


 สวัสดีครับเพ่ือนสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ทุกทาน วารสารฉบับนี้ เปนฉบับแรกของปบัญชี 2563 
(เมษายน 2563) ผานไปสําหรับการประชุมใหญสามัญประจํา
ป 2562 แบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ ซึ่งนํามาใชเปนครั้งแรกของ
สหกรณพวกเราตั้งแตกอตั้งมา เพื่อเปนการปองการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในวันที่ 4 เมษายน 2563 
โดยกําหนดเปนศูนยคอนเฟอรเรนซ รวมทั้งหมด 9 ศูนย โดยมี
ผูแทนสมาชิก (ชุดใหม) รวมประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนิน
การในรอบปบัญชี 2562 และพิจารณาระเบียบ วาระตางๆ 
สหกรณม ีผลกําไรส ุทธ ิท ั ้งส ิ ้น  238,930,678.31  บาท 
คณะกรรมการดําเนินการไดนําเสนอและไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ จายปนผล 5.05 %  และ เฉลี ่ยคืน 8.00 % 
ทุกอยางผานไปดวยดี เปนที่เรียบรอยและขอแสดงความยินดี
กับคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56/2563 และผูตรวจสอบ
กิจการ ชุดใหมดวยนะครับ
 สงกรานตปนี้รัฐบาลประกาศไมเปนวันหยุดราชการ 
และงดกิจกรรมตางๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา เพื่อเปนการปองการ
การแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีการแพรระบาดกันท่ัวโลก
อยูในขณะนี้ แตอยางไรก็ตาม ก็ขอใหเพื่อนสมาชิก สอ.ครูเลย
จํากัด ทุกทาน ขอใหมีแตความสุขกาย สุขใจ เจริญรุงเรือง 
ตลอดป 2563 และตลอดไป ใหมีบารมี สุขี รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวย 
 ปการศึกษานี้ (2563) กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี
ประกาศเปดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
และภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็ขอใหเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยังไมเกษียณอายุราชการใหปรับตัวใหเขากับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึน ปรับการเรียน เปล่ียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนรูเพิ่มเติมตามศักยภาพ เพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดตอไป
สวนทานที ่เกษียณอายุราชการแลว สิ ่งสําคัญคือตองดูแล
สุขภาพใหแข็งแรง กินอยูอยางพอเพียง  อยูกับลูกหลานและ 
สอ.ครูเลย จํากัด ใหนานแสนนาน
 สุดทายนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ติดตาม
วารสารขาวประชาสัมพันธของ สอ. ครูเลย จํากัด ตลอดมา 
หากสมาชิกทานใดหรือผูแทนสมาชิกทานใด มีความคิดเห็น 
หรือ ขอเสนอแนะ มายังสหกรณฯ ทางบรรณาธิการยินดีรับขอมูล
จากทานมาเปนคุณูปการแก สมาชิกทั่วไปและองคกรแหงนี้
เจริญกาวหนาสืบไป 
       

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ

  สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน

เริ่มตนพบกันในวารสารฉบับแรกของคณะกรรมการชุดที่ 

56/2563 ตองขอขอบพระคุณ ทานผูวาราชการจังหวัดเลย 

ประธานศูนยดานการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดเลย 

นายทะเบียนสหกรณจังหวัดเลย นายอําเภอเมืองเลย 

ประธานกลุมผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิก ผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่ คณะกรรมการ

ชุดที่ 55 เจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ของ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่มีสวนใหสหกรณฯ 

มีการดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2562 

ในสภาวะโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในครั้งนี้ ลุลวงไป

ดวยดี

    กระผมคณะกรรมการชุดที่ 56/2563  ผูจัดการ 

และ เจาหนาที่ ในสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ทุกทาน     

ขอยืนยันและตั้งสัตย ปฏิญาณในการเขามาทําหนาที่บริหาร

บริการมวลสมาชิกชาวสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

ดวยความมุ งมั ่นและคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนที ่ตั ้ง 

จะบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซื ่อตรง โปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได มีความเสมอภาคในการบริการ 

จะพัฒนาใหสหกรณฯ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นําพามวล

สมาชิกใหผานวิกฤตครั้งนี้ไปดวยกัน 

 ในสวนมาตรการที่เราจะดําเนินการในชวงวิกฤตนี้

คณะกรรมการชุดที่ 55 และชุดที่ 56 ไดมีมติชวยเหลือ

สมาชิกที่มีความประสงคลดสงทุนเรือนหุนรายเดือน            

ใหสงอยางนอยเดือนละ 200 บาท เปนระยะเวลา 3 เดือน

หากมีนโยบายช วย เหลือสมาชิก เพิ่ ม เติมสหกรณฯ                

จะประกาศใหสมาชิกทราบอีกครั้ง

(ดร.ณสรวง  กอนวิมล)

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด
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แวดวง
สอ.ครูเลย จํากัด 
โดย  นายสุทธินันท  บุบผาดา

สวัสดีครับ  ทานสมาชิก  สอ.ครูเลย  จํากัด  ที่เคารพทุกทาน
 พบกันฉบับแรก ในนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ชุด  ๕๖/๒๕๖๓  ฉบับที่  ๑  ประจําเดือน  เมษายน  ๒๕๖๓  
เปนเดือนท่ีมีสภาพอากาศรอนอบอาวและเปนเดือนเปล่ียนฟาเกา
เขาฟาใหมในปใหมแบบไทย  “เทศกาลวันสงกรานต”  ปนี้
ไมถือวาเปนวันหยุด เนื ่องจากสถานการณแพรระบาดของ 
เชื ้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด -๑๙) ทําใหร ัฐบาลไดประกาศ  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่  ๑ ตั้งแตวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓         
ซึ่งทําใหมีผลกระทบกับมวลสมาชิกทุกทาน  “อยูบาน  หยุดเชื้อ  
เพื่อชาติ” ขอเสนอแวดวงดังนี้
 ๑. การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๒ สหกรณ 
ออมทรัพยครูเลย จํากัด จัดการประชุมผานชองทางวีดีโอคอนเฟอรเรนซ
ในวันท่ี  ๔ เมษายน  ๒๕๖๓ จัดแบงเปน  ๙  ศูนย คือ  สพป.ลย.๑ 
ร.ร.หนองหินวิทยา  ร.ร.บานวังสะพุง  ร.ร.เมืองเลย  ร.ร.บานกกดู  
สพป.ลย.๓ ร.ร.บานเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”  ร.ร.บานเอราวัณ  
และ  สพม.เขต ๑๙  ซึ่งเปนการประชุมผานชองทางวีดีโอคอน
เฟอรเรนซครั้งแรก เพื่อใหกิจการของสหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด ดําเนินการไปไดตามปกติ ผานแผนงบประมาณ
ของสหกรณ มวลสมาชิกไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนตามมติ
ประชุมใหญ รับรองคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ตองขอขอบคุณ           
ทานประธานกรรมการสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการณ
ชุดที่  ๕๕/๒๕๖๒, ประธานกรรมการผูแทนสมาชิก  กรรมการ
ผูแทนสมาชิก และทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีอํานวยความสะดวก
ในการประชุมครั้งนี้ผานลุลวงไปดวยดี    
 ๒. แนะนําคณะกรรมการใหมชุดที่  ๕๖/๒๕๖๓  นําโดย
ทาน ดร.ณสรวง กอนวิมล ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอยาง
เครงครัด โปรงใสตรวจสอบไดเพื่อมวลสมาชิก  ทาน  ส.อ.มงคล  ศรนวล 
ประธานคณะกรรมการเงินกู ผูมีความมุงมั่นทํางานรักษาผลประโยชน
ของมวลสมาชิกถูกตองตามระเบียบ และทาน ผอ.จักรภัทร  จําปาออน
ประธานคณะกรรมการการศึกษา ผูมีความรอบรูเรื ่องกฎและ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  มีความซื่อตรงเปนที่ตั้ง
 ๓. แนะนําคณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ๒๕๖๓-๒๕๖๕  นําโดยทาน  อุทร  
พินิจมนตรี  ประธานกรรมการผูตรวจสอบฯ  ผูมีความเครงครัด
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนขององคกร
และมวลสมาชิก  

 ๔. ผลกระทบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด - ๑๙)
ทานประธานกรรมการสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี  
๕๖/๒๕๖๓  ไดออกมาตรการประกาศใหสมาชิกที่มีความตองการ
ประสงคลดหุนใหสงอยางนอยเดือนละ  ๒๐๐  บาท  ใหสงบันทึก
ความประสงคภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓  มีผล  ๓  เดือน  
คือ  เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เพื่อความอยูดีกินดี
มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคมของสมาชิกตามอุดมการณ
ของสหกรณ
 สุดทายกระผมขอใหมวลสมาชิกทุกทาน ประสบแตความสุข
ความเจริญ  ทั ้งหนาที ่กิจการและครอบครัวโดยทั ่วหนากัน       
พนภัยวิบัติ  สถานการณแพรเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙  ไดโดยเร็ว  
รวมแรงรวมใจฝาวิกฤตเพื่อตนเองและเพื่อชาติ  หากทานสมาชิก
อยากใหทางวารสารขาวประชาสัมพันธลงเรื่องอะไร  สามารถสง
บทความของทานได  ทางบรรณาธิการจะรับพิจารณา  เพื่อให
ทานมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ  สหกรณออมทรัพยครูเลย  
จํากัด  หวังวาสมาชิกมีวินัยทางการเงิน  มีการออมทรัพย  กูยืม
ตามความจําเปน  เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขอบคุณครับ..
สวัสดีครับ    

ขั้นตอนการกดกูเงิน (กระแสรายวัน ATM)
ธนาคารกรุงไทย

1.บริการอ� นๆ

2.บริการอ� นๆ

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

5.รับเงินกู

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง

สอดบัตร-กดรหัส ATM

หลังจากทํารายการเสร็จ

สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู

จะเขาไปอยูในบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ระบบจะแสดง

ตัวเลือก กดทํารายการตอ

และทํารายการถอนเงินตาม

ปกติ

สอดบัตร-กดรหัส ATM

3.สหกรณออมทรัพย

4.สอบถามยอดเงินกู

1.บริการอ� นๆ

6.ใสจํานวนเงิน

7.ถูกตอง
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 1. มี “เงิน” อยาใชหมด ตองคอย “เก็บเงิน” ไวใช

ในยามจําเปนดวย เพราะเวลาที่เกิดวิกฤติ คนมีเงินอยูบาง 

กับคนที่ไมมีเงินเลย ทุกขตางกันมากมาย

 2. มี “งาน” ตองรักงาน ตองขยัน ตองเต็มที่ เพราะ

ตอจากนี้ ไมมีอะไรการันตี ความมั่นคงอีกแลว ตองเปน

พนักงานที่องคกรเห็นวาทํางานใหเขาได “คุมคา” เขาจึงจะ

จางไวตอ

 3. มี “คนที่รัก” ไมวาจะเปนคนในครอบครัว ญาติ 

คูรัก หรือเพื่อนรัก ตองสราง “สัมพันธ” กันใหดี หนักนิด 

เบาหนอยก็อภัยใหกัน แสดงความรักที่มีตอกันออกมาตั้งแต

วันนี้ เพราะการลาจากโดยไมไดร่ําลา ชางเปนเรื่องที่นาเศรา

ยิ่งนัก

 4. มี “เวลา” ตองใชใหดี อยาปลอยใหเวลาผานไป

โดยเปลาประโยชน เพราะที่เคยคิดกันวาทุกคนมีเวลา     

อยางนอย 70-80 ป ตอจากนี้จะไมแนเชนนั้นอีกแลว

 5. มี “รางกาย” ตองดูแลรักษาใหดีท่ีสุด อยาบอกวา

ไมมีเวลา รางกายท่ีแข็งแรงจะเปน “ภูมิตานทาน” ตอโรคตาง ๆ

การมีชีวิตอยูภายใตรางกายที่แข็งแรง จะทําใหเรามีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

 6. มี “จิตใจ” ตองทําให “สดชื่น” ไมทุกข ไมกังวล

กับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมตองไปใหความสําคัญกับคนไมดี  

และมีชีวิตอยูกับปจจุบัน โดยไมจมอยูกับอดีต หรือกังวล   

กับอนาคตที่ยังมาไมถึง

 7. มี “ชีวิต” ตองใชชีวิตใหคุมคา ตอไปไมมีใครรู

วาเรามีเวลาของชีวิตแคไหน ขอให “รูสึกดีกับชีวิต” ใชชีวิต   

ในแบบที่เปนตัวเราเอง รักตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ภูมิใจใน

ทุกๆ ดานของชีวิตเราเอง

 มีหลายคนบอกวา เมื่อไหร COVID-19 จะจบๆ      

ไปเสียที จะไดกลับไปใชชีวิต “เหมือนเดิม” ไดไปเที่ยว ได

ไปกิน ไดไปสังสรรค  ถาเปนแบบนี้ แปลวา เราอาจจะไมได 

“เรียนรู” จากเหตุการณใหญครั้งนี้เลย หาก COVID-19 

ผานไป ขอใหทุกคนตั้งมั่นวา เราจะไมใชชีวิต “เหมือนเดิม” 

อีกตอไป..  เราจะใชชีวิตให “ดีขึ้น” ใชชีวิตอยางมี “คุณคา” 

มากขึ้น โดยการมีความสุขงายๆ สุขจาก “สิ่งที่เรามี” ในชีวิต  

ทําดีที่สุดกับ “คนที่เรารักและรักเรา”  เก็บ “เงินสํารอง” ไว

บางในชีวิต และท่ีสําคัญ “ชวยเหลือผูอ่ืน” ในทางท่ีเราชวยได

COVID-19 จะทําใหโลกของเราไมมีวัน “เหมือนเดิม”  และ

เราก็จะบอกกับตัวเราวา เราก็จะไมมีวันเหมือนเดิมเชนกัน 

เพราะชีวิตเรานับจากนี้ มีแตจะ “ดีขึ้น” และ “ดีที่สุด” ใน

แบบที่ชีวิตของเราจะเปนได

ขอขอบคุณผูเขียนบทความดี ๆ บทนี้ครับ

ขอคุยดวยคน

โดย...

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

COVID-19 
สอนใหเรารูวา ...
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56/2563
คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการเงินกู

คณะกรรมการศึกษา

นายณสรวง  กอนวิมล 
ประธานกรรมการดําเนินการ

นายชาติชาย  วงศกิตตะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายพิสิทธิ์  พุทธรักษ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสําเนียง  ศรีบุรินทร
กรรมการและเหรัญญิก

นายสุทธินันท  บุบผาดา
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายเจริญศักดิ์  บรรพลา
กรรมการและเลขานุการ

ส.อ.มงคล  ศรนวล 
ประธานกรรมการ

นายจักรภัทร  จําปาออน 
ประธานกรรมการ

นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี
กรรมการ

นายสุทธินันท  บุบผาดา
กรรมการ

นายไพรวัล  อ่ํานาเพียง
กรรมการ

นายอนุช  ธรรมวรรณ
กรรมการ

นายจันทรลอย  สุรภีร
กรรมการและเลขานุการ

นายสุพัฒน  แสงสวาง
กรรมการ

นายเวียงชัย  โสกัณทัต
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ประจําป 2563 - 2564

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายอุทร  พินิจมนตรี 
ประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายสมาน  ชัยพร 
ประธาน กกต.สอ.ครูเลย จํากัด

นายสมเชาว  แกววงษา
รองประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายสกล  บางประอินทร
รองประธาน  กกต.สอ.ครูเลย จํากัด

วาที่ ร.ต.มานิต  พันธุโอภาส
เลขานุการผูตรวจสอบกิจการ

นายเชษฐา  แสงรัตน
เลขานุการ กกต.สอ.ครูเลย จํากัด

นายมนตชัย  สีวงคศักดิ์
เหรัญญิกผูตรวจสอบกิจการ

นายวีระ  ยาคง
เหรัญญิก กกต.สอ.ครูเลย จํากัด

นายสายชล  ศรีคํา
ผูชวยเลขานุการผูตรวจสอบกิจการ

วาที่ ร.ต. บุญมี  สีซุย
ฝายระเบียบกฎหมาย กกต.สอ.ครูเลย จํากัด
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ความเคล� อนไหว

ของสหกรณ 
โดย นายเวียงชัย  โสกัณทัต

มุม
 สุขภาพ 

12 วิธีปองกัน 

“ไวรัสโคโรน�า” COVID-19

โดย  นายสุพัฒน  แสงสวาง

 สวัสดีครับ ทานสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด                
ที่เคารพทุกทานครับ วารสาร สอ.ครูเลย ฉบับนี้เปนฉบับแรก เดือน เมษายน 
2563  ทานสมาชิกครับในขณะนี้ทั่วโลกกําลังอยูในภาวะเสี่ยงอยางยิ่งกับ
โรคระบาดโควิด 19 ทําใหการประชุมใหญสามัญที ่ผานมาตองมีอัน
เปลี่ยนแปลงไปประชุมเอาวันที่ 4 เมษายนโดยการประชุมผานชองทางวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ  ซึ่งก็ผานไปไดดวยดี และอีกอันหนึ่งเทศกาลสงกรานตสมาชิก
ทุกทานยังไมไดสนุกสนานตามประเพณีเชนที่เคยมีมาตองไดอยูในบานของ
ตนเองตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดของตนเองและบุคคลรอบ
ขางอันเปนที่รักยิ่งของทาน สอ.ครูเลย ขอใหทานสมาชิกทุกทานไดอดทนเรา
จะผานวิกฤตน้ีไปดวยกันครับแตก็ไมสามารถกําหนดไดวาจะผานพนไปไดเม่ือใด
ไมตองทอครับทาน
 ทานสมาชิกที่เคารพครับ วารสารฉบับนี้ออกลาชาไปก็เนื่องจากวา
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เนื่องจากวาคณะกรรมการดําเนินการที่เขา
มาบริหารงานชุดปจจุบัน (ชุดที่ 56/2563) เปนกรรมการชุดใหมและกําลังอยู
ในระหวางที ่ตองจัดทําประกาศคําสั ่งมอบหมายหนาที ่รับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการฝายตาง ใหปฏิบัติหนาท่ีระเบียบขอบังคับ กฎหมาย ตลอดจน
คําแนะนําจากหนวยงานที่กํากับดูแลควบคุมโดยกรมสงเสริมสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ คอลัมนน้ีขอเปนส่ือกลางท่ีจะนําขาวคราวความเคล่ือน
ของผลการดําเนินงานสหกรณและกิจกรรมตางๆของสหกรณเพื่อใหทาน
สมาชิกไดรับทราบความเปนไปของสหกรณในฐานะที่ทานซึ่งเปนเจาของ
สหกรณในทุกๆ ดาน ของการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 
56/2563 ตามกรอบงบประมาณที่รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ สําหรับ
ฉบับแรกนี้มีกิจกรรมที่ตางๆที่จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบดังนี้ครับ
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56/2563 ในคราวประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ขอแจงใหสมาชิกที่ตองการลดการสงทุน
เรือนหุนอยางนอยเดือนละ 200 บาทนั้นขอไดโปรดสงแบบคําขอลดการสง
หุนไปยังสหกรณตามความสมัครใจของทานครับถาไมสงแบบคําขอสหกรณ
จะถือวาทานจะใหหักหุนตามปกติครับ และในคราวประชุมใหญสามัญมี
สมาชิกไดเสนอใหสวัสดิการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของสมาชิก
บอกวาไมรอใหถึงว ันเก ิดเน ื ่องสถานการณโคว ิด 19 สหกรณก ําล ังรอ
ขออนุม ัต ิจากคณะกรรมการดําเนินการและจะโอนเขาบัญชีสมาชิกภายใน
เดือนพฤษภาคมนี้ครับ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผานคณะกรรมการ
ดําเนินการไดไปมอบทุนสนับสนุนตาน เชื้อไวรัส COVID 19 โดยมอบใหกับ
ทานผูวาราชการจังหวัดเลยที่ ศาลากลางจังหวัดเลย ถึงแมจะไมมากมายเราก็
ขอเปนสวนหนึ่งที่จะชวยเหลือสังคม ใหผานพนวิกฤตินี้ไปครับ
 ทานสมาชิกที่เคารพครับหากวาทานมีเรื่องใดที่ตองสหกรณได
รับใชทาน ทานสามารถตอโดยตรงกับสหกรณ เลขที่ 510 หมู 9 ถนนเจริญ
รัฐ บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทรศัพทกลาง 
0-4281-1149, 0-4281-2192 โทรสาร 0-4283-2433 หรือติดตามราย
ละเอียดไดที่ www.lt-coop.com  หรือ Facebook สหกรณพบกันใหมฉบับ
หนาสวัสดีครับ

 สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) 
หรือท่ีเรารูจักกันอีกช่ือคือ โควิด 19 (COVID-19) จะยังไมหยุด ท้ังยังพบ
ผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ เรามารูจักวิธีปองกัน ดังนี้
แนวปฏิบัติในการปองการ (COVID-19)
 1. ลางมือบอยๆ - ลางมือบอย ๆ ถูใหสะอาดทุกซอกทุกมุม 
แนะนําใหลางดวยน้ําสบู หรือถาเปนเจลลางมือก็ตองมีสวนผสมของ
แอลกอฮอล อยางนอย 70% วิธีจะชวยฆาเชื้อไวรัสที่อาจแฝงอยูบนมือ
ของคุณได
 2. เวนระยะหางทางสังคม  (Social Distancing) - อยูให
หางจากคนที่จามหรือไอที่ระยะ 1-3 เมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 
นอกจากนี้ Social Distancing ก็ยังหมายถึงการลดกิจกรรมทางสังคม 
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแนนหนา และเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกัน
มากๆ (mass gathering) ดวย
 3. เลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก - มือที่เราหยิบจับสิ่งของ
อาจจะสัมผัสไวรัสโดยที่เราไมรูตัว ซึ่งเมื่อไวรัสปนเปอนมาแลวก็จะแพร
เชื้อผานตา จมูก หรือปากของเรา ดังนั้นอยาจับตา จมูก และปากโดยที่
ไมไดลางมือเปนอันขาด
 4. ปดปากและจมูกเมื่อจามหรือไอ - สอดสองดูแลสุขอนามัย
ของคุณและคนใกลตัว ปดปากและจมูก ดวยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ตาม
หรือไอ จากนั้นก็ใหทั้งทันทีในภาชนะรองรับที่มีฝาปดมิดชิด
 5. ถามีไข ไอ และหายใจลําบากใหพบแพทยทันที
 6. เลี่ยงการเดินทาง - เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ถาจะ
ใหดีอยูแตบานจะปลอดภัยที่สุด
 7. ดูแลตัวเองเมื่อออกนอกบาน - สวมหนากากอนามัย
ทุกครั้งที่ออกนอกบาน
 8. เลี่ยงการใกลชิดกับสัตว - ไมควรใกลชิดหรือสัมผัสสัตว
ตางๆ โดยไมมีการปองการ เพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได
 9. ใสใจเรื่องการทานอาหาร - กินอาหารที่สุกและสะอาด 
หามแชรอาหาร หรือใชชอนสอม จาน ชาม และหลอดเดียวกัน กิน
อาหารจานเดียวของใครของเรา
 10. รักษสุขภาพใหดีอยูเสมอ - รักษารางกายใหแข็งแรงดวย
การทานอาหารที่มีประโยชนใหครบทั้ง 5 หมู  ออกกําลังกายเปนประจํา 
และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
 11. พบใครไมกักตัว โทรแจงสายดวนควบคุมโรคทันที 
- หากเพ่ือนบานของคุณเพ่ิงกลับจากประเทศกลุมเส่ียงแตไมกักตัว 14 วัน
สามารถโทรแจงสายดวนควบคุมโรคไดทันทีที่ 1422
 12. ติดตามขาวสารและใหความรู - ควรติดตามขาวสารและ
อัพเดตขอมูลเปนประจํา
 วิธีปองการเชื้อไวรัสโคโรนาทั้ง 12 ขอนี้จะชวยลดความเสี่ยง 
(COVID-19) ไดบางสวนเทานั้น หากทุกคนไมปฏิบัติตามและเฝาระวัง
แลว โอกาสที่เชื้อโควิดจะแพรกระจายเขาสูรางกายเราได
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  สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดดําเนินการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
สมาชิก  ดังนี้
1.   สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
2.   สวัสดิการ ส.ค.ส.1  และ ส.ค.ส.2
3. สวัสดิการเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศพ
 ของสมาชิกหรือ 
4. สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิก
 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (สสอ.)
5.   สวัสดิการเกี่ยวกับประกันชีวิตกลุมและอุบัติเหตุ   
6. สวัสดิการจากการเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สมาชิก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) 
7. สวัสดิการจากการเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 ของสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
 (สส.ชสอ.)
8. สวัสดิการรถปรับอากาศ

1.  สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนสงเสริม
 การศึกษาบุตรสมาชิก  แบงออกเปน  4  ระดับ
  1.1   ทุนระดับกอนประถมศึกษา   
  1.2   ทุนระดับประถมศึกษา
  1.3   ทุนระดับมัธยมศึกษา     
   1.4   ทุนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  
     การจัดสรรและวิธีการขอรับทุนเปนไปตาม
  ประกาศของสหกรณเปนคราว ๆ  ไป
2.   สวัสดิการ ส.ค.ส.1 และ ส.ค.ส.2 (โครงการปดรับ
 สมาชิกแลว)
  2.1 กองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส. 1 จํานวนเงิน 100,000 บาท 
         มีสมาชิกทั้งหมด 6,148 คน
  2.2   กองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส. 2 จํานวนเงิน 100,000 บาท
        มีสมาชิกทั้งหมด 8,257 คน
3. สวัสดิการเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศพ
 ของสมาชิกหรือ คูสมรสสมาชิก
       3.1 อายุสมาชิกสามัญนอยกวา 2 ป ไดรับเงิน
   สงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพ  2,000 บาท
        3.2   อายุสมาชิกสามัญต้ังแต  2  ป  แตไมเกิน 5  ป  
   ไดรับเงินสงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพ  
   3,000  บาท
 3.3 เปนสมาชิกสหกรณ ตั้งแต  5  ป แตไมเกิน 10 ป 
  ไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศพ 4,000  บาท

 3.4 เปนสมาชิกสหกรณ ตั้งแต  10  ป แต ไมเกิน 20 ป
  ไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศพ 5,000  บาท
 3.5 เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต 20 ป ขึ้นไป ไดรับเงิน
  สงเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศพ 10,000 บาท
 3.6 คูสมรสของสมาชิกใหไดรับสิทธ์ิก่ึงหน่ึงของสมาชิก
  แตไมเกิน  3,000  บาท
 3.7 ทายาทยื่นคําขอและเอกสารภายใน  90  วัน 
  นับจากวันเสียชีวิต
4. สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิก
 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด (สสอ.)
 -  สมาชิกประเภทสามัญ ไดรับเงินสงเคราะหศพ  
  700,000 บาท มีสมาชิกทั้งหมด 6,263 
  โดยสมาชิกจายเงินสงเคราะหลวงหนา
  จํานวน 2,000 บาท / คาบํารุงรายป จํานวน 50 บาท
  (สหกรณจายสมทบไมเกิน  500,000  บาท)
 - สมาชิกประเภทสมทบ ไดรับเงินสงเคราะหศพ  
  200,000  บาท มีสมาชิกทั้งหมด 2,519  คน 
  โดยสมาชิกจายเงินสงเคราะหลวงหนา 
  จํานวน 2,000 บาท / คาบํารุงรายป จํานวน 50 บาท 
5.   สวัสดิการเกี่ยวกับประกันชีวิตกลุมและประกัน
 อุบัติเหตุ (สมาชิกสามัญ)
 -   ประกันชีวิตกลุม  ทุนประกัน  400,000  บาท
 -  ประกันอุบัติเหตุกลุม เสียชีวิตอุบัติเหตุ ทุนประกัน 
  600,000 บาท
 -   โดยสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองจาย
  ในหมวด 8 ขอ 8.2 สวัสดิการสําหรับสมาชิก
6. สวัสดิการจากการเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
 สงเคราะหสมาชิก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) 
 - ทายาทผูรับ ผลประโยชน จะไดรับเงินสงเคราะห   
  600,000   บาท มีสมาชิกทั้งหมด 5,057 คน
    โดยสมาชิกจายเงินสงเคราะหลวงหนา 
  จํานวน 4,800 บาท /คาบํารุงรายป จํานวน 40 บาท 
  และคาสงเคราะหลวงหนาคางจาย 300 บาท  
7. สวัสดิการจากการเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
 สงเคราะหของสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
 แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
  ทายาทผูรับผลประโยชนจะไดรับเงินสงเคราะห    
 600,000   บาท มีสมาชิกทั้งหมด 3,038 คน โดยสมาชิก
 จายเงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,800 บาท 
 คาบํารุงรายป จํานวน 20 บาท
8. สวัสดิการรถปรับอากาศ
 สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด มีบริการรถยนตโดยสาร
ปรับอากาศใหบริการ   อัตราคาบํารุง ดังนี้
   1. คาบํารุงภายในจังหวัดเลย วันละ  10,000  บาท
     2. คาบํารุงจังหวัดหนองบัวลําภู,อุดรธานี,หนองคาย  
  และขอนแกนวันละ  13,000- บาท
     3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาบํารุงเบื้องตน 
  วันละ 14,000 บาท  (ไป-กลับ 1 วัน ไมเกิน 
  600 กิโลเมตร สวนเกินเพิ่มกิโลเมตรละ 20 บาท)
     4.  ภาคกลาง คาบํารุงเบื้องตนวันละ  14,000  บาท  
     5. ภาคเหนือ และภาคใต คาบํารุงเบ้ืองตนวันละ 15,000  บาท  

สวัสดิการสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

โดย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ
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สรุปรายงานกิจการประจําเดือนมีนาคม 2563
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด

สรุปรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

รายงานผลการดําเนินการโครงการ สคส.1, สคส. 2  และ สสอ.

ประจําเดือนเมษายน  พ.ศ.  2563

1.จํานวนสมาชิก

- สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

2. จํานวนสมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

4. เงินฝากในสหกรณอ่ืน

5. เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ

6. หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

7. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

8. เงินรับฝาก

 ประจํา 

 ออมทรัพย 

 ออมทรัพยพิเศษ 

 สินทรัพยทวี 

9. ทุนเรือนหุน

10. ทุนสํารอง

11. สินทรัพยรวม

12. กําไรสุทธิ  (เดือนมีนาคม  2563) 

7,658   คน

6,352   คน

1,306   คน

5,429    คน

416,726,936.28   บาท

323,500,000.00   บาท

10,856,546,033.00   บาท

24,512,500.00   บาท

182,390.00   บาท

2,727569,867   บาท

249,135,647.92            บาท

164,751,337.77            บาท

2,161,311,660.01            บาท

152,371,221.79            บาท

3,166,148,330.00   บาท

485,175,300.23   บาท

11,465,359,302.14   บาท

36,991,539.91   บาท

ไมเพียงแต “ความพอใจ แตเราใหคุณ “มั่นใจ” และ “สบายใจ”

เม� อฝากเงินที่  “สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด”

KTB Co-op (SB)
ขั้นตอนการกดเงิน ATM  ฝากเงินดวยตนเอง

ตัวอยางการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

1.  สอดบัตร ATM กรุงไทย
 กดปุม บริการอื่นๆ
2. กดปุม บริการอื่นๆ
3. กดปุม สหกรณออมทรัพย
4. กดปุม ฝากเงินฝาก
5.  กดปุมตัวเลข ระบุจํานวน
 เงินที่จะฝาก เชน 10,000 บาท
6. กดปุม ถูกตอง
 7.  รายการสําเร็จจะได
     รับสลิปออกมา

บริการอ� นๆ

บริการอ� นๆ

สหกรณออมทรัพย

ฝากเงินฝาก

จํานวนเงิน

ถูกตอง

สมาชิก  ส.ค.ส. 1 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 5 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางพยุง  มวงนนทศรี         สมาชิก         3788
2.  นายสาธิต  ทิมาภรณ         สมาชิก         6661
3.  นายกิตติพล  คํามูล         สมาชิก         1616
4.  นายสุกรรณ  อินทมาตย         สมาชิก         5261
5.  นายสุรจิต  นันทผา         สมาชิก         3697

สมาชิก ส.ค.ส. 2 ถึงแกกรรมในเดือนนี้ 16 ราย ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางคําพัน  ประสมทรัพย     มารดาสมาชิก         3604
2.  นางยอย  คิสาลัง      มารดาสมาชิก         4984
3.  นายสาธิต  ทิมาภรณ        สมาชิก         6850
4.  นายอุดม  พินิจมนตรี        สมาชิก         8154
5.  นางเทวี  คําดอนหัน     มารดาสมาชิก          170
6.  นางบุญเพ็ง  ทองปน     มารดาสมาชิก         3634
7.  นายกิตติพล  คํามูล        สมาชิก          457
8.  นางเสาะ  ชุมพล      มารดาสมาชิก          4181
9.  นายวิสูตร  พึ่งชื่น         สมาชิก          8008
10.  นายสุกรรณ  อินทมาตย        สมาชิก          8250
11.  นายสุม  พันธุโอภาส      บิดาสมาชิก          2991
12.  นายวิลาศ  พุทธมาตย     คูสมรสสมาชิก           334
13.  นายสุรจิต  นันทะผา        สมาชิก          3467
14.  นางตา  พุทธปวน     มารดาสมาชิก          4042
15.  นายปราโมทย  บัวระภา         สมาชิก          8329
16.  นางมา  วงศลา      มารดาสมาชิก          7193

สมาชิก  สสอ.  ถึงแกกรรมในเดือนนี้  13  ราย  ดังนี้

ที่  ชื่อ – สกุล        สถานภาพ     เลขทะเบียน
1.  นางประดิษฐ  ตาสี     สมาชิกสามัญ         1102
2.  นายเสริมศักดิ์  หมั่นวิชา     สมาชิกสามัญ        10072 
3.  นายสมชาย  บุตรโคตร     สมาชิกสามัญ        11818
4.  นายวิเชียร  ผงอวน     สมาชิกสามัญ        17242
5.  นางพยุง   มวงนนทศรี     สมาชิกสามัญ         2742
6.  นายสุกรรณ  อินทมาตย     สมาชิกสามัญ        10342
7.  นายสาธิต  ทิมาภรณ     สมาชิกสามัญ         3075
8.  นายปราโมทย  บัวระภา     สมาชิกสามัญ        10581
9.  นายอุดม  พินิจมนตรี     สมาชิกสามัญ         8290
10.  นายวิสูตร  พึ่งชื่น     สมาชิกสามัญ        13017
11. นายสุรจิต  นันทะผา     สมาชิกสามัญ        15873
12.  นายคูณแทน   บูรณวิขิต     สมาชิกสมทบ        90260
13.  นายวิลาศ  พุทธมาตย     สมาชิกสมทบ        70547

เอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ / สคส. 1,2 / เงินประกันสินเช� อ

(พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนดวยหมึกปากกาสีน้ําเงิน)

1.  สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย  (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นตตัวจริงเทานั้น)
2.  สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
4.  สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเทียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
5.  ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน / กํานัน / เขตเทศบาล /ดานหลังประทับตราหนวยงานผูสันนิษฐาน
     (กรณีตายที่บาน)
6. สําเนาแฟมประวัติเขาการรักษาโรงพยาบาล ประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายบานที่ระบุโรค)
7.  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล  พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8.  ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน  พรอมประทับตราโรงพยาบาล  (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9.  บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.  หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12.  สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13.  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล/ ใบมรณะ / ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)   

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด ( สสอ.)

ประจําเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2563
มีสมาชิกทั้งสิ้น   8,745    ราย

  -  สมาชิกสามัญ   6,337    ราย
  -  สมาชิกสมทบ   2,408    ราย
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เงินผูไดนอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายการโอนเงินเขาบัญช ี
ขอมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-1-09047-1 ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเอื้ออารี  เลขบัญชี 881-0-00205-9

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา        จํานวนเงิน ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

8 มี.ค.541
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

28-ธ.ค.-54
3-มิ.ย.-54
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
2-เม.ย.-60
10-ก.ค.-60
31-ก.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
5-ก.พ.-62
21-ก.พ.-62
25-ก.พ.-62
27-มี.ค.-62
29-เม.ย.-62
2-ก.ค.-62
6-ก.ค.-62
8-ก.ค.-62
1-ก.ค.-62
22-ก.ค.-62
14-ส.ค.-62
5-ก.ย.-62
5-ก.พ.-63
26-ก.พ.-63
30-มี.ค.-63

 สาขาหลมสัก  
 สาขาเลย  

 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  
 สาขาวังสะพุง 

 สาขาเลย  
 สาขาเชียงคาน 
 สาขาศาลากลาง 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาเชียงคาน 
 สาขาวังสะพุง 

 สาขากระทรวงศึกษา 
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  

 สาขาดานซาย 
 สาขาเชียงคาน 

 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 สาขาเลย  
 ดานซาย 
 ถ.มลิวัลย 
 วังสะพุง 

 26,390.00 
 8,880.88 

 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 

 5,000.00 
 1,100.00 

 800.00 
 856.00 

 1,147.00 
 950.00 

 3,600.00 
 958.00 

 5,570.00 
 1,500.00 
 1,962.38 
 3,000.00 
 1,000.00 

 200.00 
 1,900.00 
 2,000.00 
 4,000.00 
 5,000.00 

 600.00 
 600.00 

 2,000.00 
 500.00 
 600.00 

 1,200.00 
 10,000.00 
 2,271.00  

262,910.11 

1 สาขานครพนม 2,000.00

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย  เลขบัญชี 403-1-97590-2

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

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

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

 สาขาเลย 
 สาขาชุมแพ  

 สาขาโพนพิสัย 
 สาขาเลย 

 สาขาวังสะพุง 
 สาขาเลย 
  สาขาเลย 
 สาขาเลย 

 สาขาหนองบัวลําภู 
 สาขาเลย 

 สาขาหลมสัก 
 สาขาเลย 

 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 

 65,111.75 
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาดานซาย เลขบัญชี 433-1-08904-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาเลย เลขบัญชี 249-0-00674-3

ธนาคารไทยพาณิชย (กระแสรายวัน) สาขาหนองหิน เลขบัญชี 685-3-00050-6

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาวังสะพุง เลขบัญชี 980-8-56572-7

ธนาคาร กสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 156-2-06862-3

ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย) สาขาเลย เลขบัญชี 403-0-89526-3

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา     จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

ลําดับที่  วัน เดือน ป      รายการโอนจากสาขา       จํานวนเงิน

24-ก.พ.-55
26-มี.ค.-62

6-ก.ค.-57
2-ต.ค.-60
21-มี.ค.-62
11-เม.ย.-62

9 มี.ค. 59

3 พ.ค. 59

21-พ.ย.-60

29-ม.ค.-62

1
2

1
2
3
4

1

1

1

1

 สาขาดานซาย 
 สาขาดานซาย 

สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย
สาขาเลย

สาขาหนองหิน

สาขาวังสะพุง

สาขาเลย

สาขาเลย

 2,000.00 
 1,800.00 
 3,800.00 

 100.00 
 300.00 
 900.00 

 4,000.00 
 5,300.00 

100,000.00 

 31,283.00 

 2,736.10 

 270.00 

หมายเหตุ   : สหกรณไมสามารถตรวจสอบได สมาชิกทานใด  
   โอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ ตามรายการดังกลาว  
   กรุณานําหลักฐาน มาติดตอสหกรณฯ ดวน  





เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบโดยการโทรศัพท์

หรือแฟกซ์ สำาเนาใบโอนเงิน แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโอน เช่น ต้องการชำาระหนี้ หรือฝากเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 042-811149, 812192 แฟกซ์ 042-832433

www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำากัด

www.Lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com

สหกรณ์ (042-811149, 812192  แฟกซ์ 832433)

ผู้จัดการ นายเอกพัฒน์  นิสีดา 088-3189755

รองผู้จัดการ นางนันทิดา  081-2615005 รองผู้จัดการ นางสุจิตรา  081-2638606

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 084-7853970 ฝ่ายสินเชื่อ 1 083-4143301

ฝ่ายสำานักงาน 1 083-4143302 ฝ่ายสินเชื่อ 2 082-8417119

ฝ่ายบริหารเงิน 061-1616567 ฝ่ายเงินทุน 084-5149461

ฝ่ายบัญชี 065-2801684 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 094-9033818

ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ 080-7245400 

สสอ.  042-811165, 087-8077289, 096-7575075             

(ศูนย์ประสาน สสอค.เลย)   083-1510007, 042-811149 ต่อ 25 

บรรณาธิการ นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน

กองบรรณาธิการ 1. นายจักรภัทร  จำาปาอ่อน 2. นายสุทธินันท์  บุบผาดา  3. นายอนุช  ธรรมวรรณ

 4. นายสุพัฒน์  แสงสว่าง 5. นายเวียงชัย  โสกันทัต

ฝ่ายอำานวยการ 1. นายณสรวง  ก้อนวิมล 2. นายชาติชาย   วงศ์กิตตะ 3. นายพิสิทธิ์   พุทธรักษ์

 4. นายสุทธินันท์  บุบผาดา  5. นายสำาเนียง  ศรีบุรินทร์  6. นายเจริญศักด์ิ  บรรพลา

 7. นายจันทร์ลอย  สุรภีร์  8. นายจักรภัทร   จำาปาอ่อน 9. นายไพรวัล  อ่ำานาเพียง

 10.นายเวียงชัย  โสกัณทัต  11.นายอนุช  ธรรมวรรณ  12.นายสุพัฒน์  แสงสว่าง

 13.นายเกี่ยน  สุวรรณเกษี  14.ส.อ.มงคล  ศรนวล

ฝ่ายจัดการ 1.นายเอกพัฒน์   นิสีดา 2. นางนันทิดา   สุคนธ์บารมี  3. นางสุจิตรา  บรรพลา

 4. นางเปรมวดี  ไชยสัจ  5.นางรติ  ทันวงษา 6.นางไพรวัลย์    พูนโต

 7. นางสมศรี   คงทิพย์   8. น.ส.รมิดา  วงษ์ศิริ 9. นายสุนทร   สนธิมุล

 10 นางนารี  พงษ์พานิช 11.นางอาภาภรณ์  พรหมมาศ 12. น.ส.มุกขรินทร์  อรรคฮาด

 13. น.ส.ลลดา  พรหมพุทธา 14. น.ส.สุกัลยา พุทธรักษ์

พิมพ์ที่ : รุ่งฤทธิ์ธุรกิจการพิมพ์ (คอสะพานบ้านแฮ่) โทร. 086-8519199

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์ ร้อยละ  3.25

  ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ  3.80

  สินทรัพย์ทวี ร้อยละ  4.50

  เงินฝากประจำา 

  ประจำา  6 เดือน    ร้อยละ  3.75

  ประจำา 12 เดือน   ร้อยละ  4.00

  ประจำา 24 เดือน   ร้อยละ  4.25

เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ระดับประเทศที่มีคว�มมั่นคง บริห�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล สม�ชิกมีคุณภ�พชีวิตที่ดีวิสัยทัศน์


