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 สวสัดคีรบัพบกนัฉบบันี ้กระผมมเีรือ่งท่ีจะเรยีนใหสมาชกิไดรบั
ทราบเก่ียวกับการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การปฏิบัติงานของสมาชิกประจําป 2561 ซึ่งเปนโคงสุดทายแลว
ครับหากสมาชิกทานใดที่ยังไมไดเขารวมกิจกรรมโครงการดังกลาว 
ขอเรียนวา สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะดําเนินการโครงการ
ตามปฏทินิโครงการจดุสุดทาย ในวนัเสารที ่22 ธนัวาคม 2561 เวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
ในวันเดียวกันนี้เราก็จะสรุปโครงการและปดทายดวยการจับรางวัล
มอบใหแกผูโชคดีที่รวมโครงการรณรงคเงินฝากกับสหกรณ ก็ขอ
เรยีนเชิญสมาชิกทีย่งัไมไดเขารบัการประชุมตามจุดท่ีตนเองสังกัดได
เขารวมประชมุตามโครงการไดตามวนัเวลาและสถานทีด่งักลาวครบั
 ในการออกพบเพ่ือนสมาชิกตามโครงการน้ี ทาํใหสหกรณทราบ
ถึงปญหา ความตองการ และมีขอเสนอแนะท่ีดี ๆ จากเพ่ือสมาชิก
มากมาย คณะกรรมการตองขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานดวย
ความเคารพ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้แลวคณะกรรมการจะได
รวบรวมขอมลู ขอเสนอแนะสรปุปญหาทีไ่ดรบัจากทานสมาชกิ เพือ่
เปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณใหเจรญิกาวหนา มัน่คง ยัง่ยนืตอไป
 ขอฝากขาวโครงการสงเสริมใหสมาชิกมีรายไดเสริมตามงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติ ในปลายเดือนมกราคม 2562 สหกรณออม
ทรพัยครเูลย จาํกดั ไดกาํหนดจัดอบรมหลักสตูร “หลกัเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักการปลูกพืช นําไปใชในชีวิตประจําวัน” ขอเชิญสมาชิกที่
สนใจเขารวมกิจกรรมไดครับ ทั้งนี้สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
จะแจงขอความรวมมือไปยังบริหารกลุมผูแทนสมาชิก เพ่ือสงราย
ชื่อสมาชิกในกลุมของทานเขารวมกิจกรรม กลุมละ 7 ทาน เทาน้ัน 
เชิญสมาชิกสมาชิกทีส่นใจเขารวมโครงการ และติดตามตอไปนะครับ

 เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เคารพทุก
ทาน
 สวัสดีครับพบกันในเดือน พฤศจิกายน 2561 ก็เริ่มเขาสูฤดู
หนาวแลว อากาศบานเราก็อยูในชวงเปลี่ยนแปลงขอใหทุกทาน
ดูแลสุขภาพดวยนะครับ กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดให
ความสําคัญเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติ
งานของสมาชกิประจาํป 2561 ขอคดิเหน็ขอเสนอแนะอกีทัง้ปญหา
ตาง ๆ  จากพบปะสมาชกิครัง้นีเ้ปนประโยชนตอสหกรณอยางยิง่ครบั 
ผมจะไดสรปุปญหาท่ีไดรับจากทานสมาชิก เพือ่เปนแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณตอไปครับ
 การจัดสรรเงินสวสัดกิารสําหรับผูสงูอายุคณะกรรมการไดอนมุตัิ
หลักเกณฑเงื่อนไขโดยสหกรณจะจัดสรรเฉล่ียตามจํานวนสมาชิก
ที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไปและเกษียณอายุราชการไปแลว จะจาย
ใหสมาชิกเปนรายปครบรอบทุกเดือนเกิด รายละ 700 บาท เสรจ็
ภายใน 28 กมุภาพนัธ 2562 ขณะนีเ้จาหนาทีไ่ดสาํรวจขอมลูสมาชกิ
อาวุโสและไดดําเนินการจายโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากสมาชิกแลว
ครับ ยินดีดวยนะครับ สําหรับสมาชิกบางทานสหกรณอาจบันทึก
ขอมูลวันเดือนปเกิดที่ไมตรงทานสามารถนําหลักฐานแจงเจาหนาที่
ไดนะครับ
 ทายนี้ กระผมขอขอบคุณสมาชิกสหกรณเครือขาย หนวยงาน 
และผูมจีติศรัทธาเปนกศุลทุกทาน ทีบ่รจิาคทรัพยรวมบุญถวายกฐิน
สามัคคี ประจําป 2561 กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวัน
อาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดอุทุมพรพัฒนา บ.บุงตาขาย 
หมู 2 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย มีผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเพื่อ
สมทบสรางศาลาการเปรยีญในครัง้นี ้จาํนวน 404,421.25 บาท ผม
ขออนุโมทนาบุญใหจติเปนกุศลคร้ังนี ้และขออาราธนา “คณุพระศรี
รตันตรัย” และส่ิงศกัดิส์ทิธทิัง้หลายในสากลโลก คณุบารมีทัง้หลาย
จงอภบิาลคุมครองผองภยัใหทานและครอบครวั บรวิาร ญาตมิติร จง
ประสพแตความสุข ความเจรญิ ใหพนจากความทกุข ความโศก โรค
ภัย ใหเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนาสารสมบูรณ
พูลผล ตลอดทั่วทุกคนดวยเทอญ กระผมขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ครับ สวัสดีครับ

(นายณสรวง กอนวิมล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ดวยความเคารพรัก
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ
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¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â

 หลังจากทํารายการเสร็จ
สิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกู
จะเขาไปอยูในบญัชเีงนิฝาก
ออมทรัพย  ระบบจะแสดง
ตัวเลือก กดทํารายการตอ 
และทาํรายการถอนเงินตาม
ปกติ

ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ ATM

ÊÍ´ºÑμÃ / ¡´ÃËÑÊºÑμÃ 

1.ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

¡ÙŒÃÑºà§Ô¹Ê´
( ãÊ‹¨Ó ¹Ç¹ )

¡ÙŒà§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
(¡Ã³Õ½Ò¡à§Ô¹¡ÙŒã¹ºÑÞªÕ)

ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�
(ãÊ‹¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð¡ÙŒ)

2.ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�

3.ÊÍº¶ÒÁÂÍ´
¡´¶Ù¡μŒÍ§ ¨Ð¢Öé¹Ë¹ŒÒ¨ÍàÁ¹Ù

»¡μÔ  ãËŒà¢ŒÒ·Ó ÃÒÂ¡ÒÃãËÁ‹μÒÁ
¢ŒÍ  1 , 2

4.à§Ô¹¡ÙŒÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¡´¡ÙŒà§Ô¹ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ ATM)
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

 หลังจากทํารายการเสร็จสิ้นจะไดรับสลิปเงินที่กดกูจะ
เขาไปอยูในบัญชีเงนิฝากออมทรัพย  ระบบจะแสดงตัวเลือก 
กดทํารายการตอ และทํารายการถอนเงินตามปกติ

 สวัสดีครับพบกับแวดวงฉบับน้ีเดือน พฤศจิกายน 2561 เปนเดือนที่มี
งานเทศกาลแหงความสุขและร่ืนเริง ของประชาชนท่ัวไปวันลอยกระทงเปน
ประเพณทีีม่มีายาวนานในเมืองไทยมมีาตัง้แตคร้ังกรุงสโุขทยัปนีว้นัลอยกระทง 
2561 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า 
เดือน 12
 ประวัติการลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง
 วนัลอยกระทง การลอยกระทงในเมอืงไทย มมีาตัง้แตคร้ังกรงุสโุขทยั เรยีก
วา การลอยพระประทีป หรอืลอยโคม เปนงานนักขตัฤกษรืน่เริงของประชาชน
ทั่วไป ตอมานางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณสนมเอกของพระรวง ไดคิด
ประดิษฐดดัแปลงเปนรปูกระทงดอกบวัแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรอื
ลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทําเพื่อเปนการสักการะรอยพระพุทธบาทที่
แมนํ้านัมมทานที ซึ่งเปนแมนํ้าสายหนึ่งอยูในแควนทักขิณาบถของประเทศ
อินเดีย ปจจุบันเรียกวาแมนํ้าเนรพุทท อันที่จริงลอยกระทงเปนประเพณีขอ
ขมาธรรมชาติมาแตดึกดําบรรพ เพราะชาวบานท่ัวไปรูจากประสบการณวา 
ถึงเดือนสิบเอ็ด (หรือราวเดือนตุลาคม) นํ้าจะข้ึนนองหลาก,พอถึงเดือนสิบ
สอง (หรือราวเดือนพฤศจิกายน) นํ้าจะทรงตัวคือไมขึ้นไมลง,คร้ันเดือนอาย 
(หรือราวเดือนธันวาคม) ตอเดือนย่ี (หรือราวเดือนมกราคม) นํ้าจะลดลง

คําถวายกระทงสําหรับลอยประทีป วันลอยกระทง
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ

นะทิยา ปุเลเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ
อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังฆวัตตะตุ

เหตุผลในการลอยกระทง
 1. เพือ่ขอขมาแกพระแมคงคา เพือ่บชูารอยพระพทุธบาทและบชูาเทพเจา
  ตามคติความเช่ือ
 2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว มิใหสูญหายไปตามกาลเวลา
 3. เพื่อรูถึงคุณคาของนํ้าหรือแมนํ้าลําคลอง อันเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
  การดํารงชีวิต
 การลอยกระทงในปจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว เมื่อถึงวันเพ็ญ
พระจันทรเต็มดวงในเดือน 12 ชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุที่หา
งายตามธรรมชาติ เชน หยวกกลวย และดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทง
สวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไม เครื่องสักการบูชา กอนทําการลอยในแมนํ้า
กจ็ะอธษิฐานในสิง่ท่ีมุงหวงัพรอมขอขมาตอพระแมคงคา ตามคุมวดัหรอืสถาน
ที่จัดงานหลายแหง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพ
สมโภชในตอนกลางคนื นอกจากนัน้ยงัมกีารจดุดอกไม ไฟ พล ุตะไล ซึง่ในการ
เลนตองระมัดระวังเปนพิเศษ วสัดุทีน่าํมาใชทาํกระทง ควรเปนของท่ีสามารถ
ยอยสลายไดงายตามธรรมชาติโดยใหทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงครับ

พบกันฉบับหนาขอบคุณที่ทุกทานติดตาม
สวัสดีครับ.....
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“à§Ô¹”
·Ø¡¤¹¨Ðà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹...¨ÃÔ§ËÃ×Í!
 เงิน เงิน เงิน! เงินเปนสิ่งที่เราทุกคนตองการอยางปฏิเสธไมได ถึงแม
ใครจะอยากพูดเทๆวา “เงินน้ันไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดของชีวิต” แตก็ยังคง
ตองยอมรับวามัน “สําคัญ” และมีบทบาทอยางมากกับชีวิตคนเรา และ
ในโลกปจจบุนักเ็หน็ไดชดัวายิง่คนเรามีเงนิมากเทาไหร ชวีติความเปนอยู
ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเทานั้น จึงไมแปลกที่คนเรามักจะดิ้นรนไขวควาหาเงิน
ทอง เพราะตองการชีวิตดีดีกันท้ังนั้น 
 ไมวาจะเปนบริการสาธารณสุขที่ดีกวาเมื่อยามเจ็บปวย ชีวิตที่
ปลอดภัยกวา แมกระทั่งวาคําพูดที่วา “คนรวย…ทําอะไรก็ไมผิด” ยังคง
เปนคําพดูทีม่ใีหไดยนิกันทุกยคุทกุสมยั ชวีติของคนมเีงนิมากจงึเปนอะไร
ทีห่ลายคนใฝฝนถงึ จนมีคนบางกลุมท่ีออกมาพูดวา “หากโลกนีไ้มมเีงนิ
เราทุกคนก็คงจะเทาเทียมกันมากกวานี้” 
 อันที่จริงแลว แนวความคิดเรื่องความเทาเทียมกัน และการใชชีวิต
อยูโดยไมมีเงินนั้นไมใชเรื่องใหม…แนวคิดที่เกี่ยวกับการใชชีวิตอยาง
เทาเทียมกันและการใชชีวิตโดยไมมีเงินนั้นเปนสารต้ังตนของแนวคิด
ทางการเมืองท่ีเรียกวา“คอมมิวนิสต(Communism)” ที่อาจฟงดูนา
กลัว เพราะมีชวงหนึ่งในประวัติศาสตรที่การสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต
นัน้ถอืเปนอาชญากรรม เพราะคอมมวินสิตนัน้ถกูเอาไปเชือ่มโยงกบัลัทธ ิ
“เผด็จการ” แตจริงๆแลว หากมองในเชิงรัฐศาสตร…คอมมิวนิสตเปน
เพยีงอุดมการณทางการเมืองอยางหน่ึงทีม่ตีนกําเนิดมาจากความไมพอใจ

ในความไมเทาเทียมกันตั้งแตยุคโบราณ ตั้งแตในยุคเจาขุนมูลนายมา
ผูที่มีศักดินามากกวาก็จะมีเงินทองและอํานาจกดขี่ผูที่อยูเบื้องลาง เมื่อ
เขาสูยุคสมัยใหมในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งทําใหธุรกิจและการคา
เฟองฟจูนเกดิเศรษฐกจิแบบทนุนิยม (Capitalism) ขึน้มาซึง่อํานาจและ
ศกัดนิาจากทีเ่คยอยูในมอืของเจาขนุมลูนายกถ็กูถายโอนยายมาอยูในมอื
ของ “คนรวย” นั่นเอง
 กลับกลายเปนวาคนจนก็ยิ่งจนลง และคนรวยก็กลับยิ่งรวยขึ้น และ
ความเหล่ือมล้ําทางสังคมแบบน้ีนี่เองทําใหมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต
ขึ้นมา ซึ่งเปนแนวคิดที่นําเสนอวา “ไมควรใหใครมีสิทธิในการครอบ
ครองทรัพยสมบัติเปนสวนตัว ของทุกอยางน้ันถือเปนของรัฐ และ
นํามาแจกจายใหทุกๆคนอยางเทาเทียมกัน” และ “ไมมีการใชเงินใน
การแลกเปล่ียน แตใชระบบการแลกเปล่ียนสินคาแทน” ซึ่งนั่นเปน
แนวคิดแบบคอมมิวนิสตสุดโตง แตแนนอน ในความเปนจริงจะพบ
ไดวา ลัทธิคอมมิวนิสตเองก็ยังไมสามารถแกปญหาความเหลื่อมลํ้า
ได เพราะประเทศคอมมิวนิสตก็ยังคงตองติดตอคาขายกับประเทศเสรี
ประชาธิปไตยเพ่ือความอยูรอด และในประเทศคอมมิวนิสตเองก็ยังมี
ผูที่ไดสวนแบงมากกวาผูอื่น ไมวาจะเปนผูนําพรรคคอมมิวนิสต หรือ
เจาหนาทีร่ะดบัสงูดงันัน้การเปนคอมมิวนสิตจงึไมไดตอบโจทยเรือ่งความ
เทาเทียมดั่งที่นักปรัชญาทางการเมืองเคยวาดฝนเอาไว
 นอกจากน้ี เราจะเห็นไดวาการคาขายตางๆ หากไมมีเงินเปนตัวแปร
แลวก็จะเกิดความยากในการประเมินมูลคา คิดงายๆวาหากเราจะเอา
ถัว่ไปแลกกับขาว เรากอ็าจตองคํานวณวาตองใชถัว่กีเ่มด็ในการแลกขาว
หนึ่งกระสอบ ซึ่งจะทําใหเกิดความยุงยาก 
 การนํา “เงิน” ออกไปจากระบบจริงๆจึงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก 
อยางไรกต็ามความเทาเทยีมนัน้ แทจรงิจงึไมไดเกีย่วกบัเงนิ แตเกีย่วกบั
สิทธิพืน้ฐานท่ีพลเมืองควรไดรบั หากประเทศเรามีสวัสดิการทีด่ทีีเ่ขาถึง
คนทกุชนช้ัน มคีวามปลอดภยัทีส่งู มกีฎหมายทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ศาลทีไ่มวาจะ
รวยหรือคนจนจะฟองกันก็ตัดสินเปนไปอยางยุติธรรม การมีเงินท่ีทํา
หนาท่ีเปนเพยีงตัวกลางในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการกจ็ะไมทาํให
เกิดความเหล่ือมล้ํามากจนเกินไปนัก 
 แตการทีเ่งนิยงัถกูเชือ่มโยงวาเปนปจจยัทีท่าํใหเกดิความไมเทาเทยีม
กอ็าจเพราะวาเรากาํลงัอยูในตาํแหนงทีไ่มม ี“หลักประกนั” วาเราจะได
รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานของเราอยางเทาเทยีม เราอาจจะกาํลังอยูในทีท่ีเ่ราไม
สามารถแนใจวาหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจะไดรับ “ความยุติธรรม” 
อยางเต็มที่ อาจเพราะเราอยูในที่ที่คดีหลายๆคดียังคงเปนปริศนา และ
คนท่ีทาํผิดทีม่เีงนิมากก็ยงัคงไดรบัการเชิดหนาชตูาอยูในสังคม ทาํใหเรา
รูสกึถงึความไมเทาเทยีมและเขาใจวาหากโลกนีไ้มมเีงนิ…ทกุคนกจ็ะเทา
เทียมกัน
 ซึ่งแทจริงนั้นอาจสรุปไดวา“เงิน” ไมใชปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความ
ไมเทาเทียม…แตเปนเพียงส่ิงที่ทําใหเราเห็นความไมเทาเทียมไดชัดเจน
ขึ้นตางหาก 

ขอบคุณที่มา  
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 สวัสดีครับพบกันฉบับนี้เดือนพฤศจิกายน 2561มีขาวสารท่ีจะแจง
ใหสมาชิกไดรับทราบหลายเร่ืองใหทานไดติดตาม เรื่องแรกเก่ียวกับการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกประจํา
ป 2561 ที่สหกรณฯ ไดดําเนินการโครงการมาแลวคงเหลือ 4 จุดท่ี
ยงัไมไดดําเนินการ ไดแก 1. อ.ดานซาย 2 / อ.นาแหว 2. อ. เอราวัณ
3. อ.ปากชม 4. อ.เชียงคาน และจุดสุดทายเก็บตกจากสมาชิกทุกจุด
ที่ยังไมไดเขาอบรมพัฒนาก็ขอเชิญไดที่จุดสุดทายในวันท่ี 22 ธันวาคม 
2561เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากดั ในวนัเดียวกนันีเ้ราก็จะสรุปโครงการและปดทายดวยการจับรางวัล
มอบใหแกผูโชคดีที่รวมโครงการรณรงคเงินฝากกับสหกรณครับ
 ทนุการศึกษาบุตรสาํหรบัสมาชิกประจําป 2561 สหกรณฯ ขณะนีค้ณะ
กรรมการบริหารกลุมสมาชิกกไ็ดดาํเนนิการตามท่ีสหกรณฯ จดัสรรทุนให
และบางหนวยก็ไดดาํเนินการจายทุนแลว สาํหรับหนวยท่ีดาํเนินการแลว
สหกรณฯ ขอใหทานรายงานมายังสหกรณดวยนะครับจะไดดาํเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไปครับ
 การดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 นั้น ขณะนี้เจาหนาที่ไดสํารวจขอมลู
สมาชกิอาวุโสแลวเสร็จเรยีบรอยแลวและเร่ิมจายเงนิโดยโอนเขาบญัชเีงนิ
ฝากสมาชิกที่มีในสหกรณครับคงจะไดรับทราบขาวเร็วๆ นี้ครับ
 ขาวฝากจาก กกต.สอ.ครูเลย จํากัด ครับ เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณประจาํป 2562 แทนตาํแหนงทีจ่ะครบวาระ ไดกาํหนด
วันรับสมัครระหวางวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2561 และจะดําเนินการ
ลงคะแนนสรรหาท่ัวไปตามเขตสรรหาตาง ๆ ณ หนวยลงคะแนนของ
แตละเขตสรรหาในวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น.
ถึง 15.00 น.ครับ รายละเอียดอื่นติดตามไดที่ประกาศรับสมัครทาย
วารสารหนา 9 , 10 หรือทางเวปไซตและฝายสํานักงานสอ.ครูเลย จํากัด 
นะครับ

แลวพบกันฉบับหนาสวัสดีครับ...

 “งานยุงจัง…จะลุกไปปสสาวะยังไมมีเวลา”..ประโยคสุดฮิตที่หนุม
สาวออฟฟศชอบพูดกันบอยๆ รูไวเลย…ยิ่งนั่งนาน ชอบกลั้น อั้นปสสาวะ
จนติดเปนนิสัย ระวังเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรีย!! จนเปน “โรคกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบ”

กล้ันปสสาวะแลวยังไง? ทําไมเชื้อแบคทีเรียถึงเขามาในรางกายได
 เพราะการกล้ันปสสาวะ นานๆ ทําใหปสสาวะน้ันตองแชคางอยูใน
กระเพาะปสสาวะนานไปดวย เชือ้โรคโดยเฉพาะ อโีคไล ตามบริเวณรอบๆ 
ทวารหนัก ที่ชอบปนเปอนผานเขาไปในรางกายทางทอปสสาวะ ก็จะยิ่งมี
เวลาเจรญิเติบโตไดมากขึน้ โดยเฉพาะผูหญงิมีโอกาสตดิเชือ้จากแบคทเีรยี
ไดมากกวาผูชาย เน่ืองจากทอปสสาวะของผูหญิงนัน้ส้ัน และ อยูใกลทวาร
หนักมากกวาผูชายนั่นเอง

อาการแบบไหนท่ีเรียกวา “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ”
 เมื่อคุณ…เริ่มปสสาวะไมคอยออก ปวดมากแตก็ไมออก หรือมาแบบ
กะปรดิกะปรอย รูสกึปวดขดั ปวดทองนอย ปวดชวงเอว แสบรอนเวลาขบั
ถาย ในบางคนแคปวดถายเบาก็ใชเวลาเปนชัว่โมง หรอืตองลุกไปแลวไปอีก 
เพราะรูสึกปสสาวะไมสุดอยูตลอดเวลา ที่นากลัวคือบางครั้งถึงกับมีเลือด
ปนออกมากับปสสาวะดวย สังเกตตัวเองดูวาคุณชอบกลั้นปสสาวะ ถึงขั้น
สดุเกินทีก่ระเพาะปสสาวะรับไหวหรือยงั ถาคณุมีอาการตามท่ีกลาวมาละ
ก็ …คุณอาจกําลังเปน “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ“

“โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ“ นากลัวแคไหน??
 นากลัวตรงความทรมานของอาการ เพราะ…. ปสสาวะไมสุด จะมี
ความสุขไดอยางไร??? และยิ่งถาปลอยใหเปนๆ หายๆ ไมไปพบแพทย
เพื่อรักษาใหถูกตอง เช้ืออาจลุกลามไปท่ีไต ทําใหกรวยไตอักเสบ ทีนี้ละ!!
นากลัวของจริง เพราะถากรวยไตอักเสบเร้ือรงั กอ็าจเปนสาเหตุของอาการ 
ไตวายเร้ือรงั ไดเลย!!ไมอยากเปน “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ“ ตองเลิก
อั้นฉี่โรคน้ีถายังไมลุกลามก็รักษาไดไมยาก แพทยจะวินิจฉัยอาการแลว
ใหยารักษาตามอาการ ซึ่งแคนั้นไมพอผูปวยเองก็ตองปรับพฤติกรรมดวย 
สําคัญคือเลิกอั้น ปวดแลวตองปลอย! ดูแลเรื่องความสะอาด ดื่มนํ้าเปลา
ที่สะอาดใหมากๆ อยางนอยวันละ 8-10 เพื่อขับเชื้อแบคทีเรียใหออกไป
กบัปสสาวะ โดยปกตถิาไมมอีาการอืน่แทรกซอน 5-7 วนักจ็ะหายเปนปกติ
 โรคออฟฟศซนิโดรม ไมไดมแีคแคอาการปวดเมือ่ย แตนีก่เ็ปนโรคฮติ
ของชาวออฟฟศเชนกัน…เสียเวลาเดินไปหองน้ํานิดหนอยไดขยับรางกาย 
คลายความตึงเครียด และไมเสี่ยงกับ “โรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ” 
ดวยนะ 

ขอบคุณขอมูลจาก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
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¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ
¾ºÊÁÒªÔ¡
à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย ทุกทาน
 - สําหรับเดือนน้ี คณะผูตรวจสอบไดตั้งขอสังเกตการบริหาร
งานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ ในเดือน 
ตุลาคม2561 จํานวน 5 ขอ สรุปประเด็นการตรวจสอบใหทาน
สมาชกิไดทราบดังนี ้สวนรายละเอยีดทัง้หมดใหสมาชกิเปดคนหา
และอานไดที่www.lt-coop.com
 ขอสังเกตที่ 1
 การแกไขระเบียบขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด
 - คณะผูตรวจสอบไดเสนอใหคณะกรรมการไดแกไขตามขอ
เสนอของคณะผูตรวจและผูแทนสมาชิกไดเสนอในท่ีประชุมใหญ
สามัญประจําป เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได
เสนอรางแกไขในเรื่อง คุณสมบัติของผูสมัคร กรรมการ ประธาน
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2555 ซึ่งจะนําเขาที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ตอไป
 ขอสังเกตที่ 2
 การจายสนิไหมทดแทนโครงการ สคส. 1 สคส. 2 อบุตัเิหตทุี่
 คางจาย
 - คณะผูตรวจสอบไดติดตามการจายสินไหมทดแทนท่ียังคาง
ชําระแกสมาชิกหรือทายาทผูมีสิทธ์ิ จํานวน 2 ราย โดยใหคณะ
กรรมการบริหารไดรีบดําเนินการหาทางแกไข และทางคณะ
กรรมการแจงวาจะนาํเขาทีป่ระชมุพจิารณาในเดอืน ตลุาคม 2561 นี้

 ขอสังเกตที่ 3
 การใชจายเงินโครงการเงินทุนสาธารณะประโยชนป 2561
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบการจายเงินโครงการเงินทุน
สาธารณะประโยชนที่จายใหแกหนวยงานที่ขอสนับสนุนการ
ดําเนินการเปนไปตามเงื่อนไข และจายใหเหมาะสมหรือไมกับ
รายการทีข่อสนบัสนุน จากการตรวจสอบก็เปนไปดวยดเีหมาะสม
หากไม เหมาะสมหรือจายเกินอํานาจอนุมัติก็ ให เรียกคืน
ซึ่งเจาหนาที่ก็ไดดําเนินการตามท่ีคณะผูตรวจเสนอ

 ขอสังเกตที่ 4
 การบริหารงานบุคคลรอบ 6 เดือน (มี.ค.- ส.ค. 61)
 - คณะผูตรวจไดตรวจสอบการเลือนขั้นเงินเดือนของ
เจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 38 ราย โดยเนนการ
ดําเนินการใหยึดระเบียบ และคําสั่ง เพราะการทํางานของ
เจาหนาที่แตละคนยอมมีความตั้งใจไมเทากัน ถาการเลื่อน
ขั้นโดยเอาเม็ดเงินที่ตั้งไวมาแบงใหเปนเปอรเซ็นเทาๆกันตาม
อัตราเงินเดือนปจจุบันมันผิดหลักการการบริหารที่ดี แสดงวา
ผูบังคับบัญชาแยกการทํางานของเจาหนาที่ไมออก วิเคราะห
งานและดูคนยังไมครอบคลุม นอกจากนั้นยังเสนอใหมีการ
ทบทวนระเบียบที่ออกใหเหมาะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
รบัจะนาํไปแกไขปรับปรุงในสวนทีบ่กพรองตอไป คณะผูตรวจ
จะไดติดตามอีกครั้งใน เดือน พฤศจิกายน 2561
 ขอสังเกตท่ี 5
 การปลอยเงินกูเงินสิทธิ์ใหกับสมาชิก
 ( วงเงินกูไมเกิน 5,500,000 บาท )
 - คณะผูตรวจไดสุมตรวจสอบสัญญาการกูเงินของสมาชิก
ที่กูเงินเกินสิทธิ์ การปลอยใหกูเกินสิทธิ์ใชเหตุผลอะไร เปน
ไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือไม ถาปลอยกูไปจะมีผล
กระทบตอการเรียกเก็บหรือไม หรือมีแนวดําเนินการอยางไร 
จากการตรวจสอบก็มีการปลอยกูเกินสิทธิ์บางเปนบางราย 
แตกด็วยเหตผุลความจาํเปนและเปนไปตามวตัถปุระสงคของ
สหกรณคือ ชวยเหลือสมาชิกในการแกไขปญหาตางๆ คณะ
ผูตรวจสอบก็ไดเสนอแนะใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับโดย
เครงครัด และเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติทางคณะกรรมการ
รับทราบ
 

พบกันใหมฉบับหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
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  ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�¢Í§ÊÁÒªÔ¡ (ÊÊÍ.)
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´

»ÃÐ¨Ó à ×́Í¹ μØÅÒ¤Á ¾.È. 2561
มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,785 ราย
 - สมาชิกสามัญ 6,205 ราย - สมาชิกสมทบ 2,580 ราย

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó à´×Í¹ μØÅÒ¤Á 2561ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó à´×Í¹ μØÅÒ¤Á 2561
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´

 
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¢ÍÃÑºà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ / Ê¤Ê. 1, 2 / à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÔ¹àª×èÍ

( ¾ÃŒÍÁÃÑºÃÍ§ÊÓ à¹Ò¶Ù¡μŒÍ§·Ø¡á¼‹¹ Œ́ÇÂËÁÖ¡»Ò¡¡ÒÊÕ¹íéÒà§Ô¹ )
 1. สําเนาใบมรณะบัตรผูตาย (ใหเจาหนาที่อําเภอเปนผูเซ็นตรับรองสําเนาลายเซ็นต
  ตัวจริงเทานั้น)
 2. สําเนาบัตรประจําตัวผูตาย
 3. สําเนาทะเบียนบานผูตาย (ประทับตาย)
 4. สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยาของผูตาย (กรณีสมรส)
 5. ใบรับแจงตายจากผูใหญบาน/กํานัน/เขตเทศบาล/ดานหลังประทับตราหนวยงาน
  ผูสันนิษฐาน (กรณีตายที่บาน)
 6. สาํเนาแฟมประวตัเิขาการรักษาโรงพยาบาล ประทบัตราโรงพยาบาล (กรณตีายทีบ่านทีร่ะบุโรค)
 7. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
 8.  ใบรายงานแพทยบริษัทประกัน พรอมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
 9.  บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
 10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตํารวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาทผูรับผลประโยชน
12. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูรับผลประโยชน
13. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผูรับผลประโยชน (ถามี)

ÊÁÒªÔ¡ 1 Ê.¤.Ê. 1 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 3 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
 ที่ ชื่อ – สกุล  สถานภาพ เลขทะเบียน
 1. นางคะเนย  คําบูชา คูสมรสสมาชิก 172
 2. นางสุดารัตน  สืบสาย คูสมรสสมาชิก 4688
 3. นายสาโรจน  เกื้อแกว สมาชิก 2823

ÊÁÒªÔ¡ Ê.¤.Ê. 2 ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 5 ÃÒÂ Ñ́§¹Õé
 ที่ ชื่อ – สกุล  สถานภาพ เลขทะเบียน
 1. นางสุดารัตน  สืบสาย   คูสมรสสมาชิก 8689
 2. นางทองอิน  นาวาเรือน มารดาสมาชิก 7711
 3. นายบุนมณีวัฒน บิดาสมาชิก 140
 4. นางนงรัตน  บุญไชยะ มารดาสมาชิก 1205
 5. นายสาโรจน  เกื้อแกว   สมาชิก 6124

ÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁã¹à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 10 ÃÒÂ ´Ñ§¹Õé
 ที่ ชื่อ – สกุล  สถานภาพ เลขทะเบียน
 1. นายทองจวน  พิลาคุณ สมาชิกสมทบ 90157
 2. นายวันดี  บานเย็น สมาชิกสมทบ 90258
 3. นางคํา  นาโพธิ์ สมาชิกสมทบ 90132
 4. นางไพจิตร  ปญญะ สมาชิกสมทบ 90598
 5. นายวีระวงศ  จันทรเขตต สมาชิก 11396
 6. นายสุจินต  ลีกระจาง สมาชิก 9222
 7. นายเรืองเดช  ผิวฝาด สมาชิก 8816
 8. นางเพชรา  พิมพพัฒน สมาชิก 12293
 9. นายชะนะภัย  ศรแกวธรรมรัง สมาชิก 3903
 10. นายประพิทย  เอมพันธ สมาชิก 8169

 1. ¨Ó ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ 7,642 ¤¹
    - ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÑÞ 6,295 ¤¹
    - ÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º 1,347 ¤¹
 2. ¨Ó ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ 5,414 ¤¹
 3. à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¤§àËÅ×Í 288,880,387.77 ºÒ·
 4. à§Ô¹½Ò¡ã¹ÊË¡Ã³�Í×è¹ 420,500,000.00 ºÒ·
 5. à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡¤§àËÅ×Í 9,906,207,297.00 ºÒ·
 6. ËØŒ¹ã¹ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â 20,052,500.00 ºÒ·
 7. ËØŒ¹ã¹ ºÃÔÉÑ· ÊË»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔμ ¨Ó ¡Ñ´ 200,000.00 ºÒ·
 8. à§Ô¹ÃÑº½Ò¡ 2,395,151,235.70 ºÒ·
    »ÃÐ¨Ó  150,034,000.00 ºÒ·
    ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 73,849,329.75 ºÒ·
    ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾ÔàÈÉ 2,066,414,658.26 ºÒ·
    ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÇÕ 104,853,247.69 ºÒ·
 9. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ 2,802,482,060.00 ºÒ·
10. ·Ø¹ÊÓ ÃÍ§ 463,590,379.02 ºÒ·
11. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 10,536,738,322.86 ºÒ·
12. ¡Ó äÃÊØ·¸Ô (à´×Í¹ ÁÕ.¤. 61 - μ.¤. 61)  192,170,684.48 ºÒ·

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 μØÅÒ¤Á ¾.È. 2561

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹
1. ÊÍ´ºÑμÃ ATM ¡ÃØ§ä·Â 

 ¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

2. ¡´»Ø†Á ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

3. ¡´»Ø†Á ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �

4. ¡´»Ø†Á ½Ò¡à§Ô¹½Ò¡

5. ¡´»Ø†ÁμÑÇàÅ¢ ÃÐºØ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õè¨Ð½Ò¡ 

 àª‹¹ 10,000 ºÒ·

6. ¡´»Ø†Á ¶Ù¡μŒÍ§

7. ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒàÃç¨¨Ðä Œ́ÃÑºÊÅÔ»ÍÍ¡ÁÒ

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹

ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �

½Ò¡à§Ô¹½Ò¡

¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹

¶Ù¡μŒÍ§

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

äÁ‹à¾ÕÂ§áμ‹ “¤ÇÒÁ¾Íã¨” áμ‹àÃÒãËŒ¤Ø³ “ÁÑè¹ã¨” áÅÐ “ÊºÒÂã¨”
àÁ×èÍ½Ò¡à§Ô¹·Õè “ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´”
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ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³�
·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºä Œ́ Ñ́§¹Õé

 1 6 มิ.ย. 54  สาขาเลย   12,470.00 
 2 28 มิ.ย. 54  สาขาชุมแพ    12,000.00 
 3 31 ม.ค. 55  สาขาโพนพิสัย   1,496.00 
 4 23 เม.ย. 55  สาขาเลย   95.75 
 5 28 ก.ย. 55  สาขาวังสะพุง   1,000.00 
 6 9 ต.ค. 55  สาขาเลย   5,100.00 
 7 7 ม.ค. 56   สาขาเลย   2,000.00 
 8 5 ก.พ. 56  สาขาเลย   1,950.00 
 9 5 ก.พ. 56  สาขาหนองบัวลําภู   20,000.00 
 10 15 ต.ค. 56  สาขาเลย   1,000.00 
 11 1 มี.ค. 57  สาขาหลมสัก   3,000.00 
 12 29 ธ.ค. 58  สาขาเลย   5,000.00 
 13 28 ส.ค. 60  สาขาพิษณโุลกเขต2   17,000.00 
 14 3 ก.ค. 61  สาขาดานซาย   6,000.00 

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-97590-2

 1 8 ÁÕ.¤. 54  ÊÒ¢Ò¹¤Ã¾¹Á   2,000.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒàÍ×éÍÍÒÃÕ àÅ¢ºÑÞªÕ 881-0-00205-9

 1 9 มี.ค. 59 สาขาหนองหิน  100,000.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ� (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒË¹Í§ËÔ¹ àÅ¢ºÑÞªÕ 685-3-00050-6

 1 21 พ.ย. 60 สาขาเลย  2,736.10

 1 31 ส.ค. 61 สาขาเลย  2,800.00

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹

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

¸¹Ò¤ÒÃ ¸¡Ê. (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 010-3-3765-8754

 1 3 ¾.¤. 59 ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§  31,283.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒÇÑ§ÊÐ¾Ø§ àÅ¢ºÑÞªÕ 980-8-56572-7

 1 6 ¡.¤. 57 ÊÒ¢ÒàÅÂ  100.00 
 2 2 μ.¤. 60 ÊÒ¢ÒàÅÂ  300.00

 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ (¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 249-0-00674-3

 1 24 ก.พ. 55  สาขาดานซาย   2,000.00 
 ·Õè ÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢Ò ‹́Ò¹«ŒÒÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 433-1-08904-5

 ·Õè ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚·ÕèâÍ¹ ÃÒÂ¡ÒÃâÍ¹¨Ò¡ÊÒ¢Ò ¨Ó ¹Ç¹à§Ô¹
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�) ÊÒ¢ÒàÅÂ àÅ¢ºÑÞªÕ 403-1-09047-1

 1 28 ธ.ค. 54  สาขาหลมสัก    26,390.00 
 2 4 ก.พ. 54  สาขาชุมแพ    3,000.00 
 3 30 มี.ค. 54  สาขาโพธาราม   10,070.00 
 4 3 มิ.ย. 54  สาขาเลย    8,880.88 
 5 24 ก.ค. 54  สาขาเพชรบูรณ   17,960.00 
 6 26 ม.ค. 55  สาขาเอ้ืออารี   9,540.00 
 7 31 ส.ค. 55  สาขานวมินทร   16,550.00 
 8 2 เม.ย. 56  สาขาวังสะพุง   600.00 
 9 7 มิ.ย. 56  สาขาเลย    15,315.00 
 10 30 ก.ย. 56  สาขาเลย    3,916.00 
 11 2 ม.ค. 57  สาขาขอนแกน   2,450.00 
 12 5 มี.ค. 57  สาขาเลย    58,090.85 
 13 1 ส.ค. 57  สาขาชางคลาน เชียงใหม   5,000.00 
 14 15 ส.ค. 57  สาขามอดินแดง ขอนแกน   7,000.00 
 15 6 ส.ค. 57  สาขาพระราม4   640.00 
 16 1 ก.ย. 57  สาขาถ.ชางคลาน เชียงใหม   5,000.00 
 17 3 ก.ย. 57  สาขาเลย    10,000.00 
 18 5 ก.ย. 57  สาขาเลย    6,733.00 
 19 4 พ.ย. 57  สาขาเลย    5,050.00 
 20 19 พ.ย. 57  สาขาเลย    1,950.00 
 21 19 พ.ย. 57  สาขาเลย    1,050.00 
 22 31 ธ.ค. 57  สาขาศรีราชา   10,000.00 
 23 7 ส.ค. 58  สาขาวังสะพุง   5,000.00 
 24 1 ก.ย. 58  สาขาชางคลาน เชียงใหม   5,000.00 
 25 25 พ.ย. 58  สาขาวังสะพุง   5,230.00 
 26 5 มี.ค. 59  สาขาเลย    4,000.00 
 27 26 เม.ย. 59  สาขาดานซาย   300.00 
 28 12 ก.ค. 59  สาขาเลย    450.00 
 29 13 ก.ค. 59  สาขาเลย    20,500.00 
 30 13 ก.ค. 59  สาขาเลย    178.50 
 31 2 เม.ย. 60  สาขาวังสะพุง   5,000.00 
 32 10 ก.ค. 60  สาขาเลย    1,100.00 
 33 31 ก.ค. 60  สาขาเชียงคาน   800.00 
 34 4 ส.ค. 60  สาขาบางระกํา   10,540.00 
 35 4 ส.ค. 60  สาขาเลย    5,000.00 
 36 29 ก.ย. 60  สาขาศาลากลาง   856.00 
 37 4 ม.ค. 61  สาขาเลย    1,147.00 
 38 14 ม.ค. 61  สาขาเลย    950.00 
 39 19 ก.พ. 61  สาขาเชียงคาน   3,600.00 
 40 23 เม.ย. 61  สาขาวังสะพุง   958.00 
 41 30 เม.ย. 61  สาขากระทรวงศึกษา   5,570.00 
 42 5 มิ.ย. 61  สาขาเลย    4,000.00 
 43 14 มิ.ย. 61  สาขาเลย    1,500.00 
 44 6 ก.ค. 61  สาขาเลย    1,962.38 
 45 10 ต.ค. 61  สาขาเลย    28,100.00 
 46 26 ต.ค. 61  สาขาเลย    37,403.74 

à§Ô¹à§Ô¹¡ÒÃâÍ¹¡ÒÃâÍ¹
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 ดวยประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
ประจําป 2560 จะครบวาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด พ.ศ. 2548 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันสิ้นปทาง
บัญชีของสหกรณฯ
 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วา
ดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จาํกัด (กกต.สอ.)
พ.ศ. 2548 ขอ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเขารบัการ
เลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
แทนตําแหนงที่จะครบวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. ตําแหนงที่รับสมัคร
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จํานวน 1 คน
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผูประสงคจะสมัครเพือ่สรรหาเขารบัการเลอืกตัง้เปนประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ใหยื่นใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ดวยตนเอง ระหวางวนัที ่10 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตัง้แตเวลา 09.00 น.
- 15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขที่ 510 หมู 9
บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 3. คุณสมบัติของผูสมัคร
 ผูสมัครเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนิน
การสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 
2548 ขอ 8 ขอ 11 และขอ 12
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร, คาธรรมเนียมและขอกาํหนด
  4.1 ใบสมัครตามแบบท่ี กกต.สอ. กําหนด
  4.2 รูปถายสี หรือ ขาวดํา หนาตรงไมสวมแวนกันแดด,
   ไมสวมหมวกขนาด 8.5 ซ.ม. X 13.5 ซ.ม. จํานวน 25 แผน
  4.3 เงินคาธรรมเนียมสมัคร จํานวน 1,000 บาท
   ( หนึ่งพันบาทถวน ) ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
   จะไมคืนใหแกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ
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   4.4 สมาชิกท่ียื่นใบสมัครไวและไดชําระเงินคาธรรมเนียม
   ครบถวนแลวจะถอนการสมัครในภายหลังมิได
 5. คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะ
ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่มีสิทธิรับการสรรหา
เพื่อการเลือกตั้ง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 6. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนเพ่ือการสรรหา
  6.1 เปดใหเจาหนาที่และพนักงานหรือลูกจางของสหกรณฯ
  ที่จํ า เปนจะตองไปปฏิบัติหนาที่ ใหบริการแกสมาชิกใน
  การลงคะแนนตามเขตสรรหาตาง ๆ ในวันลงคะแนนสรรหา
  ทั่วไปไดลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สํานักงานสหกรณ
  ออมทรัพยครูเลย จํากัด ในวันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 
  ระหวาง เวลา 11.00 น. - 13.00 น.
  6.2 เปดใหสมาชิกของสหกรณฯ ลงคะแนนเพ่ือการสรรหา
  ทั่วไปในเขตสรรหาตางๆ ณ หนวยลงคะแนนของแตละเขต
  สรรหาในวันอาทิตยที ่20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น - 15.00 น.
  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
  จะประกาศแจงสถานที่ลงคะแนนและกลุมสมาชิกในแตละเขต
  ใหทราบในภายหลัง
 7. วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนในการสรรหา
 7.1 การลงคะแนนลวงหนาเพือ่สรรหาประธานกรรมการดาํเนนิการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เปดใหเฉพาะเจาหนาที่และ
พนกังานหรือลูกจางของสหกรณฯ ลงคะแนนใหสมาชิกขดีเคร่ืองหมาย
กากบาทเลือกผูสมัครไดเพียงเบอรเดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลว
ใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนนําหีบบัตรลงคะแนนฝากไว
ณ ศูนยอํานวยการสรรหา
 7.2 การลงคะแนนทั่วไปเพื่อการสรรหาประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรพัยครเูลย จาํกดั ใหสมาชกิขดีเคร่ืองหมายกากบาทเลอืกผูสมคัร
เพียงเบอรเดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลวใหคณะกรรมการประจํา
หนวยลงคะแนนนําหีบบัตรลงคะแนนไปยังหนวยนับคะแนนท่ีสหกรณ
ออมทรัพยครเูลย จาํกดั เพือ่ทําการคละบัตรลงคะแนนเขาดวยกนักอน
นบับตัรเปนคะแนน และรายงานผลการนบัคะแนนใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสหกรณ (กกต.สอ.) ทราบตามแบบที่กําหนด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ประจํา
เขตสรรหาท่ี 1/2 (หนวยอําเภอเมือง 2) เขตสรรหารท่ี 2/2 (หนวยอําเภอ
วังสะพุง 2) เขตสรรหาที่ 3/1 (หนวยอําเภอดานซาย1 , หนวยอําเภอ
ภูเรือ) เขตสรรหาท่ี 4/2 (หนวยอําเภอเชียงคาน) เขตสรรหาท่ี 5/1 (หนวย
อําเภอภูกระดึง , หนวยอําเภอหนองหิน) เขตสรรหาท่ี 6/2 (หนวยจังหวัด 
2,หนวยอําเภอทาลี่) และเขตสรรหาที่ 7/1 (หนวยอําเภอเอราวัณ) เขตละ 
1 คน จะครบวาระการดาํรงตาํแหนงตามระเบยีบสหกรณออมทรพัยครเูลย 
จํากัด วาดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
พ.ศ. 2548 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณฯ
 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
(กกต.สอ.) พ.ศ. 2548 ขอ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้สหกรณออมทรัพยครเูลย จาํกัด ในคราวประชมุครัง้ที ่4/2561 เม่ือ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
เขารบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยครเูลย จาํกดั 
แทนตําแหนงที่จะครบวาระ ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. ตําแหนงที่รับสมัคร
 รับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเพื่อการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนิน
การสหกรณประจําเขตสรรหาที่ 1/2 (หนวยอําเภอเมือง 2) เขตสรรหารท่ี 
2/2 (หนวยอําเภอวังสะพุง 2) เขตสรรหาท่ี 3/1 (หนวยอําเภอดานซาย 1 
, หนวยอําเภอภูเรือ) เขตสรรหาท่ี 4/2 (หนวยอําเภอเชียงคาน) เขตสรรหา
ที่ 5/1 (หนวยอําเภอภูกระดึง , หนวยอําเภอหนองหิน) เขตสรรหาท่ี 6/2 
(หนวยจังหวัด 2,หนวยอําเภอทาลี่) และเขตสรรหาท่ี 7/1 (หนวยอําเภอ
เอราวัณ) เขตละ 1 คน
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผูประสงคจะสมคัรเขารบัการสรรหาฯเพือ่รบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ใหยื่นใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด กําหนดพรอมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ดวยตนเอง ระหวางวนัที ่10 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตัง้แตเวลา 09.00 น.
- 15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขที่ 510 หมู 
9 บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 3. คุณสมบัติของผูสมัคร
 ผูสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตองมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบสหกรณ
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àÃ×èÍ§ ÃÑºÊÁÑ¤ÃºØ¤¤Åà¾×èÍÊÃÃËÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§

à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³�
¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´ »ÃÐ¨Ó »‚ 2562

ออมทรพัยครเูลย จาํกดั วาดวยคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ พ.ศ. 
2548 ขอ 8 ขอ 11 และขอ 12
 4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร, คาธรรมเนียม
 และขอกําหนด
  4.1 ใบสมัครตามแบบท่ี กกต.สอ. กําหนด
  4.2 รูปถายสี หรือ ขาวดํา หนาตรงไมสวมแวนกันแดด,
   ไมสวมหมวกขนาด 8.5 ซ.ม.X13.5 ซ.ม. จํานวน 5 แผน
   4.3 เงินคาธรรมเนียมสมัคร จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพัน
   บาทถวน) ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จะไมคืนให
   แกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ
   4.4 สมาชิกที่ยื่นใบสมัครไวและไดชําระเงินคาธรรมเนียม
   ครบถวนแลวจะถอนการสมัครในภายหลังมิได
 5. คณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
 จะประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่มีสิทธิรับการ
สรรหาเพื่อการเลือกตั้ง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 6. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนเพ่ือการสรรหา
  6.1 เปดใหเจาหนาที่และพนักงานหรือลูกจางของสหกรณฯ 
  ที่จําเปนจะตองไปปฏิบัติหนาท่ีใหบริการแกสมาชิกในการลง
  คะแนนตามเขตสรรหาตางๆ ในวันลงคะแนนสรรหาท่ัวไป
  ไดลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย
  ครูเลย จํากัด ในวันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ระหวางเวลา
  11.00 น. - 13.00 น.
  6.2 เปดใหสมาชิกของสหกรณฯลงคะแนนเพื่อการสรรหา
  ทัว่ไปในเขตสรรหาตาง ๆ  ณ หนวยลงคะแนนของแตละเขตสรรหา
  ในวนัอาทิตยที ่20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น - 15.00 น.
  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
  จะประกาศแจงสถานที่ลงคะแนนและกลุมสมาชิกในแตละเขต
  ใหทราบในภายหลัง
 7. วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนในการสรรหา
 การลงคะแนนท่ัวไปเพ่ือการสรรหากรรมการสหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด ใหสมาชิกขีดเคร่ืองหมายกากบาทเลือกผูสมัครเพียงเบอร
เดียว เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยลง
คะแนน นําหีบบัตรลงคะแนนไปยังหนวยลงคะแนนที่เปนเขตสรรหา 
(กรณีเขตสรรหาน้ันมหีนวยลงคะแนนเกินกวา 1 หนวย) เพ่ือทาํการคละ
บตัรลงคะแนนเขาดวยกนักอนนบับตัรเปนคะแนน และรายงานผลการ
นบัคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตัง้สหกรณ (กกต.สอ.) ทราบตาม
แบบที่กาํหนด
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ผูจัดการ นายเอกพัฒน นิสีดา 088-3189755
รองผูจัดการ นางนันทิดา 081-2615005 รองผูจัดการ นางสุจิตรา 081-2638606 
ฝายเรงรัดติดตามหนี้ 084-7853970 ฝายสินเชื่อ 1 083-4143301
ฝายสํานักงาน 1  083-4143302 ฝายสินเชื่อ 2 082-8417119
ฝายบริหารเงิน 081-0545459 ฝายเงินทุน 084-5149461
ฝายบัญชี 042-811149 ตอ 23 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 042-811149 ตอ 13 น.ส.ธาดารัตน (สสอ.)  091-28619090 
ฝายแผนงานและสวัดิการ 042-811149 ตอ 19 (ศูนยประสาน สสอค.เลย) 083-1510007

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾· �ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
www.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.comwww.Lt-coop.com E-mail : loeiteacher@gmail.com

ÊË¡Ã³� (042-811149, 812192, á¿¡«� 832433)ÊË¡Ã³ � (042-811149, 812192, á¿¡« � 832433)

 ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�  ÃŒÍÂÅÐ 3.25 
 ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾ÔàÈÉ ÃŒÍÂÅÐ 3.80 
 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÇÕ ÃŒÍÂÅÐ 4.50
 »ÃÐ¨Ó  6 à´×Í¹ ÃŒÍÂÅÐ 3.75
 »ÃÐ¨Ó  12 à ×́Í¹ ÃŒÍÂÅÐ 4.00
 »ÃÐ¨Ó  24 à ×́Í¹ ÃŒÍÂÅÐ 4.25

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

ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ·Ø¡»ÃÐàÀ·  

ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅÐ 6.50 ºÒ·/»‚
 μÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 à»š¹μŒ¹ä»

¸¹Ò¤ÒÃ  ÊÒ¢Ò àÅ¢ºÑÞªÕ
 ä·Â¾Ò³ÔªÂ � àÅÂ 648-2000-96-5

 ÍÍÁÊÔ¹ àÅÂ 050-99045-224-0

 ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ àÅÂ 249-1173-486

¸¹Ò¤ÒÃ ÊÒ¢Ò àÅ¢ºÑÞªÕ 
 ¡ÃØ§ä·Â àÅÂ 403-1090-471

 ¡ÃØ§ä·Â ‹́Ò¹«ŒÒÂ 433-1089-045

 ¡ÃØ§à·¾ àÅÂ 332-0323-821

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙàÅÂ ¨Ó ¡Ñ´
510 ¶¹¹à¨ÃÔÞÃÑ° μÓ ºÅ¹ÒÍÒ¹ ÍÓ àÀÍàÁ×Í§
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 42000 www.Lt-coop.com
Tel. 042-812192 Fax.042-832433

ªÓ ÃÐ¤‹Ò½Ò¡Ê‹§à»š¹ÃÒÂà ×́Í¹
ãºÍ¹ØÞÒμ·Õè 93/2532
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à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³à¢ŒÒºÑÞªÕÊË¡Ã³��

  ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ � ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ � ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ
  ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ � ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø� ¹ÒÂ¾§É�ÈÑ¡ Ốì ºØÞ¾ÃÁ ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ � ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø� ¹ÒÂ¾§É �ÈÑ¡ Ốì ºØÞ¾ÃÁ
  ¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· � ºØº¼Ò´Ò Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ  ¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· � ºØº¼Ò´Ò Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ
 ½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ½†ÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ¹ÒÂ³ÊÃÇ§ ¡ŒÍ¹ÇÔÁÅ ¹ÒÂ¾ÔÊÔ·¸Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡É� ¹ÒÂªÒμ ÔªÒÂ Ç§È �¡ÔμμÐ ¹ÒÂ³ÊÃÇ§ ¡ŒÍ¹ÇÔÁÅ ¹ÒÂ¾ÔÊÔ·¸Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡É� ¹ÒÂªÒμ ÔªÒÂ Ç§È �¡ÔμμÐ
  ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ � ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÊÓ à¹ÕÂ§ ÈÃÕºØÃÔ¹·Ã� ¹ÒÂà¨ÃÔÞÈÑ¡ Ốì ºÃÃ¾ÅÒ  ¹ÒÂÇÔÃÑμ¹ � ¾Ø·¸·Í§ÈÃÕ ¹ÒÂÊÓ à¹ÕÂ§ ÈÃÕºØÃÔ¹·Ã � ¹ÒÂà¨ÃÔÞÈÑ¡ Ốì ºÃÃ¾ÅÒ
  ¹ÒÂÍØ´Á ÂÈ»˜ÞÞÒ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø� ¹ÒÂ¾§É�ÈÑ¡ Ốì ºØÞ¾ÃÁ  ¹ÒÂÍØ´Á ÂÈ»˜ÞÞÒ ¹ÒÂÍ¹Ø ÁÒÅÒ¾Ñ¹¸Ø� ¹ÒÂ¾§É �ÈÑ¡ Ốì ºØÞ¾ÃÁ
  ¹ÒÂ Ñ̈¡ÃÀÑ·Ã ¨Ó »ÒÍ‹Í¹ Ê.Í.Á§¤Å ÈÃ¹ÇÅ ¹ÒÂ¾¹Áä¾Ã ¾ÔÁ¾�·Õ  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  ¹ÒÂÊÁÑÂ ¾Ç§¡Ñ¹ÂÒ ¹ÒÂ¢ÇÑÞªÑÂ ºÑÇâ¤¡ÃÑ§ ¹ÒÂÊØ·¸Ô¹Ñ¹· � ºØº¼Ò´Ò
  ½†ÒÂ Ñ̈´¡ÒÃ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ ¹ÒÂàÍ¡¾Ñ²¹ � ¹ÔÊÕ´Ò ¹Ò§¹Ñ¹·Ô´Ò ÊØ¤¹¸ �ºÒÃÁÕ ¹Ò§ÊØ Ô̈μÃÒ ºÃÃ¾ÅÒ  ¹ÒÂàÍ¡¾Ñ²¹ � ¹ÔÊÕ´Ò ¹Ò§¹Ñ¹·Ô´Ò ÊØ¤¹¸ �ºÒÃÁÕ ¹Ò§ÊØ Ô̈μÃÒ ºÃÃ¾ÅÒ 
  ¹Ò§ä¾ÃÇÑÅÂ� ¾Ù¹âμ ¹.Ê.ÅÅ´Ò ¾ÃËÁ¾Ø·¸Ò ¹Ò§ÈÃÔÞÞÒ ÍÔ¹·ÃÑ¡É�   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 Ṍ äªÂÊÑ¨  ¹Ò§¹ÃÔ¹·Ô¾Â � ¡§ÀÙ¸Ã ¹Ò§ÊÁÈÃÕ ¤§·Ô¾Â� ¹Ò§à»ÃÁÇ´Õ äªÂÊÑ¨
  ¹Ò§Ãμ Ô ·Ñ¹Ç§ÉÒ ¹.Ê.ÃÁÔ´Ò Ç§É�ÈÔÃÔ ¹ÒÂÊØ¹·Ã Ê¹¸ÔÁØÅ ¹Ò§¹ÒÃÕ ¾§É�¾Ò¹Ôª  ¹Ò§Ãμ Ô ·Ñ¹Ç§ÉÒ ¹.Ê.ÃÁÔ´Ò Ç§É �ÈÔÃÔ ¹ÒÂÊØ¹·Ã Ê¹¸ÔÁØÅ ¹Ò§¹ÒÃÕ ¾§É�¾Ò¹Ôª
  ¾ÔÁ¾�·Õè¾ÔÁ¾ �·Õè ºÃÔÉÑ· ÃØ‹§áÊ§¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔÁ¾� ¨Ó¡Ñ´ â·Ã. 042-811586 ºÃÔÉÑ· ÃØ‹§áÊ§¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔÁ¾ � ¨Ó¡Ñ´ â·Ã. 042-811586
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