เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกราช 2562
ขอพระองคทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกออมทรัพยครูเลย จํากัดทุกทาน วารสาร
ฉบับนี้เปนฉบับแรกของปบัญชี 2562 (เดือน มี.ค. – เม.ย. 2562 )
ผานไปสําหรับการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่
28 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลช อ.เมือง
จ.เลย โดยผูแ ทนสมาชิกเขารวมประชุมเพือ่ รับทราบผลการดําเนินงาน
ในรอบปบัญชี 2561 และพิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ สหกรณมีผล
กําไรสุทธิทั้งสิ้น 215,349,212.09 บาท คณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญเสร็จสิน้ แลว โดย
เสนอจายปนผล 5.00% และเงินเฉลีย่ คืนสําหรับสมาชิกผูก เู งิน 7.25%
ทุกอยางก็ผา นไปดวยดีเปนทีเ่ รียบรอยและขอแสดงความยินดีกบั คณะ
กรรมการดําเนินการชุดใหม ชุดที่ 55/2562 และในปนี้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ สหกรณ(กกต.สอ.) แทนตําแหนงทีค่ รบวาระ
ขอแนะนําสมาชิกทุกทานในทายวารสารนี้
ชวงสงกรานตสืบสานประเพณีปใหมไทยปนี้รัฐบาลก็ไฟเขียวให
มีวันหยุดยาวตั้งแตวันที่ 12-16 เม.ย.2562 เพื่อใหประชาชนไดมีวัน
หยุดยาวและก็วางแผนทองเที่ยวผักผอน ทําบุญ และกลับภูมิลําเนา
ไปเยีย่ มพอแมญาติพนี่ อ งตางจังหวัด ในชวงเทศกาลขอใหทา นเดินทาง
ดวยความระมัดระวังแคลวคลาดปลอดภัย และขอใหมแี ตความสุขกาย
สุขใจ เจริญรุงเรือง ตลอดป 2562 และตลอดไป
วันที่ 6 พ.ค. 2562 ครม.อนุมัติใหเปนวันหยุดราชการอีก 1 วัน
เนื่ อ งในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร ขึ้ น เป น พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว อยางสมบูรณตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกเปนพระราชพิธีสําหรับผูที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเปน
องคพระมหากษัตริย เพื่อดํารงตําแหนงพระมหากษัตริยอยางสมบูรณ
หรือเปนพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรับรองฐานะความเปนประมุขของรัฐอยาง
เปนทางการ ซึ่งจะเกิดขึ้นระหวางวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สําหรับพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร จะเปนการประกอบพระราชพิธคี รัง้ ที่ 12 (ทีม่ าhttps://
th.wikipedia.org/wiki/พระราชพิธบี รมราชาภิเษกฯ) และนับเปนพระ
ราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ แรกในประเทศไทยทีม่ กี ารถายทอดสดผาน
ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
สุ ด ท า ยนี้ ผ มขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท า นที่ ติ ด ตามวารสารข า ว
ประชาสัมพันธวารสารขาวยังมีพื้นที่สําหรับสมาชิกหรือผูแทนกลุม
สมาชิกทีม่ ขี อ เสนอแนะหรือเรือ่ งฝากประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม
ของกลุม สมาชิกก็ยนิ ดีครับ ขอเชิญสงคอลัมนผา นกรรมการหนวยหรือ
ฝายประชาสัมพันธสหกรณไดพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ
ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

»ÃÐ¸Ò¹ÊË¡Ã³
¾ºÊÁÒªÔ¡
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับพบกันในเดือน มี.ค. – เม.ย. 2562 เปนฉบับแรกของ
ปบัญชี 2562 กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่ไดใหความไว
วางใจเลือกระผมเขามาดํารงตําแหนงประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง
กระผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ขอยืนยัน
ในคํามั่นสัญญาวาจะบริหารงานสหกรณตามนโยบายที่ไดใหไวกับ
สมาชิกเพื่อประโยชนตอสหกรณและความเจริญกาวหนามีความมั่นคง
และยั่งยืนโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ในการบริหารกิจการของสหกรณ
ใหเปนไปอยางซื่อสัตย โปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวม
และมีการใชกระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลคุมคาและโดยประหยัดเปนผลให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนรูปธรรม เพื่อให
สหกรณสามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จบรรลุวตั ถุประสงคอยาง
มั่นคงและยั่งยืนสงผลใหสหกรณเปนที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ
นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการทีใ่ หไวกบั สมาชิกคือ หาแหลง
เงินกูด อกเบีย้ ตํา่ เพือ่ ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ หกบั สมาชิก เพิม่ สวัสดิการ
ทัง้ ระบบ เชน ทุนบุตรสมาชิก สวัสดิการผูส งู อายุ/ผูเ สียชีวติ /ผูค าํ้ ประกัน
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารสหกรณใหเปนสหกรณยุค 4.0 ปรับ
ลดรายจายที่ไมจําเปนและบริหารงานงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ขยายวงเงินกูร วมทุกสัญญาไมเกิน 7 ลานบาท โดยเฉพาะเงินกูส วัสดิการ
ไมเกิน 1 ลานบาท กรณีผกู ไู มสง ชําระหนีจ้ ะดําเนินคดีกบั ผูก ใู หถงึ ทีส่ ดุ จึง
จะผลักภาระใหแกผคู าํ้ ประกัน ลดและแกไขปญหาลูกหนี้ NPL ใหลดลง
อยางตอเนื่อง หาแนวทางและศึกษาขอกฎหมายเพื่อนําหุนมาชําระหนี้
กรณีเกษียณอายุราชการ ปกปองสิทธิส์ มาชิก ในกรณีถกู อายัดเงินปนผล
และการนําหลักทรัพยของสมาชิกไปขายทอดตลาดจากบุคคลภายนอก
ปรับปรุงเขตสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนธรรมและเสมอภาค
และใหความชวยเหลือสมาชิกกรณีกูเงิน ชพค. และเงินกู กยศ.
ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้
ฉบับหนาพบกันใหมสวัสดีครับ...

(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับนี้เปนฉบับแรก เดือน มีนาคม –
เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานตป 2562 ผานไปสมาชิกจัดกิจกรรม
ตามประเพณี สุขสดชื่นแจมใส กราบขอพรจากผูใหญมีความสุขกัน
ถวนหนาครับ
การบริหารของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เขามาบริหารงานไมวาจะเปนชุดปจจุบัน (ชุดที่ 55/2562)
หรือชุดตอไปขางหนาในอนาคต สิง่ ทีเ่ นนในการปฏิบตั งิ านคือการพัฒนา
สหกรณฯ ดวยการทํางานรวมกันกับสมาชิกและเจาหนาทีส่ หกรณฯ รวม
กันทั้ง 3 ฝาย โดยคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกสหกรณฯ โดยรวม การ
บริหารงานสหกรณนนั้ ควรจะตอง (1) ยึดระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย
โดยเครงครัด (2) ตองโปรงใส ตรวจสอบไดตลอดเวลา (3) ตองใชจาย
อยางประหยัดและเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญสามัญ (4) ตองอนุมัติสินเชื่อและการลงทุนดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ไมมุงหวังผลกําไรเกินเหตุ (5) ตองมีสวัสดิการสําหรับชวย
เหลือสมาชิก (6) เมื่อสมาชิกมีความเดือดรอนคํานึงถึงสหกรณฯ และ
ตองชวยเหลือสมาชิกตามหลักการและเหตุผลอันควร (7) การบริการ
สมาชิกใหดีที่สุดสมกับการเปนเจาของสหกรณฯ ที่แทจริง
แจงประชาสัมพันธสมาชิกทีป่ ระสงคจะเขารวมโครงการสินเชือ่ “เงิน
กูสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2562” สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ได
ออกประกาศเงินกูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2562
ดังนี้
- กําหนดระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวันที่ 17 เมษายน
2562 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2562
- วงเงินกูสําหรับสมาชิกรายหนึ่งไมเกิน 3 ลานบาท เพื่อกูชําระหนี้
เงินกูสามัญและเงินกูสามัญ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก หรือ
ชําระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยูในสหกรณใหคณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการกูแตทั้งนี้ตองไมเกินความสามารถในการชําระหนี้ของ
สมาชิกแตละบุคคล
- สมาชิกทีส่ นใจยืน่ คําขอกูแ ละเอกสารตามทีส่ หกรณฯ กําหนด ตาม
ประกาศของสหกรณ ยื่นเอกสารดวยตนเอง ที่ฝายสินเชื่อสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
- หลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการเปนไปตามประกาศ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่ฝายสินเชื่อ โทร. 042-811149 ตอ 12 , 0828417119, 083-4143301 โทรสาร 042-832433 หรื อ ติ ด ตาม
รายละเอียดไดที่ www.Lt-coop.com หรือ Facebook สหกรณ
พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ
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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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¼¨¡.ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨íÒ¡Ñ´

ÍÂ‹Ò´‹Ç¹¤Ô´¡Ñ§ÇÅ

ã¹ÊÔè§·ÕèÁÑ¹ÂÑ§äÁ‹à¡Ô´¢Öé¹

ã¤ÃËÅÒÂ¤¹ªÍº¤Ô´ä»ä¡Åã¹ÊÔè§·ÕèÂÑ§ÁÒäÁ‹¶Ö§ ÊÔè§·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡Ô´ ¤ÇÒÁ¤Ô´¿Ø‡§«‹Ò¹ ¤Ô´ä»¡‹Í¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¹ÕèáËÅÐ ·ÕèºÑè¹·Í¹¤ÇÒÁ
ÊØ¢·Õè¤ÇÃ¨ÐÁÕãËŒÅ´¹ŒÍÂÅ§ä»ºÒ§¢³Ð àÃÒ¹‹Ò¨Ð·ÓªÕÇÔμãËŒ´Õ¡Ç‹Ò¹Ñé¹ä´Œ§‹ÒÂæ áμ‹à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ¹ÕèáËÅÐ·ÓãËŒÊÔè§·Õè
¹‹Ò¨Ð§‹ÒÂ ¡ÅÒÂà»š¹ÊÔè§ÂØ‹§ÂÒ¡¶ŒÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ºÒ§ÍÂ‹Ò§ ÂÔè§¤Ô´ÂÔè§·ÓãËŒ¡Ñ§ÇÅ ÂÔè§äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÂÔè§¤Ô´ä»¶Ö§ÇÑ¹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ (ÇÑ¹·ÕèÂÑ§ÁÒ
äÁ‹¶Ö§) ¡çÍÂ‹Òä»¤Ô´ÁÑ¹àÅÂ
ºÒ§·Õã¤Ã¨ÐÃÙŒÇ‹Ò… ÍÐäÃæ·Õèä»¡Ñ§ÇÅ¹Ñé¹ÍÒ¨äÁ‹à¡Ô´¢Öé¹¡çä´Œ áºº¹ÕéàÃÕÂ¡Ç‹Ò·Ø¡¢¿ÃÕ ¤Ô´ä»àÊÕÂàÇÅÒà»Å‹Ò â¡§àÇÅÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹
â¡§¤ÇÒÁÊØ¢·Õèμ¹àÍ§¤ÇÃ¨Ðä´ŒÃÑºä» ºÒ§·ÕªÕÇÔμÍÒ¨äÁ‹ÂÒÇ¹Ò¹¶Ö§¢¹Ò´¹Ñé¹ äÁ‹ÁÕã¤ÃÃÙŒÇ‹Ò¾ÃØ‹§¹Õé¨Ðμ×è¹ËÃ×Íà»Å‹Ò ÍÂ‹Ò¡Ñ§ÇÅ¡Ñº
ÍÐäÃ·ÕèÂÑ§ÁÒäÁ‹¶Ö§ ÁÍ§ÇÑ¹¹Õé ·ÓÇÑ¹¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õ·ÕèÂÑ§ËÒÂã¨ÍÂÙ‹´Õ¡Ç‹ÒàÇÅÒÁÕ¾ÍàÊÁÍÊÓËÃÑº¤ÇÒÁÊØ¢ ÍÂ‹ÒÁÍ§Ç‹Ò
»˜ÞËÒ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤μà»š¹¤ÇÒÁ·Ø¡¢ ãËŒÁÍ§Ç‹ÒÁÑ¹à»š¹ÊÔè§ÁËÑÈ¨ÃÃÂªÕÇÔμ·ÕèμŒÍ§¾º¡Ñº»˜ÞËÒ ¾º¡ÑºÍØ»ÊÃÃ¤ ¤×ÍªÕÇÔμ·Õè
¨Ð¹Ó¾ÒàÃÒä»ÊÙ‹¨Ø´·Õè´Õ¢Öé¹ä»ÍÕ¡ äÁ‹ÁÕ»˜ÞËÒ
¡çäÁ‹ä´Œ½ƒ¡»˜ÞÞÒ ¤¹àÃÒ… àÁ×èÍäÁ‹ä´Œ½ƒ¡»˜ÞÞÒ ¡çäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡àμÔºâμ»˜ÞËÒà»š¹¾ÅÑ§¢Ñºà¤Å×èÍ¹ãËŒËÅÒÂÍÂ‹Ò§à¡Ô´¢Öé¹äÁ‹ÁÕã¤ÃäÁ‹ÁÕ
»˜ÞËÒã¹ªÕÇÔμ à¾ÃÒÐ¹Ñè¹¤×Í¡ÒÃà»š¹ªÕÇÔμ »˜ÞËÒÊÍ¹ãËŒáμ‹ÅÐ¤¹à¢ŒÁá¢ç§ã¹á§‹ÁØÁμ‹Ò§æ ¶ŒÒäÁ‹à¡Ô´»˜ÞËÒ àÃ×èÍ§ÇØ‹¹ÇÒÂμ‹Ò§æ
äÁ‹à¢ŒÒÁÒ ¡ç¨ÐäÁ‹ÃÇÙŒ Ò‹ ¤ÇÒÁÊØ¢·Õáè ·Œ¨ÃÔ§à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ äÁ‹Á¤Õ ÇÒÁ·Ø¡¢¡äç Á‹Ã¨ÙŒ ¡Ñ ¤ÇÒÁÊØ¢à¾ÃÒÐ»˜ÞËÒà»š¹ÊÔ§è ¾ÔÊ¨Ù ¹¤ÇÒÁà»š¹¤¹Í‹Í¹áÍ
ËÃ×Íà¢ŒÁá¢ç§à»š¹ÊÔè§·ŒÒ·ÒÂ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐÊμÔ»˜ÞÞÒμ‹Ò§¨Ò¡ªÕÇÔμ·ÕèÃÒºàÃÕÂº… ·Õè·ÓãËŒäÁ‹¶Ù¡½ƒ¡½¹ ÁÍ§âÅ¡§‹ÒÂæ á¤ºæ
àËÁ×Í¹½¹¾ÃÓÊÒÂ Í‹Í¹âÂ¹ §´§ÒÁ ºÒ§àºÒ áμ‹Ç‹Ò§à»Å‹ÒäÁ‹ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã´ã¹¤ÇÒÁÊØ¢
àÁ×èÍã´·ÕèÃÙŒÇ‹Ò¡ÓÅÑ§¨Ðà¡Ô´»˜ÞËÒ¤ÇÃÂÔéÁÃÑº¤Ô´Ç‹Òâª¤´Õ·Õèä´Œà¨Í¡ÑºÍØ»ÊÃÃ¤μ‹Ò§æã¹ªÕÇÔμä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ ä´ŒÊ§º ä´ŒÊμÔ
ä´Œ¤ÇÒÁ¹Ôè§ ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡âÅ¡ ÃÙŒ¨Ñ¡μÑÇàÍ§ ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒÃàμÔºâμ·Ø¡æ¡ŒÒÇãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨μÑÇàÍ§ÁÒ¡æ ºÍ¡μÑÇàÍ§Ç‹Ò… “âª¤´Õ·ÕèÇ¹Ñ ¹ÕéÁÕ»˜ÞËÒà¢ŒÒ
ÁÒãËŒá¡ŒÍ¡Õ áÅŒÇ” à¾ÃÒÐàÁ×Íè ¼‹Ò¹¾Œ¹ä» ÂÔ§è ÁÕáμ‹¨Ð·ÓãËŒàÃÒà¢ŒÁá¢ç§¢Ö¹é ÁÕ¤¹ÁÒ¡ÁÒÂ·Õ¡è §Ñ ÇÅ¡ÑºÍ¹Ò¤μ… áμ‹à¢ÒÂÑ§äÁ‹à¤ÂÁÍ§
»˜¨¨Øº¹Ñ àÅÂÇ‹Ò·ÓÍÐäÃÍÂÙ‹ áÅÐàÁ×Íè àÃÒä´Œ¡ÓÅÑ§ã¨¨Ò¡μÑÇàÍ§¹Õáè ËÅÐ ·Õ¨è Ð·ÓãËŒàÃÒÁÕáÃ§à´Ô¹μ‹Íä» ¶Ö§áÁŒà»š¹àÃ×Íè §ÂÒ¡·Õ¨è Ð·Óä´Œ
áμ‹¶ŒÒ·Óä´Œ¤Ø³¨Ð¾º¤ÇÒÁÊØ¢áºº·ÕèäÁ‹μŒÍ§¾Öè§¾Òã¤ÃàÅÂ
Cr. Fc ¹ÔÃØμμÔìÈÔÃÔ¨ÃÃÂÒ
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ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾
â´Â...¹ÒÂÊØ·¸Ô¹¹Ñ · ºØº¼Ò´Ò

àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´
ÍÂ‹Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ
´ŒÇÂÍÒËÒÃ 6 ÍÂ‹Ò§

¤Ø³·ÃÁÒ¹¡Ñº¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´äËÁ? äÁ‹¹Ò‹ á»Å¡ã¨àÅÂ·Õè ¹Í¡¨Ò¡ »˜ÞËÒàÃ×Íè §
àÈÉ°¡Ô¨áÅŒÇ ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞËÅÒÂ·‹Ò¹àª×èÍÇ‹Ò ¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÃÑº
»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ·Õäè Á‹ÊÁ´ØÅ äÁ‹ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ ªÕÇμÔ »ÃÐ¨ÓÇÑ¹·Õàè μçÁä»´ŒÇÂÁÅ¾ÔÉ
áÅÐ¡‹Í¹·Õè¤Ø³¨ÐËÑ¹ä»¾Öè§ÂÒ¤ÅÒÂà¤ÃÕÂ´ ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÒËÒÃ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒμÔ
àËÅ‹Ò¹Õé ·Õè¨Ðª‹ÇÂãËŒÍÒ¡ÒÃà¤ÃÕÂ´¢Í§¤Ø³Å´Å§áÅÐä´ŒÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ¢Öé¹ÍÕ¡´ŒÇÂ
1.¤ÒÃâºäÎà´Ãμ¤ÍÁà¾Åç¡« ¤ÒÃâºäÎà´Ãμ¤ÍÁà¾Åç¡« ËÃ×Íá»‡§àªÔ§
ªŒ Í ¹ÊÃŒ Ò §à«âÃâ·¹Ô ¹ áÅÐ»ÃÑ º ÍÒÃÁ³ ¾ºã¹¼Ñ ¡ ,¼ÅäÁŒ á ÅÐ¸Ñ Þ ¾× ª àª‹ ¹
¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹¸ÑÞ¾×ªÊÓàÃç¨ ÃÙ»ÍØ‹¹æ à»š¹¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÍÂ‹Ò§´Õ à¾ÃÒÐ
äÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹¨Ð·ÓãËŒÃÐ´Ñº¹éÓμÒÅ¤§·Õè áμ‹¨Ð»Å‹ÍÂà«âÃâ·¹Ô¹ÍÍ¡ÁÒ´ŒÇÂ áÅÐ
¤ÒÃâºäÎà´Ãμ¤ÍÁà¾Åç¡« àª‹¹ ¢¹Á»˜§ áÅÐ¾ÒÊμŒÒ áμ‹¤ÇÃ¨Ðà»š¹áºº¸ÑÞ¾×ª
à¾ÃÒÐÁÕ¹éÓμÒÅ¹ŒÍÂáÅÐäÁ‹¼‹Ò¹¡ÒÃ¢Ñ´¢ÒÇ
2.¤ÒÃâºäÎà´Ãμáºº§‹ÒÂæ ¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇÍÕ¡ÇÔ¸Õ
Ë¹Öè§ ¡Ñº¤ÒÃâºäÍà´Ãμ·Õè§‹ÒÂæ ¨Ðª‹ÇÂ»Å‹ÍÂà«âÃâ·¹Ô¹ÍÂ‹Ò§àÃçÇ áμ‹ÍÂ‹Ò§äÃ
¡çμÒÁ äÁ‹á¹Ð¹ÓãªŒÇÔ¸Õ¹Õéà»š¹»ÃÐ¨Ó à¾ÃÒÐ¤ÒÃâºäÎà´Ãμáºº¹Õé´Ù´«ÖÁ§‹ÒÂ äÁ‹ÁÕ
ÊÒÃÍÒËÒÃ áÅÐ¨Ð·ÓãËŒ¹éÓË¹Ñ¡¤Ø³à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÕÂ§á¤‹ÅÙ¡ÍÁªÔé¹àÅç¡æ ËÃ×Í
¢Í§ËÇÒ¹à¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒÍÒÃÁ³¢Í§¤Ø³´Õ¢Öé¹ áμ‹Ç‹ÒÍÒËÒÃª¹Ô´¹Õé¡ç
¨Ð·ÓãËŒàÊÕèÂ§μ‹ÍâÃ¤ÍŒÇ¹ä´Œ
3.ªçÍ¡â¡áÅμ´Ó ¤Ø³¤‹Ò¢Í§ªçÍ¡â¡áÅμÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§áÍ¹μÕéÍÍ¡«Ô
á´Œ¹« äÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹ÅÁÔé ÃÊ·Õ´è ·Õ ÊÕè ´Ø áμ‹Â§Ñ ª‹ÇÂãËŒ¤³
Ø Å´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ä´ŒÍ¡Õ ´ŒÇÂ áÅÐ
ÂÑ§àμçÁä»´ŒÇÂÊÒÃÍÒËÒÃ áμ‹¤Ø³¤§äÁ‹ÍÂÒ¡¨ÐÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÁÒ¡à¡Ô¹ä» à¾ÃÒÐÁÕ
ä¢ÁÑ¹áÅÐ¹éÓμÒÅÊÙ§ÍÕ¡´ŒÇÂ
4.ÊŒÁ ÊŒÁÍØ´Áä»´ŒÇÂÇÔμÒÁÔ¹«ÕáÅÐª‹ÇÂàÊÃÔÁÃÐººÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹¢Í§¤Ø³ »˜ÞËÒ
ÍÕ¡ÍÂ‹Ò§¢Í§ÀÙÁ¤Ô ÁØŒ ¡Ñ¹·Õâè ´¹·ÓÅÒÂà¹×Íè §¨Ò¡¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ÊŒÁäÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹ªÇ‹ Â»ÃÑº
¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμ«Ö§è ÁÕá¹Çâ¹ŒÇ¨Ðà¾ÔÁè ÁÒ¡¢Ö¹é ã¹ª‹Ç§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¤ÇÒÁμÖ§à¤ÃÕÂ´ áμ‹
ÇÔμÒÁÔ¹«Õã¹ÊŒÁ¨Ðä»ª‹ÇÂÊÃŒÒ§ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ãËŒ¡ÑºÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ
5.¼Ñ¡ãºà¢ÕÂÇ ÍØ´Áä»´ŒÇÂÇÔμÒÁÔ¹ºÕ áÅÐÊÒÁÒÃ¶¼‹Í¹¤ÅÒÂãËŒàÍÒª¹Ð¤ÇÒÁ
μÖ§à¤ÃÕÂ´ä´Œ á¾·ÂËÅÒÂ·‹Ò¹àª×èÍÇ‹Ò »˜ÞËÒ¨Ò¡¤ÇÒÁμÖ§à¤ÃÕÂ´à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¢Ò´
ÇÔμÒÁÔ¹ºÕ áÅÐàÃÒ¤ÇÃ¨ÐàÅ×Í¡¼Ñ¡ãºà¢ÕÂÇ àª‹¹ ºÃÍ¤â¤ÅÕè ¼Ñ¡â¢Á ¼Ñ¡¡Ò´à¢ÕÂÇ
â´Â¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹¼Ñ¡ãºà¢ÕÂÇ ¨Ðä´ŒÃÑºÇÔμÒÁÔ¹áÅÐ·ÓãËŒ¤Ø³ÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õè´ÕáÅÐ
àÍÒª¹Ð¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ä´Œ
6.»ÅÒ ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹äÁ‹ä´ŒÃÑº»ÃÐ·Ò¹»ÅÒÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í »ÅÒÁÕä¢ÁÑ¹ àª‹¹
âÍàÁ¡ŒÒ - 3s ·Õè´ÕÊÓËÃÑºËÑÇã¨áÅÐÊÁÍ§ ¹éÓÁÑ¹»ÅÒäÁ‹ãª‹á¤‹ª‹ÇÂ»ÃÑºÍÒÃÁ³
¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ áμ‹ÂÑ§ª‹ÇÂãËŒ¤¹·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÃË´ËÙ‹ ÃÙŒÊÖ¡ÍÒÃÁ³´Õ¢Öé¹
¡ÒÃÃÑ º »ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ·Õè Ê Á´Ø Å áÅÐàÅ× Í ¡àÊÃÔ Á ÍÒËÒÃ·Õè ª‹ Ç ÂãËŒ ¤Ø ³ Å´
¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ â´Â·ÕèäÁ‹μŒÍ§ä»¾Öè§ËÁÍ áÅÐÂÒ ¶ŒÒ¤Ø³à¤ÃÕÂ´ ¡çãËŒÅÍ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ÍÒËÒÃ·Õáè ¹Ð¹Ó¨Ò¡¢ŒÒ§º¹ã¹àÁ¹Ù»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§¤Ø³ à¾ÕÂ§á¤‹¹¤Õé ³
Ø ¡ç¨ÐÁÕÊ¢Ø ÀÒ¾
·Õè´ÕáÅÐäÁ‹à¤ÃÕÂ´ÍÕ¡´ŒÇÂ
·ŒÒÂ¹Õé¢ÍãËŒÊÁÒªÔ¡·Ø¡·‹Ò¹ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áÃ§ ¢Íº¤Ø³·ÕèμÔ´μÒÁÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ
ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´ ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº...

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ
¢Í§ ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

â´Â...¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ

สวัสดีครับ ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน

วารสารฉบับนี้เปนฉบับแรกของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ชุดที่ 55/2562 ตองขออภัยสมาชิกทุกทานทีว่ ารสารฉบับนีอ้ อกลาชาเนือ่ ง
จากอยูร ะหวางการจัดตัง้ คณะกรรมดําเนินการและคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหมและอยูในชวงที่ตองจัดทําประกาศและคําสั่งมอบหมายหนาที่
ใหคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ ไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายรวมถึงคําแนะนําจากหนวยงานทีก่ าํ กับดูแล
ควบคุมสหกรณโดยกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณครับ
คอลั ม น นี้ จ ะขอเป น สื่ อ เผยแพร ข า วสารความเคลื่ อ นไหวการดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ รวมทั้งสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ของสหกรณ
เพื่อประโยชนของสมาชิก ใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 และผลการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวทุกๆ ดาน ภายใตกรอบงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ สําหรับฉบับนี้มีกิจกรรมตางๆ
ที่แจงใหสมาชิกไดรับทราบดังนี้
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55/2562 ในคราวประชุมครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 อนุมัติเงินกูสามัญโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 17 เม.ย. 2562 ถึง
13 ธ.ค. 2562 ติดตามไดทางเวปไชตสหกรณ www.lt-coop.com,
facebook,หรือติดตอฝายสินเชื่อสหกรณไดในวันเวลาราชการ
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส ของสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด เกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ประมวลผลขอมูลและมีความประสงคทจี่ ะอํานวยความสะดวกแกสมาชิก
โดยใหสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเองในการทําธุรกรรมกับสหกรณ
ผ า นทางเว็ ป ไซต ข องสหกรณ เช น ข อ มู ล ส ว นตั ว จํ า นวนเงิ น ค า หุ น
เงินรับฝาก การเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ยเปนตน อีกทั้งสมาชิกสามารถ
เรียกพิมพใบเสร็จรับเงินจากระบบผานทางเว็ปไซตของสหกรณจําเปน
ตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวยการรับจายและเก็บ
รักษาเงินและปฏิบัติตาม พรบ.วาดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ขณะนีอ้ ยูร ะหวางประสานงานกับ
โปรแกรมเมอรเพือ่ ทดสอบระบบและจะแจงความเคลือ่ นไหวในฉบับตอไป
แจงกําหนดการประชุมใหญ สสอ.ครูเลย จํากัด ประจําป 2561
ในวันเสารที่ 27 เมษายน 2562 ณ หองประชุมสอ.ครูเลย จํากัด เรียน
เชิญสมาชิก สสอ.ครูเลย จํากัด เขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว
พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ...
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¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô
¨
¡ÒÃ
¾ºÊÁÒªÔ
¡
à´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒÂ¹ 2562
- ในรอบปบญ
ั ชีเกา 2561 ผานไป ปบญ
ั ชีใหมสาํ หรับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัดเขามาเริม่ 1 มีนาคม 2562 -28 กุมภาพันธ
2563 คณะผูตรวจสอบก็ทําหนาที่ตรวจสอบดูแลสหกรณแทนสมาชิกตามอํานาจหนาที่ ซึ่งปบัญชี 2561 ที่ผานมา ไดตั้งขอสังเกต
และติดตามการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการและเจาหนาที่ตามแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ เพื่อให
ใชจายอยางประหยัดและถูกตองเปนไปตามระเบียบ นอกจากนั้นสําหรับปนี้(2562) คณะผูตรวจสอบก็ไดเสนอประเด็นสําคัญให
คณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการและเอาใจใสใน 5 ประเด็นหลักดังนี้
1. ใหติดตามเรงรัดเงินที่นําไปฝากกับสหกรณบริการสวัสดิการไทยเลย จํากัด คืน(ลอตเตอรี่) เงินตนคงเหลือ 389 ลาน (ขอมูล
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562ยังไมรวมดอกเบี้ย) ซึ่งตามแผนการสงคืนจะเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2562
2. ใหตดิ ตามการดําเนินการบังคับคดี ตามคําพิพากษาศาลฎีกาจังหวัดอุบลราชธานี จากกรณีความเสียหายจากการคาลอตเตอรี่
490 ลาน (ยังไมรวมดอกเบี้ย)
3. การจัดทําสวัสดิการประกันชีวติ ใหกบั สมาชิก ควรเลือกบริษทั ทีม่ คี วามมัน่ คง นาเชือ่ ถือ และควรติดตามเงินคาสินไหมทดทน
ที่คางจายคืนใหสมาชิกหรือทายาทผูมีสิทธิ์โดยเร็ว.
4. การเรียกเก็บเงินไมไดจากสมาชิกในกรณีตา งๆมีแนวโนมสูงขึน้ อาจจะมีผลกระทบตอการสํารองหนี้ การทีจ่ ะปลอยใหกคู วร
พิจารณาใหรอบคอบ การกูเ กินสิทธิก์ ไ็ มควรจะเกิดขึน้ เมือ่ มีการปลอยกูเ กินสิทธิแ์ ละไมสามารถเรียกเก็บได ผูอ นุมตั ติ อ งมีสว นรวม
รับผิดชอบดวย
5.ควรติดตามการดําเนินการบังคับคดีกรณีสหกรณผูเลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จํากัด สหกรณการเกษตรประชา
สามัคคีวังสะพุง จํากัด และสมาชิกที่ถกู ฟองยึดทรัพยขายทอดตลาด เพื่อนําเงินที่ไดมาเปนรายไดของสหกรณตอไป
พี่นองสมาชิกที่เคารพครับ ในฐานะทานเปนผูมีสวนไดเสียและเปนเจาของกิจการนี้จะตองสนใจเอาใจใสชวยกันดูแลรวมกับ
ผูต รวจอีกทางหนึง่ เพือ่ ใหสหกรณของเราเปนสหกรณทสี่ ะอาดปราศจากการแสวงหาผลประโยชนทมี่ คิ วรได เพือ่ ใหเปนทีเ่ ชือ่ มัน่ เชื่อถือแกบุคคล - หนวยงาน - องคกร และสถาบันการเงินอื่นๆ และหวังเปนอยางยิ่งวาคณะกรรมการชุดนี้ทานคงนําพาสหกรณ
ของเราไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตอไป
ดวยความรักและผูกพัน
คณะผูตรวจสอบกิจการ สอ.ครูเลย จํากัด
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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 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ - ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2562

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 5 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายวัชระ ยศปญญา
นายเจริญ จันทศร
นายประเสริฐ พรมเพิก
นางจรรยา แสนขัน
นางประสม วงษลา

สถานภาพ
คูสมรสสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
คูสมรสสมาชิก
คูสมรสสมาชิก

เลขทะเบียน
261
2599
2908
3404
4083

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à´×Í¹¹Õé 21 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่อ – สกุล
น.ส.เติมสิริ ประพันธะโยธิน
นางบังอร จําปาชนม
นายลําพอง คายทอง
นายโฮม สิงหพันธ
นางจํานงจิต ศรีสุธร
นางพัด สุทธิมา
นายทองสา จันทะนาม
นางจริณีย โชติถนอม
นางมุลทา พุทโทธา
นายจํารัส ไชยสิทธิ์
น.ส.ศริญญาปฏิทานาโต
นางเต็ม ขันติยะ
นางยุพา ศรีลาดเบอร
นายเจริญ จันทศร
นายประเสริฐ พรมเพิก
นายเมฆ ศรีธรรมมา
นางสมหวัง จันทรสวาง
นางแสงอรุณ จันทะคีรี
นางกง ศรีหลิ่ง
นางอุดม ปญญาสิม
น.ส.ศรัญญา ศรัทธาคลัง

สถานภาพ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
บิดาสมาชิก
สมาชิก
มารดาสมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
บุตรสมาชิก
มารดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
คูสมรส
สมาชิก
สมาชิก
มารดาสมาชิก
คูสมรส
มารดาสมาชิก
มารดาสมาชิก
บุตรสมาชิก

เลขทะเบียน
5631
3311
911
3995
7979
1515
6027
2192
269
8131
6593
2047
2295
2591
3133
6562
2415
7685
4491
9297
1993

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)

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á 2562

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

1. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡
7,621
- ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ
6,288 ¤¹
- ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º
1,333 ¤¹
2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ
5,406
3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 375,464,860.15
4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³Í×è¹
407,500,000.00
5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í
9,887,696,572.00
6. ËØŒ¹ã¹ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 23,512,500.00
7. ËØŒ¹ã¹ ºÃÔÉÑ· ÊË»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ¨Ó¡Ñ´
200,000.00
8. à§Ô¹ÃÑº½Ò¡
2,438,633,582.01
»ÃÐ¨Ó
150,034,000.00
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â
131,012,128.77
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¾ÔàÈÉ
2,036,753,369.61
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÇÕ
120,834,083.63
9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹
2,857,963,600.00
10. ·Ø¹ÊÓÃÍ§
485,175,300.23
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ
10,563,520,463.00
12. ¡ÓäÃÊØ·¸Ô ( à´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á 62 )
31,692,602.64

¤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
·Õ
ä
è
Á‹
Ê
ÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä´Œ
´
§
Ñ
¹Õ
é
¸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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

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
30 พ.ย. 61
01 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62
05 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
01 มี.ค. 62
01 มี.ค. 62
03 มี.ค. 62
04 มี.ค. 62
05 มี.ค. 62
24 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

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
สาขาวังสะพุง
สาขาแกงครอ
สาขาเลย
สาขาดานซาย
สาขาวังสะพุง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาศาลากลาง
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สพม.เขต 25
สาขาเอื้ออารี
สาขากระทรวงศึกษา
สาขาเลย

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
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
20,500.00
18,066.00
3,000.00
2,021.00
280.00
1,000.00
200.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
3,010.00
1,000.00
3,050.00
200.00
298.00
2,090.00
28,781.00
300.00
5,990.00
320.00

¸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
14

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
30 มี.ค. 62

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

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

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
10,000.00

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢Ò´‹Ò¹«ŒÒÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 433-1-08904-5
·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹
1
2

24 ก.พ. 55
26 มี.ค. 62

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

สาขาดานซาย
สาขาดานซาย

2,000.00
1,800.00

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

06 ¡.¤. 57
02 μ.¤. 60
21 ÁÕ.¤. 62

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒàÅÂ
ÊÒ¢ÒàÅÂ
ÊÒ¢ÒàÅÂ

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
100.00
300.00
900.00

¸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 ¾.Â. 60

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò
ÊÒ¢ÒàÅÂ

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
2,736.10

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-0-89526-3

·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹

ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

1
29 ม.ค. 62
สาขาเลย
270.00
2
28 มี.ค. 62
สาขาเลย
1,600.00
3
28 มี.ค. 62
สาขาเลย
1,600.00
ËÁÒÂàËμØ ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³ÏμÒÁÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¡ÃØ³Ò¹ÓËÅÑ¡°Ò¹ ÁÒμÔ´μ‹ÍÊË¡Ã³Ï ´‹Ç¹
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 10 àÁÉÒÂ¹ 2562

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 29 ©ºÑº·Õè 1 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒÂ¹ 2562

á¹Ð¹Ó¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃªØ´·Õè 55/2562
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

( นายณสรวง กอนวิมล )
ประธานกรรมการ

( นายชาติขาย วงศกิตตะ )
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

( นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ )

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

( นายสําเนียง ศรีบุรินทร )
กรรมการและเหรัญญิก

( นายวิรัตน พุทธทองศรี )
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

( นายเจริญศักดิ์ บรรพลา )
กรรมการและเลขานุการ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹¡ÙŒ

( นายสมัย พวงกันยา )
ประธานกรรมการ

( นายอุดม ยศปญญา )
กรรมการ

( ส.อ.มงคล ศรนวล )
กรรมการ

( นายพนมไพร พิมพที )
กรรมการ

( นายจักรภัทร จําปาออน )
กรรมการและเลขานุการ

9

10

ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ...ÊÍ.¤ÃÙàÅÂ

»‚·Õè 29 ©ºÑº·Õè 1 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒÂ¹ 2562

á¹Ð¹Ó¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃªØ´·Õè 55/2562
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

( นายอนุ มาลาพันธุ )
ประธานกรรมการ

( นายวิรัตน พุทธทองศรี )
กรรมการ

( นายสุทธินันท บุบผาดา )
กรรมการ

( นายขวัญชัย บัวโคกรัง )
กรรมการ

( นายพงษศักดิ์ บุญพรม )
กรรมการและเลขานุการ

á¹Ð¹Ó¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙàÅÂ ¨Ó¡Ñ´

( นายสมาน ชัยพร )

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

( นายสกล บางประอินทร )

รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง

( นายเชษฐา แสงรัตน )
กรรมการและเลขานุการ

( นายวีระ ยาคง )

กรรมการและเหรัญญิก

( วาที่รอยตรี บุญมี สีซุย )
กรรมการและฝายกฎหมาย

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨Ó»‚ 2561 ÇÑ¹·Õè 28 ÁÕ¹Ò¤Á 2562
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁªÑÂ¾Ä¡É âÃ§áÃÁàÅÂ¾ÒàÅ«
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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)
ฝายแผนงานและสวัสดิการ 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 ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸ØÕ
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ºØÞ¾ÃÁ
¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· ºØº¼Ò´Ò ¹ÒÂ¢ÇÑÞªÑÂ ºÑÇâ¤¡ÃÑ§
½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ¹ÒÂ³ÊÃÇ§ ¡ŒÍ¹ÇÔÁÅ ¹ÒÂªÒμÔªÒÂ Ç§È¡ÔμμÐ ¹ÒÂ¾ÔÊÔ·¸Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡É
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¨ ¹.Ê.¨Ø±Ò·Ô¾ ¡Í§¾Í´
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

