
เงินรอตรวจสอบและเงินรอจายคืน
- คณะผูต รวจสอบไดตรวจเอกสารทางการเงินเห็นวามีเงินจํานวนหนึง่
ที่รอตรวจสอบเพราะไมสามารถรับรูไดวาใครโอนเขามาเพื่อใหดําเนินการ
อยางไร ซึ่งปรากฏในบัญชีตั้งแตเดือน มกราคม 2554 ถึง กันยายน 2561
เปนเงิน 740,358.46 บาท และเงินรอจายเงินคืน 1,393,574.00 บาท ซึ่ง
ผูตรวจสอบเห็นวานานเกินไปที่คางระบบบัญชี หากไมมีใครเปนเจาของ
หรือประกาศแจงเตือนสมาชิกไปแลวก็ยังนิ่งเฉย ควรจะนําเงินสวนนี้มาบ
ริหารจัดการหรือนําเปนเงินรายไดสหกรณ ซึ่งทางคณะกรรมการและ
เจาหนาที่แจงวาไดดําเนินการติดตามหาเจาของผูโอนแตยังไมครบทุกคน
และจะนําไปหารือนายทะเบียนและสรางระเบียบรองรับเงินลักษณะนี้
จะไดเปนแนวปฏิบตั ติ อ ไป สวนเงินรอจายคืนเจาหนาทีไ่ ดชแี้ จงใหรบั ทราบ
และเปนที่เขาใจของเงินจํานวนนี้แลว
ขอสังเกตที่ 3
การบริหารงานบุคคลรอบ 6 เดือน ( 1มี.ค.- ส.ค. 61 )
- คณะผูตรวจสอบไดตรวจดูการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่การ
ดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม การใหความชอบใชหลัก
เกณฑอะไร คณะผูตรวจไดขอดูหลักเกณฑและแนวปฏิบัติจากการตรวจ
มีหลายอยางที่ผูตรวจใหขอคิดและแนวปฏิบัติในการดําเนินการเพื่อให
ผูจ ดั การไดตระหนักในฐานะผูบ งั คับบัญชาชัน้ ตน นอกจากนัน้ การจะขึน้ เงิน
เดือนใหบุคคลใด ตําแหนงใดจะตองเปนไปตามระเบียบ มีระเบียบรองรับ

นอกจากนั้นการออกคําสั่งก็ใหตรวจสอบตรวจทานใหดี จํานวนคนที่
มีตัวตนตรงกันกับจํานวนคนที่ขึ้นเงินเดือนหรือไม ใหตรวจสอบใหถูก
ตองครบถวนจึงออกคําสั่ง ทางฝายจัดการและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับ
ทราบและจะไดแกไขในสวนที่ผิดพลาด แตไมกอใหเกิดความเสียหาย
แกสหกรณแตอยางใดตอไป
ขอสังเกตที่ 4
การฝากเงินและการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นของสหกรณ
- คณะผูตรวจสอบไดตรวจสอบ ไดติดตามการนําเงินสมาชิกและ
เงินกูยืมและเงินรายไดอื่นๆ ไปลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นจํานวน
เทาใด และสถาบันการเงินเหลานั้นใหผลตอบแทนและมีความมั่นคง
ขนาดไหน
จากการตรวจสอบแยกอออกเปน3ประเภทคือ
1.ฝากกับสถาบันการเงินอื่น 4 ที่ 2.การลงทุนถือหุน 3 ที่
3.ใหสาบันการเงินอื่นกู 3 ที่
คณะผูต รวจสอบไดกาํ ชับใหคณะกรรมการไดพจิ ารณาใหดกี อ นนํา
ไปดําเนินการ เพือ่ ไมใหเกิดความเสีย่ งในการลงทุน สถาบันเหลานัน้ ตอง
มีความมั่นคงและมีความเชื่อมั่น และเราสามารถเรียกเงินคืนได คณะ
กรรมการรายงานวาไดดาํ เนินการตามระเบียบ และกํากับติดตาม และ
ไดมกี ารสงชําระหนีป้ กติ ยกเวนสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย จํากัด
ไมไดสง สหกรณกไ็ ดทาํ หนังสือแจงใหชาํ ระดอกเบีย้ และเงินตนทุกเดือน
ขอสังเกตที่ 5
การตรวจนับเงินเงินสด
- คณะผูตรวจไดสุมตรวจนับเงินสดในตูนิรภัยโดยตรวจไตรมาส
ละครั้ง จากการตรวจวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. การ
ตรวจนับปรากฏวาเงินเก็บในตูน ริ ภัยมีครบถูกตองตรงตามรายงาน และ
ไมเกินอํานาจการเก็บรักษา ถือวาปฏิบัติตามระเบียบ
ขอสังเกตที่ 6
การจายเงินคาตอบแทนหนวยงานที่อํานวยความสะดวกในการหักเงิน
- คณะผูตรวจไดติดตามการจายเงินใหหนวยงานที่อํานวยความ
สะดวกในการหักเงินใหสหกรณจากการตรวจสอบมีอยูห นึง่ หนวยงานที่
ยังไมมารับคาตอบแทน คือ อบต.นํา้ แคม คณะผูต รวจก็ขอใหเจาหนาที่
ผูม สี ว นเกีย่ วของไดประสานใหมารับ เพราะงบประมาณไดตงั้ ไวตามมติ
ทีป่ ระชุมใหญสว นหนวยงานอืน่ ๆ ไดรบั ไปเรียบรอยแลว สวนทีย่ งั ไมมา
รับจะไดติดตามดูอีกครั้งหนึ่ง
¾º¡Ñ¹ãËÁ‹©ºÑºË¹ŒÒ
¤³Ð¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
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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 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾.È. 2561

ที่
1.
2.
3.
4.

ÊÁÒªÔ¡ 1 Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 4 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ชื่อ – สกุล
สถานภาพ
สิบตรีสังคม เสนานุช
สมาชิก
นายธนูศิลป โคตรมงคล
สมาชิก
นางถนอมจิตร ไปแดน
คูสมรสสมาชิก
นายพงษพิเชษฐ พรหมผาบ คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
6500
546
3429
6698

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 11 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นางสุโรชินี ฤทธิขันธ
นายคําเฟอ บุตรวิไล
นางหลอน คัมภบุญยอ
สิบตรีสังคม เสนานุช
นายชาญชัย ปญญะ
นายธนูศิลป โคตรมงคล
นายสงคราม จําวงศ
นางเหมือน สืบสาย
นางพงษพิเชษฐ พรหมผาบ
นางอุนจิต ทิพรส
นางลําไย ทุมดี

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
มารดาสมาชิก
สมาชิก
บุตรสมาชิก
สมาชิก
บิดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
คูสมรสสมาชิก
มารดาสมาชิก
คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
6482
7605
881
7895
284
1313
2673
6230
8319
3481
4918

ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 8 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ – สกุล
นายบําเพ็ญ เชื้อบุญจันทร
นายอรรควิช เกสรศักดิ์
นายสวัสดิ์ ทินกุล
นายอภิชาต เหลืองสุวรรณ
นางโชติกาญจน ปญญาสิม
นายสมัย โกศรีวงศ
นายจรูญ อนุสุเรนทร
นายธวัชชัย พิมพมุข

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

เลขทะเบียน
5044
9594
9214
4615
16218
8169
14686
13456

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 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾.È. 2561

มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,789 ราย
- สมาชิกสามัญ 6,209 ราย - สมาชิกสมทบ 2,580 ราย

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

1. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
7,637
- ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ
6,293 ¤¹
- ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
1,344 ¤¹
2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ
5,427
3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 107,436,620.45
4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³Í×è¹
424,500,000.00
5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í
9,918,611,648.00
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¡
2,395,151,235.70
»ÃÐ¨Ó
150,034,000.00
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
85,143,177.62
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
2,004,164,700.90
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
106,944,175.77
9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
2,812,742,180.00
10. ·Ø¹ÊÓÃÍ§
463,590,379.02
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ
10,378,604,590.54
12. ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (à´×Í¹ ÁÕ.¤. 61 - ¾.Â. 61) 215,181,644.66

¤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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»‚·Õè 28 ©ºÑº·Õè 7 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

¡ÒÃâÍ¹

à§Ô¹

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
·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

28 ธ.ค. 54
04 ก.พ. 54
30 มี.ค. 54
03 มิ.ย. 54
24 ก.ค. 54
26 ม.ค. 55
31 ส.ค. 55
02 เม.ย. 56
07 มิ.ย. 56
30 ก.ย. 56
02 ม.ค. 57
05 มี.ค. 57
01 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
06 ส.ค. 57
01 ก.ย. 57
03 ก.ย. 57
05 ก.ย. 57
04 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
31 ธ.ค. 57
07 ส.ค. 58
01 ก.ย. 58
25 พ.ย. 58
05 มี.ค. 59
26 เม.ย. 59
12 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
02 เม.ย. 60
10 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
04 ส.ค. 60
04 ส.ค. 60
29 ก.ย. 60
04 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61
19 ก.พ. 61
23 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
14 มิ.ย. 61
06 ก.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

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

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

08 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

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

06 มิ.ย. 54
28 มิ.ย. 54
31 ม.ค. 55
23 เม.ย. 55
28 ก.ย. 55
09 ต.ค. 55
07 ม.ค. 56
05 ก.พ. 56
05 ก.พ. 56
15 ต.ค. 56
01 มี.ค. 57
29 ธ.ค. 58
28 ส.ค. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

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

¸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

06 ¡.¤. 57
02 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

09 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

03 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 พ.ย. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
สาขาเลย

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,736.10

ËÁÒÂàËμØ ÊË¡Ã³äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä´Œ ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
ÊË¡Ã³ÏμÒÁÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¡ÃØ³Ò¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ ÁÒμÔ´μ‹ÍÊË¡Ã³Ï ´‹Ç¹
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 7 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561
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»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
àÃ×èÍ§ »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍáÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇ¼ÙŒÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒºØ¤¤Åà¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
´ŒÇÂμÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ä´ŒÍÍ¡»ÃÐ¡ÒÈ Å§ÇÑ¹·Õè9 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561 àÃ×èÍ§ ÃÑºÊÁÑ¤ÃºØ¤¤Å
à¾×èÍ¡ÒÃÊÃÃËÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 ¹Ñé¹
ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑμÔ¼ÙŒÊÁÑ¤Ãä´Œ»ÃÐªØÁμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑμÔ¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Ø¡ÃÒÂ áÅÐä´ŒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºμ‹Í
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ (¡¡μ.ÊÍ.)áÅŒÇ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§ÍÒÈÑÂÍÓ¹Ò¨μÒÁ¤ÇÒÁã¹ÃÐàºÕÂºÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙ
àÅÂ ¨Ó¡Ñ´ Ç‹Ò´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ (¡¡μ.ÊÍ.) ¾.È.2548 ¢ŒÍ 12 (3) »ÃÐ¡Íº¡ÑºÁμÔ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ã¹¤ÃÒÇ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè 10 /2561 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2561 »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍ
áÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§¼ÙŒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒà¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³ ¢Í§ÊË¡Ã³
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 ´Ñ§¹Õé
1. ÃÒÂª×Íè áÅÐà¤Ã×Íè §ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇ¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒºØ¤¤Åà¾×Íè ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑ§é à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายณสรวง กอนวิมล
2
นายมงคล มงคลบุราณ

เครื่องหมายประจําตัว
1
2

หมายเหตุ
มีการลงคะแนนสรรหา

·Ñé§¹Õé ãËŒÊÁÒªÔ¡áμ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á¢Í§áμ‹ÅÐà¢μÊÃÃËÒä»ãªŒÊÔ·¸ÔÅ§¤Ðá¹¹à¾×èÍ¡ÒÃÊÃÃËÒ ³ Ë¹‹ÇÂÅ§¤Ðá¹¹μÒÁÊ¶Ò¹·Õè·Õè¡ÓË¹´äÇŒμÒÁ
»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 27à´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2561

( ¹ÒÂÊ¡Å ºÒ§»ÃÐÍÔ¹·Ã )
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

ÇÑ¹ÍÒ·ÔμÂ·Õè 20 Á¡ÃÒ¤Á 2562
àÇÅÒ 08.00 - 15.00 ¹.
¢ÍàªÔÞªÇ¹ÊÁÒªÔ¡·Ø¡·‹Ò¹

ä»Å§¤Ðá¹¹ÊÃÃËÒ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
³ Ë¹‹ÇÂàÅ×Í¡μÑé§·Õè·‹Ò¹ÊÁÒªÔ¡ÁÕÃÒÂª×èÍ

9

10
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»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
àÃ×èÍ§ »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍáÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇ¼ÙŒÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒºØ¤¤Åà¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§
à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562
´ŒÇÂμÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ä´ŒÍÍ¡»ÃÐ¡ÒÈ
Å§ÇÑ¹·Õè 9 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561 àÃ×èÍ§ ÃÑºÊÁÑ¤ÃºØ¤¤Åà¾×èÍ¡ÒÃÊÃÃËÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³ ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ
·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 ¹Ñé¹
ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑμÔ¼ÙŒÊÁÑ¤Ãä´Œ»ÃÐªØÁμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑμÔ¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Ø¡ÃÒÂ áÅÐä´ŒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºμ‹Í
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ (¡¡μ.ÊÍ.)áÅŒÇ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§ÍÒÈÑÂÍÓ¹Ò¨μÒÁ¤ÇÒÁã¹ÃÐàºÕÂºÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙ
àÅÂ ¨Ó¡Ñ´ Ç‹Ò´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ (¡¡μ.ÊÍ.) ¾.È.2548 ¢ŒÍ 12 (3) »ÃÐ¡Íº¡ÑºÁμÔ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ã¹¤ÃÒÇ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè 10 /2561 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 27 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2561 »ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍáÅÐ
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§¼ÙŒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒà¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³ ¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
»ÃÐ¨Ó»‚ 2562 ´Ñ§¹Õé
1. ÃÒÂª×èÍáÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇ¼ÙŒÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÃÃËÒºØ¤¤Åà¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
เขตสรรหาที่
1/2

2/2

3/1

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

ชื่อ - สกุล
นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ
นายไพบูลย กงภูธร
นายสมพร ไชยแสง
นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
นายธนพงษ อินทรกันทุม
นายสงพงศ บงแกว
นายชาติชาย วงศกิตตะ
นายประวิตร ยศพิมพ
นายพิฆเนศ พาคํา
นายสถิตย วันเทีย่ ง
นายสําเนียง ศรีบุรินทร
นายเกียรติวรรธน ปองปาน
นายจักรภัทร จําปาออน
นายสมิง ไสยันต
นายสรกฤช สิงหงาม
นายสมัย พวงกันยา
นายสุรินทร แกวชูฟอง
นายขวัญชัย บัวโคกรัง

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

หมายเหตุ
มีการลงคะแนนสรรหา

มีการลงคะแนนสรรหา

มีการลงคะแนนสรรหา

มีการลงคะแนนสรรหา

มีการลงคะแนนสรรหา
มีการลงคะแนนสรรหา
มีการลงคะแนนสรรหา

·Ñé§¹Õé ãËŒÊÁÒªÔ¡áμ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á¢Í§áμ‹ÅÐà¢μÊÃÃËÒä»ãªŒÊÔ·¸ÔÅ§¤Ðá¹¹à¾×èÍ¡ÒÃÊÃÃËÒ ³ Ë¹‹ÇÂÅ§¤Ðá¹¹μÒÁÊ¶Ò¹·Õè·Õè¡ÓË¹´äÇŒμÒÁ
»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´
»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 27à´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2561

( ¹ÒÂÊ¡Å ºÒ§»ÃÐÍÔ¹·Ã )
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2561
Ë¹‹ÇÂÍÓàÀÍàÍÃÒÇÑ³ ÇÑ¹·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2561
Ë¹‹ÇÂÍÓàÀÍ ´‹Ò¹«ŒÒÂ , ¹ÒáËŒÇ , àªÕÂ§¤Ò¹ ÇÑ¹·Õè 24 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561
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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
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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´
5510 ¶¹¹à¨ÃÔÞÃÑ° μÓºÅ¹ÒÍÒ¹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 42000 www.Lt-coop.com
TTel. 042-812192 Fax.042-832433

ªÓÃÐ¤‹Ò½Ò¡Ê‹§à»š¹ÃÒÂà´×Í¹
ãºÍ¹ØÞÒμ·Õè 93/2532
ä»ÃÉ³ÕÂàÅÂ

