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ชุดท่ี 60 ประจ�ำปี 2562 ฉบับประจ�ำเดือน มีนำคม 2562

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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การงานสิ่งใดของเราที่ดี  
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สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

จ�ากัด ที่เคารพ พบกันอีกคร้ังกับวารสารสหกรณ์ครูนนทบุรี            

ของเราฉบับประจ�าเดือนมีนาคม ฉบับต้อนรับปิดเทอม                  

ภาคเรียนใหญ่ของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา วันปิดเทอม  

ถือเป็นวันหยุดให้นักเรียนได้พักผ่อนจากการเรียน แต่ส�าหรับ

ครูผู้สอนเรา ก็ไม่ถือเป็นวันหยุด ดังนั้นจะเห็นว่าหลังจาก

นักเรียนหยุดเรียนแล้ว คุณครูเราก็จะมีภารกิจ ตามแต่บริบท

ของโรงเรียน เช่นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศกึษา การจัดท�าแผน การสรุปผลการเรียน รวมทัง้

หลายโรงเรียนก็เตรียมการรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ และ

ส่วนมากก็จะมีวนัหยุดพักผ่อนจริงๆ ช่วงสงกรานต์เท่านัน้ โดยเฉพาะ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ของกระทรวงศึกษาธิการเรา ที่มีภารกิจ

มากมาย มอบหมายให้กบัคณุครูท�า ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลงาน

ของตนเอง การจัดท�าแฟ้มประเมนิเล่ือนเงินเดอืนหรือนโยบาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้หลังจากเลือกตั้ง 24 มีนาคม 

นโยบายกค็งจะมีการเปล่ียนอีกคร้ังหนึง่ ก็ได้แต่หวังว่าเราจะได้

ผูบ้ริหารระดบันโยบายทีเ่ข้าใจความเป็นครูจริงๆ จะได้มาขบัเคล่ือน

ให้ครูมกี�าลงัใจในการท�างาน กข็อเป็นก�าลงัใจให้กบัคณุครูทกุๆ ท่าน 

ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับ

ส�าหรบัสหกรณ์ฯ ของเราหลังจากการประชุมคณะกรรมการ

ประจ�าเดอืนกมุภาพันธ์ของคณะกรรมการชุดท่ี 60 เมือ่วนัที ่26 

กุมภาพันธ์ 2562 มีเร่ืองที่เป็นประเด็นส�าคัญ ซึ่งสหกรณ์ฯ 

มักได้รับการทวงติงจากเพ่ือนสมาชิกของเรามาอย่างยาวนาน 

คือการเปล่ียนแปลงสถานที่เลือกตั้ง เพราะเมื่อถึงเวลาเลือก

ตั้งกรรมการทุกๆ ปีสหกรณ์ฯ มักจะได้รับข้อร้องเรียนจากทั้ง

สมาชิกของเราเอง และผู้ที่มีความจ�าเป็นในการใช้เส้นทาง

สัญจรบริเวณรอบๆ สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทาน

วิทยา มาโดยตลอด ถึงความไม่สะดวก และปัญหาการจราจร

ในเส้นทางที่จะไปเลือกตั้ง และสหกรณ์ฯได้เคยแก้ปัญหาโดย

การเปล่ียนสถานที่เลือกตั้ง ไปที่อาคารชาเลนเจอร์อิมแพค 

เมืองทองธานีมาแล้วก็มี

ส�าหรับการเลือกต้ังกรรมการชุดที่ 61 ในปี 2562              

ยังแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม คือ

เขตเลือกต้ังที่ 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัดอ�าเภอ

เมือง อ�าเภอบางกรวยทุกหน่วยงาน และสมาชิกที่เกษียณ 

ในเขตอ�าเภอเมือง และอ�าเภอบางกรวย 

เขตเลือกต้ังที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด อ�าเภอ

ปากเกร็ด อ�าเภอบางบัวทอง อ�าเภอบางใหญ่ อ�าเภอไทรน้อย 

และสมาชิกที่เกษียณ จากทั้ง 4 อ�าเภอเหมือนเดิม

เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเป็น

ดังนี ้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 1 หน่วยเลือกตั้งสถานที่ (จะก�าหนด

อีกคร้ัง คาดว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นนทบุรี) ประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัดอ�าเภอเมือง อ�าเภอ

บางกรวยทุกหน่วยงาน และสมาชิกบ�านาญที่เกษียณในเขต 

อ�าเภอเมือง และอ�าเภอบางกรวย

เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 2 หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วย

หน่วยเลือกต้ังที่ 1 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห์ ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัดอ�าเภอปากเกร็ด 

ทกุหน่วยงาน และสมาชิกบ�านาญทีเ่กษียณ ในเขตอ�าเภอปากเกรด็ 

หน่วยเลือกต้ังที่ 2 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 

ประกอบด้วย สมาชิกที่ สังกัด อ�าเภอบางใหญ่ อ�าเภอ

บางบัวทอง อ�าเภอไทรน้อย และสมาชิกบ�านาญที่เกษียณ 

ในอ�าเภอบางบัวทอง อ�าเภอบางใหญ่ อ�าเภอไทรน้อย

ทัง้น้ีการเปลีย่นสถานทีเ่ลอืกต้ัง กเ็พ่ืออ�านวยความสะดวก

เร่ืองปัญหาการจราจร และแก้ปัญหาสมาชิกในบางอ�าเภอที่

เดินทางไกล มาเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ทั้งนี้

สหกรณ์จะท�าหนังสือแจ้งไป ทกุโรงเรียนเพ่ือเป็นการเตรียมการ

และสร้างความเข้าใจกบัสมาชิก รวมทัง้สมาชิกในหน่วยบ�านาญ

อีกครั้งหนึ่งนะครับ พบกันฉบับหน้า

สวัสดีครับ

บทบรรณาธิการ
นายรังสิมันต์ ยาละ

086-319-5725

เรื่องที่ 10 เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี  

2562 ที่ประชุมมีมติก�าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ดังนี้

1. หน่วยงานโรงเรียน/ส�านกังาน เลือกตัง้ภายในวนัที ่1 – 11  มนีาคม  

2562 และส่งรายงานผลการเลือกตั้งภายใน วันที่  15  มีนาคม 2562  

โรงเรียนที่ส่งไม่ทันให้รีบด�าเนินการภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562

2. หน่วยบ�านาญ รับสมคัร วนัที ่1 – 30 มนีาคม 2562 และประชุม  

เลือกตัง้ ในวนัที ่31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

คร ูจังหวัดนนทบุรี จ�ากัด ชั้น 4

เรื่องที่ 11 เร่ืองการจัดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจ�าปี 2562 

ที่ประชุมมีมติก�าหนดให้มีการรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล

อ่านต่อหน้า 3



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 3

ต่อจากหน้า 2

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ทีเ่คารพ

ทกุท่าน ในช่วงเวลาส�าคัญของพวกเราก�าลงัจะมาถงึ ทัง้การเลือกตัง้

ในเดือนมีนาคม 2562 นี้ วารสารของเราคงจะออกมาหลัง

การเลือกตั้งใหม่ผ่านไปแล้ว ซึ่งจะเกิดรัฐบาลประชาธิปไตย 

การด�าเนินนโยบายเกี่ยวกับสหกรณ์คงจะมีความชัดเจน และ

รับฟังเร่ืองของสมาชิกมากขึน้ จะเป็นผลดกัีบพวกเราในอนาคต

หลายเรื่อง เงิน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง คง

ด�าเนินการไปเป็นปกติในเร็ววันนี้

โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจจะท�าให้เกิดความมั่นคงกับ

สมาชิกมากขึ้นทั้งรายได้ของสมาชิกไม่ว่าราชการ ลูกจ้าง 

ครูเอกชน อาจได้รับรายได้เพ่ิมขึน้ จะเป็นผลดกีบัสมาชิกทกุคน  

การก�าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆ น่าจะเกิดความยืดหยุ่น

และเห็นใจสมาชิกมากขึ้น และในเดือนมีนาคมก็จะเลือกตั้ง

ผู้แทนสมาชกิของเราด้วยโดยก�าหนดเลอืกในวันที่ 31 มนีาคม 

2562 รับสมคัรตัง้แต่วนัที ่1 – 30 มนีาคม 2562 สมาชิกเขยีน

ใบสมัครเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติครับ การประชุมใหญ่ของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  

ประชุมใหญ่ไปแล้วในวนัที ่23 มนีาคม 2562 เพ่ือเลือกตัง้นายก

สมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งก็ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับ

เรื่องของสมาคมฌาปนกิจฯ เป็นความมั่นคงของสมาชิก 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคมฯ ซึ่งมี

ความม่ันคงมาก และขณะนี้ยังมีสมาชิกที่ขาดส่งหลายราย 

ท�าให้ขาดการคุม้ครองไป ท�าให้ไม่ได้รบัเงินสงเคราะห์ เป็นเร่ือง

ที่น่าเสียดายมากครับ บางรายท�าไว้ทั้ง 3 สมาคมฯ ได้รับเงิน

สงเคราะห์ประมาณรายละ 1,400,000 บาท ซึง่เป็นเงินจ�านวนมาก

เป็นมรดกให้ลูกต่อไป สมาชิกท่านใดเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

ควรแจ้งให้คู่สมรสและลูกทราบเผื่อบางทีเราขาดส่ง ลูกจะได้

มาส่งให้แทนเราได้ ซึง่ถอืเป็นมรดกทีเ่ขาได้รับ การทีเ่ราจะฝากเงิน

ให้ลูกได้ล้านกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ

สุดท้ายนี้ในเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นระยะ

เวลาทีส่มาชกิขอรบัทุนบุตรสมาชกิสหกรณ์ฯ ให้ยืน่ขอรบัทนุได้

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

หากพ้นก�าหนดระยะเวลาในการรับสมัครจะไม่ได้รับการ

พิจารณา มีทุนระดับตั้งแต่

1. ทุนระดับปฐมวัย             ทุนละ 2,000 บาท 

2. ทุนระดับประถมศึกษา       ทุนละ 2,000 บาท

3. ทุนระดับมัธยมศึกษา        ทุนละ 3,000 บาท

4. ทุนระดับอุดมศึกษา          ทุนละ 4,000 บาท

พิจารณาคัดเลือกทุนในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ประกาศผลในวันศุกร ์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะ

ก�าหนดการมอบทุนในวนัเสาร์ที ่15 มิถุนายน 2562 ตัง้แต่เวลา 

09.00 น.เป็นต้นไปครับ สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อสอบถาม

ได้ที่สหกรณ์ฯ โทร.0-2969-8201-2, 0-2525-4270-2 ต่อ 

333, 128, 0 ID Line : 02-969-8200 

ให้ทราบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมอบทุนการศึกษา ในวันเสาร์

ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เร่ืองที่ 12 รายงานการด�าเนินคดีต่อผู้ที่ท�าให้สหกรณ์ได้รับ

ความเสียหายต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การด�าเนินคดีแพ่ง

1. สหกรณ์ฯ ฟ้อง บริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จ�ากดั เร่ืองผิดสัญญา

รับสภาพหนี้ค�้าประกัน ทุนทรัพย์ เป็นเงิน 529,530,320.54 บาท เมื่อ

วนัที ่26 ตลุาคม 2554 ศาลพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงนิแก่โจทย์ เป็นเงิน

จ�านวน 529,530,320.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี นับแต่

วันฟ้อง ต่อมาบริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จ�ากัด ถูกฟ้องล้มละลาย ไม่

สามารถใช้หนี้ได้ ต้องรอการเฉล่ียทรัพย์จากกองบังคับคดีล้มละลาย  

2 ยังไม่ได้รับเงิน

2. สหกรณ์ฯ ฟ้อง นายเอนก เนยีมเทศ ที ่1 กบัพวก รวม 16  คน  

เร่ืองละเมิดเรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์เป็นเงิน 496,000,000 บาท  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 คดีนี้ ศาลพิพากษาให้จ�าเลย 15 คน  

ร่วมกันช�าระเงินแก่โจทย์ จ�านวน 5,000,000 บาท ส่วนจ�าเลยคนที่  

16 นายวถิ ีวงษ์เพ็ชร์ ล้มละลาย และขณะนี ้คดอียู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา

3. สหกรณ์ฯ ฟ้อง บริษัท เอ ไอ เอส อะกริคัลเจอร์ จ�ากัด เรื่อง

บังคับจ�านอง ทุนทรัพย์ จ�านวน 496,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13  

มถินุายน 2557 เร่ืองนีศ้าลพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงินแก่โจทย์ เป็นเงิน

จ�านวน 496,000,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ  7.5  ต่อปีนบัตัง้แต่

วนัฟ้อง แต่จ�าเลยไม่ช�าระเงิน  สหกรณ์ฯจึงให้บงัคบัคดยึีดทรัพย์ ทีด่นิ 

ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงกลาง จังหวดัน่าน จ�านวน 989 ไร่  

2 งาน 97 ตารางวา เพ่ือขายทอดตลาดแล้ว และสหกรณ์ฯ ได้รับซือ้ไว้ 

เพื่อด�าเนินการขายต่อไป

ติดตามรายงานจากห้องประชมุฯ ของเดือนต่อไปในฉบบัหน้า

สวัสดีครับ
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สวัสดีค่ะสมาชกิทกุท่าน เดอืนมนีาคมนีก้จ็ะเป็นสวสัดกิารในส่วน

ของสมาชิกเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 จ�านวนเงนิ 1,250,000.– (หนึ่งล้าน

สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งนับว่ามากพอสมควรสามารถช่วยลด

ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสมาชิกลงได้บ้าง        ซึง่ชวีติยงัมอีกี

หลายเร่ืองในครอบครัวทีจ่ะต้องจัดการ วนันีเ้ราจะมาเปิดสูตรการบริหาร

เงินในครอบครัวว่าแบบไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

1. ธุรกิจส่วนตัวกับงานประจ�า

หากคนหนึง่ท�างานธุรกจิส่วนตวั ซึง่รวมถึงฟรีแลนซ์ และอกีคน

ท�างานประจ�า ดูผิวเผินอาจไม่ได้มีอะไรมากแต่หากมองลึกๆ ถึงรูป

แบบการได้เงินของแต่ละฝ่ายแล้วแน่นอนว่าฟรีแลนซ์ย่อมมคีวาม

เสี่ยงสูง แต่มีโอกาสได้เงินมากกว่างานประจ�าด้วยเช่นกัน 

สูตรที่น่าสนใจที่มีรูปแบบการท�างานแบบน้ี ไม่ควรมีเงินกอง

กลางส�าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน แต่ให้ภาระไปอยู่ทีค่นท�างาน

ประจ�าซึ่งมีรายได้ที่แน่นอนกว่า ในขณะที่คนท�างานฟรีแลนซ์ ได้เงิน

มาให้แบ่งคร่ึงเป็นเงินเกบ็ส�าหรับการสร้างครอบครัว และอีกคร่ึงส�าหรับ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพราะฟรีแลนซ์บางเดือนอาจจะไม่มีรายได้เข้าตาม

เป้าและให้ช่วยค่าน�้าค่าไฟก็อาจจะกระเบียดกระเสียรมากเกินไป ใน

ขณะที่คนท�างานประจ�าแม้จะมีรายได้แน่นอนทุกเดือน แต่ก็อาจจะ

ไม่ได้มากพอจะเหลือเป็นเงินเก็บ ดังนั้นคนหนึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในบ้าน อีกคนรับผิดชอบเรื่องเงินเก็บในบ้านน่าจะเป็นการดีทั้งคู่

2. ธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่

หากคุณทั้งคู่ท�างานธุรกิจส่วนตัว แน่นอนว่ารายได้ย่อมหามาได้

มากทั้งคู่ ดังนั้น การบริหารเงินในครอบครัวที่เหมาะสมนั้นมีอยู่หลาย

ทาง บ้างก็เลือกใช้วิธีแยกกระเป๋าและหารช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านร่วม

กนั เพราะถอืว่าหาเงินมาได้มากทัง้คูแ่ละสบายใจทีจ่ะใช้เงินที่หามาได้

รับผิดชอบตัวเอง หรือบางคู่ก็เลือกที่จะเก็บเงินและรับผิดชอบค่าใช้

จ่ายร่วมกัน เป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันให้ดีทั้งคู่ แต่ควรจะมีเรื่องที่ต้อง

ช่วยกัน ก็คือ ในยามที่ใครคนใดคนหนึ่งต้องล�าบาก อย่าคิดว่าเป็น

ภารของอีกฝ่ายที่ต้องเข้ามาดูแล เพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจ

เป็นคุณเองที่ล้ม และต้องการให้อีกคนเข้ามาช่วยก็เป็นไปได้ ซึ่งข้อดี

ของการมีชีวิตคู่ที่ดีก็คือมีคนคอยช่วยเหลือดแูล เป็นเพ่ือนคูค่ดิคูส่ร้าง

ทั้งชีวิตนั่นเอง

3. ท�างานประจ�าทั้งคู่

ส�าหรบัคูท่ีท่�างานประจ�าท้ังคู ่วธีิคดิเร่ืองารบริการเงินในครอบครัว

อาจจะใช้วธีิการเดยีวกบัคนทีท่�างานประจ�าท้ังคู ่ เมือ่รวมกนัแล้วอาจจะมี

รายได้ไม่มากนัก ดังนั้นการบริหารเงินแบบแยกกระเป๋าดูจะไม่เหมาะ

สมสักเท่าไหร่นัก

วิธีบริหารเงินที่เหมาะสมกับทั้งคู ่ที่ช ่วยท�าให้เก็บเงินสร้าง

ครอบครัวให้เร็วที่สุด ก็คือการเก็บเงินกองกลางและหารค่าใช้จ่ายทุก

อย่างร่วมกัน ซึ่งจะท�าให้เก็บเงินซื้อบ้าน รถ และหาเงินส�าหรับค่าใช้

ต่อจากหน้า 10

อ่านต่อหน้า 6

จ่ายของลูกซึง่จะท�าให้เหน็เงินก้อนใหญ่ได้ดกีว่า ได้เร็วกว่าคู ่รักที่เก็บ

เงินแยกกระเป๋าเก็บเงิน หรือบางคู ่ก็ใช้วิธีตัดแบ่งค่าใช้จ่ายแตล่ะ

เดือนว่าทั้งคู่ต้องส่งกองกลางเท่าไหร่ อาจจะเป็น 10 เปอร์เซน็ต์ของ

รายได้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน อีก 30 เปอร์เซ็นต์ลงทุนร่วมกัน เช่น 

ผ่อนบ้าน ประกันชีวิต ที่เหลืออีก 60 เปอร์เซ็นต์ คือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ซึ่งท�าให้ทั้งคู่ยังพอมีเงินส�าหรับใช้ส่วนตัว

4. พ่อบ้านหรือแม่บ้านกับท�างานประจ�าหรือฟรีแลนซ์

สังคมโลกสมัยก่อนผู้ชายมักจะท�างานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ผู้

หญิงเป็นฝ่ายอยู่บ้านดูแลลูกๆ และจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน แต่

ยุคสมยันีเ้ปล่ียนไป คนทีจ่ะท�าหน้าทีอ่ยู่บ้านดแูลลูกๆ ไม่จ�าเป็นจะต้อง

เป็นผูห้ญงิอกีต่อไป หากผูห้ญงิมรีายได้มากกว่าผูช้ายและต้องการคน

มาดแูลลูกเล็ก อาจจะต้องเป็นผูช้ายมารับหน้าทีด่แูลลูกและหารายได้

เสริมจากทีบ้่านกเ็ป็นไปได้ในยคุสมยันี ้ หากมรีายได้เข้าครอบครัวทาง

เดียวย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่ภาระด้านการเงินจะตกอยู่กับฝ่ายคนท�างาน แต่

ให้คดิในอกีด้านคนทีท่�าหน้าทีด่แูลลูก ดแูลงานบ้านก็ท�าหน้าที่ที่มีความ

รับผิดชอบ ในระดับที่หาเงินได้มากแค่ไหนก็ซื้อบริการด้วยใจแบบนี้

ไม่ได้ 

ดงันัน้ เร่ืองการเก็บเงิน หากรายได้ไม่มากพอก็แทบจะเป็นไปได้

ไม่ได้เลย วิธีการบริการเงินอย่างเดียวที่ท�าได้ในเคสนี้ คือ ยืดเวลา

เร่ิมต้นการเก็บเงินออกไปก่อนจนกว่าลูกจะโตพอดูแลตวัเองได้แล้ว

ค่อยหางานท�า หรือคนอยู่บ้านต้องหารายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ พอเป็น

ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ก็เป็นวิธีช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

เป็นอย่างดี

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

นางกนกวรรณ  เกิดนวล
02-525-4270-2 ต่อ 222

รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ

คุยกับผู้จัดการ

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ นายวัน

ชัย ศรีเพ็ง โทร.089-914-7567 เบอร์ 02-9698201-2 ต่อ 

132 และ Fax 02-9698841 ID line : 02-969-8841 

ประกาศ แจ้งเรื่องสมาชิกยังคงค้างการช�าระรายปี ประจ�าปี 

2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้ จากศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) แจ้งเตือนครั้งที่ 3 หาก

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ว่าที่ร.ต.ณัฐพงษ์  

สนสิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ โทร. 088-576-7497  

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

ที่ ชื่อ -นามสกุล เลขฌาปนกิจ เลขสมาชิก สอ.

 1. นางสาวนัทธ์จรรย์  ข�าดี 250418 009941

 2. นางอภิญญา       พลสวัสดิ์ 250483 012416

 3. นางวิภา            โฉมห่วง 250512 016982

 4. นางทวี             เลี่ยมโคกสูง 250528 005055

 5. นางกฤชญา        กรุมรัมย์ 338890 004144

 6. นางสาธร           กวีธรรม 338918 001109
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สวัสดีครับ เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ ทีเ่คารพ

รักทุกท่าน….พบกับรายงานจากห้องประชุมฉบับเดือนมีนาคม 2562  

ซึง่เป็นการรายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ    

ในรอบเดือนที่ผ่านมา คือ การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 

60 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีเรื่อง

ส�าคัญต่างๆ ที่ขอรายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบ สรุปได้ดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1 รายงานการตรวจสอบกิจการ ของคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. การตรวจสอบเร่ืองการให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการสงเคราะห์ พบว่า

มเีอกสารหลักฐานเงินกูพิ้เศษครบถ้วน ถกูต้อง และผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการด�าเนินการ ไม่มีข้อทักท้วง

2. การตรวจสอบการให้เงินกู้สามัญ โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 มี

ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ฯ ไม่ควรน�าแหล่งเงินทุนระยะส้ันไปจ่ายเงินกู้

ระยะยาวให้แก่สมาชิก ซึ่งอาจท�าให้สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ลดลง

3. เร่ืองหลักค�้าประกันเงินกู้ กรณีผู้ค�้าประกันเป็นข้าราชการ

บ�านาญ ควรมีเอกสารหลักฐานที่แสดงตนว่าเป็นข้าราชการบ�านาญ  

เช่น บัตรประจ�าตัวข้าราชการบ�านาญ เป็นต้น

4. ข้อทักท้วง มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เร่ืองให้

ความเหน็ชอบให้ นายพงษ์ศกัดิ ์คงแย้ม กลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ไม่ถูกต้องเนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ คงแย้ม ถูกปลดออกจากราชการ  

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ ข้อ 39 (5)

เร่ืองที่ 2 รายงานความคืบหน้าการติดตามเงินฝาก/เงินกู้ที่มี

กับสหกรณ์อื่น ดังนี้

1. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด มียอดเงินฝาก 2  

บัญชี เป็นเงิน 289,564,301.68 บาท ได้รับเงินคืน 200,000 บาท  

แต่มีดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงิน 1,500,916.21 บาท คณะกรรมการฯ ได้

ไปร่วมประชุมติดตามการจัดท�าแผนการช�าระคืนเงินฝากของชุมนุม

ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อ

การแก้ปัญหาร่วมกัน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ�ากัด มียอดเงินฝาก 2 บัญชี เป็นเงิน 115,400,000 บาท  

ได้รับเงินคนื 600,000 บาท และรับดอกเบีย้ 591,123.29 บาท คงเหลือ

เงินฝาก 114,800,000 บาท

3. สหกรณ์เคหสถานนพเก ้ารวมใจ จ�ากัด มียอดฝาก  

120,194,894.52 บาท ได้รับเงินคืน 200,000  บาทคงเหลือเงินฝาก  

119,994,894.52 บาท อยู่ระหว่างด�าเนินการทางกฎหมาย

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จ�ากัด มียอดเงินฝาก  

252,053,018.54  บาท ด�าเนินการติดตามการช�าระเงินคืนตามแผน

ฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่อง

5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวลธ์ จ�ากัด มียอดเงินกู้คงเหลือ  

จ�านวน 2,459,964.85 บาท และมดีอกเบีย้ค้าง จ�านวน 21,059.30 บาท 

ด�าเนินการติดตามการช�าระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง

เร่ืองที่ 3 รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน  

ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ปัจจบุนัสหกรณ์มสีมาชิก จ�านวน 10,839 คน และมสีมาชิกสมทบ 

จ�านวน 1,268 คน มทีนุด�าเนนิงาน 8,053.84 ล้านบาท และมผีลการด�าเนนิงาน

ที่เป็นก�าไรสุทธิ จ�านวน 48.26 ล้านบาท และฐานะการเงินสหกรณ์

มีสภาพคล่อง จึงได้น�าไปช�าระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด เป็นเงิน 21,684,000 บาท

เรือ่งที ่4 รายงานการขายทีดิ่นแปลงต่างๆของสหกรณ์ ตามมติ

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ดังนี้

1. ประกาศขายทีด่นิด้านหลังสหกรณ์ 8 ไร่ 2 งาน 42.5 ตารางวา  

ในราคา 206,550,00 บาท

2. ประกาศขายทีด่นิ ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง  

จังหวัดน่าน จ�านวน 989 ไร่ 2  งาน 97 ตารางวา ประกาศขายในราคา  

86,000,000 บาท เท่าเดิม

3. การประกาศขายที่ดินหน้าวัดสโมสร ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอ

ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ในราคา  

115,000,000 บาท

เรื่องที่ 5 การติดตามหนี้สินประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

รายงานการติดตามหนี้สินในรอบปีบัญชี2562เร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามหนี้ได้ เป็นเงิน  

29,715,469.04 บาท

เร่ืองที ่6 การด�าเนนิงานโครงการสหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภิบาล 

ประจ�าปี 2562  

ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือจัดเตรียมเอกสารรับ

การประเมินในระดับจังหวัด ในเดือนมิถุนายน  2562

เรื่องที่ 7 เรื่องการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์  

ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าระเบียบและประกาศของ

สหกรณ์ฯ เพ่ือการรับสมัครและประเมนิความรู้ความสามารถในการคดัเลือก

ผู้จัดการสหกรณ์ตามก�าหนดในประกาศของสหกรณ์เร่ืองการสรรหา

ผู้จัดการ

เรื่องที่ 8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของครูและ

บุคลากรระดับอ�าเภอ  

เร่ืองนีส้หกรณ์ฯ ได้เชิญผูบ้ริหารโรงเรียนและประธานศนูย์เครือข่าย

ระดับอ�าเภอเข้าร่วมประชุม เพ่ือร่วมกันก�าหนดการจัดกิจกรรมของ

แต่ละอ�าเภอตามความเหมาะสม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูในทุก

โรงเรียน

เร่ืองที ่9 การก�าหนดเขตและสถานทีเ่ลอืกต้ังกรรมการสหกรณ์  

ทีป่ระชุมมมีตใิห้ก�าหนดสถานทีจั่ดการเลือกตัง้กรรมการสหกรณ์

เป็น 3 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  

เพ่ือก�าหนดจ�านวนให้เกิดความเหมาะสม และจะน�าเสนอในที่ประชุม

ผู้แทนสมาชิกต่อไป

อ่านต่อหน้า 2

นายวิทยา ถาวรกันต์
081-725-9659

รายงาน
   จากห้องประชุม
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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  

จ�ากดั สมาชิกทกุท่านคงได้รับเงินปันผลและเฉล่ียคนืเรียบร้อยแล้ว

นะคะ ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้เปิดโครงการเงินกู้อุ่นใจ ให้สมาชิกได้ใช้

บริการแล้ว (ได้ยกเลิกโครงการเงินกู้สุขใจ) และส่วนหนึง่ทีไ่ด้ยืน่กู้

ทางสหกรณ์ฯ กไ็ด้อนมัุตกิารจ่ายเงินกูไ้ปแล้ว ส่วนรายทีส่่งเข้ามาแล้ว

ไม่ได้รับการอนมุตันิัน้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานการขอกู้แล้ว

ว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามระเบยีบว่าด้วยการขอกูเ้งิน จึงไม่สามารถ

อนมุตัจ่ิายได้ เพราะขณะนีส้หกรณ์ฯ ได้เกดิปัญหาหนี ้ NPL (หนีท้ีเ่กิด

จากสมาชิกบางส่วนทีไ่ม่ยอมช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ฯ) เป็นจ�านวนมาก 

ทางคณะกรรมการฯ จึงจ�าเป็นจะต้องพิจารณาอนมัุตจ่ิายเงินกูอ้ย่าง

ระมดัระวงัมากขึน้ เพ่ือทีจ่ะไม่ให้เกดิมปัีญหาตามมาภายหลังค่ะ

ตอนนี้อากาศบ้านเราร้อนมาก  เพราะก�าลังจะเข้าสู่เดือน

เมษายน ดิฉันจึงมีเกร็ดสาระน่ารู้เล็กๆ น้อยๆ มาให้ท่านสมาชิกได้

ลองอ่านและน�าไปปฏิบัติ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มาก

กน้็อยค่ะ ซึง่ตวัดฉินัเองกไ็ม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ต้องเล่ือนกระจกลง 

2-3 นาท ีก่อนเปิดแอร์ และคูมื่อรถทกุคนัจะบอกว่า เม่ือขึน้รถแล้ว

ให้ลดกระจกลงก่อนเปิดแอร์ เพ่ือเป็นการถ่ายเท ความร้อนในตวัรถ

ออกไปก่อน ท�าไมถึงบอกอย่างนั้น?

ไม่น่าแปลกใจทีปั่จจุบนัมคีนตายด้วยมะเร็งมากขึน้เวลาขึน้รถ 

อย่าเพ่ิงรีบเปิดแอร์ทันที ให้ลดกระจกลงเพ่ือให้ความร้อนระบาย

ออกไป อย่างน้อยสัก 2-3 นาทีถึงค่อยเปิดแอร์ เพราะอุปกรณ์

พลาสติกในรถ เม่ือโดนความร้อนสะสมในรถจะมีการปล่อยสาร

เบนซีน ที่เป็นสารก่อมะเร็งออกมา มีผลต่อสุขภาพ กระดูก และ

ลดปริมาณเม็ดเลือดขาว ในระยะยาวจะท�าให้เป็นลิวคีเมีย และ

เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุท�าให้หญิง

ตั้งครรภ์แท้งบุตรได้  

ระดบัสารเบนซนีในทีร่่มทีรั่บได้คอื 50 ม.ก. ต่อตารางฟุต รถที่

จอดในทีร่่มแต่ปิดหน้าต่าง จะมสีารเบนซนี 400-800 ม.ก. คอื 8 เท่า

ของระดับที่รับได้ แต่หากจอดรถกลางแจ้ง ที่มีอุณหภูมิ 60 องศา

ฟาเรนไฮต์ ระดบัสารเบนซนีจะขึน้ไปถงึ 2000-4000 ม.ก. คอื 40 เท่า

ของระดับที่รับได้ 

ใครทีข่ึน้รถแล้วไม่เปิดหน้าต่าง จะหายใจเอาสารพิษของเบนซนี

เข้าไปจ�านวนมาก ซึง่จะท�าลายตบั ไต และยากจะขบัออก บทความนี้

ตบท้ายว่า เมือ่ใครสักคนแบ่งปันส่ิงดีๆ  ให้คณุและคณุได้รับประโยชน์

จากมัน คุณก็ต้องมีส�านึกที่ดีที่ต้องแบ่งปันต่อให้ผู้อื่นเช่นกัน

นางสุนิสา  เก่งสกุล

081-700-4731

แวดวงสินเชื่อ

อ่านต่อหน้า 9

ต่อจากหน้า 4

สุดท้ายนี้ขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ

1. กระแสรายวัน 41 36 4 - -

2. สามัญ 131 124 4 64,991,000.00 64,291,000.00

3. สวัสดิการ 57 51 4 29,690,000.00 29,690,000.00

4. สุขใจ 87 87 4 8,340,000.00 8,330,000.00

5. อุ่นใจ 62 50 4 7,840,000.00 7,840,000.00

6. ดอกเบี้ยสูง 2 2 4 326,251.85 326,251.85

7. ชื่นใจ 228 226 2 2,273,000.00 2,273,000.00

8. กู้เงินสงเคราะห์ 7 7 - 57,721.00 57,721.00

รวมทั้งสิ้น 615 583 16 113,517,972.85 112,357,972.85

พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีค่ะ

 7. นายภวัต            ชมยินดี 339334 012331

 8. นางรสสุคนธ์        ดวงนภา 339444 006905

 9. นางสายสมร        ต่วนเขียว 339495 006275

10. นายสมบัติ          ปรีชพันธุ์ 339947 008768  

11. นางจินตนา         พูลสวัสดิ์ 340142 010830

12. นายศักดิ์สิริ         พูลสวัสดิ์ 340143 009770

13. นายวีรพงศ์          รัตนวงศ์ 340405 012318

14. นางถนอม            วงศ์จันทร์ 340493 008366

15. นางวิสาลักษณ์       ศรีค�าสุข 340626 006361

16. นายภาสพงศ์         ศรีค�าสุข 340627  004656

17. นางเกตุนิตา          ศรีสังข์ 340667  009279

18. นางนวลรัตน์         สิงห์โตอาจ 340832 011192

19. นายกฤษฎา          เครือทิม 531819 018283

20. นายสุชาติ            จั่นจ�ารูญ 531835    ส18829

รวมทั้งหมด  20 คน
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน ฉบับนี้

ฝ่ายติดตามหนี้สินขอน�าเสนอข้อมูลการก�าหนดค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ทีส่หกรณ์ฯ ได้ไปด�าเนนิการไว้กบัสถาบนัการเงิน

และแหล่งการเงินให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบครับ

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน ราย  เป็นเงิน หน่วย

ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ จ�านวน 175 1,998,192.90 บาท

ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน 216        1,885,939.50 บาท

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี จ�านวน 24           239,308.75 บาท

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา จ�านวน 164        2,258,876.00 บาท

มติให้ออกน�าหุ้นมาช�าระหนี้ จ�านวน 10        1,555,045.25 บาท

การติดตามหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 589 7,937,362.40 บาท

ติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 21,778,106.64 บาท

การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 29,715,469.04 บาท

รายงานการติดตามหนี้เดือนมกราคม 2562

ต�ารับอาหารวิเศษ

เครื่องปรุง  ความรัก  4  ถ้วยตวง ความอ่อนโยน  2  ช้อนโต๊ะ

   ความซื่อตรง  3  ถ้วยตวง      ศรัทธา  4  ขวดเบียร์

   การให้อภัย  2  ถ้วยตวง  อาการยิ้มแย้ม  1  ถัง

   ความเป็นมิตร  1  ถ้วยตวง เสียงหัวเราะ  ไม่จ�ากัด

   ความหวัง  5  ช้อนโต๊ะ

วิธีท�า   ผสมความรัก   ความซื่อตรง ให้เข้ากันด้วยศรัทธา

   เคล้าด้วยความอ่อนโยน ความเมตตา และความเข้าใจ

   เติมความหวัง และความเป็นมิตรเข้าไปอีก

   โรยสีหน้ายิ้มแย้มและเสียงหัวเราะเข้าไปมากๆ  

   น�าไปอบด้วยแสงอาทิตย ์รับประทานได้ทุกวัน

     เติมได้ไม่อั้น

คณะกรรมการฯ ได้ปฏบิตัติามหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ที ่กษ. 0404/253 ข้อ 2 ให้สหกรณ์ฯ พิจารณาการตัง้ค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเฝ้าระวัง ให้เพียงพอต่อความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

ดังนี้

รายการ

จ�านวนเงิน

ล้านบาท %

1. ค่าเผื่อหนี้มูลค่าความเสียหายเงินมัดจ�าสลากกินแบ่งรัฐบาล 13% (ปีที่ 8) 58.87 14.00

2. ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด 12.5% (ปีที่ 3) 15.09 3.59

3. ค่าเผื่อเงินฝากชุมชนร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 4% (ปีที่ 2) 11.24 2.67

4. ค่าเผื่อเงินฝาก สอ.พร.ขสมก. จ�ากัด 4% (ปีที่ 2) 4.70 1.12

ผมขอรายงานการติดตามหนี้ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  ดังนี้ครับ



มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายวิชยั   ทับคล้าย  061-414-1938
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สวัสดีครับ ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบรีุ  จ�ากดั 

ชีวติประจ�าวนัในสมยันี ้พูดได้เลยว่าไปทีไ่หนกเ็จอแต่มลพิษ การจะหา

อากาศบริสุทธ์ิจากต้นไม้ กแ็ทบจะเป็นไปไม่ได้ เรียกได้ว่าพ้ืนทีสี่เขยีว

มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากในประเทศของเรา สารพิษล้วนพร้อมจะเข้าสู่

ร่างกายและสะสมอย่างต่อเนือ่ง เช่น มลพิษจากการจราจรอนัหนาแน่น

ที่เราเจอระหว่างเดินทาง หรือฝุ่นผงที่มีอยู่เยอะมากๆ ตามสถานที่

ต่างๆ ท่านสมาชิกครับ จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถใช้ต้นไม้ช่วย

ฟอกอากาศได้นอกจากจะช่วยฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาด

สดช่ืนแล้ว ยังสามารถเลือกจัดวางเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ท�าให้มี

พลังงานภายในบ้านส�าหรับใช้ต่อกรกับความยุ่งเหยิงที่เราพบเจอ

ในแต่ละวันได้อีกด้วยครับ

ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ จะช่วยแก้ปัญหากล่ินเหม็นจากสีทาบ้าน 

จากเฟอร์นเิจอร์ หรือกล่ินไม่พึงประสงค์ในห้องน�า้ ซึง่นอกจากจะเป็น

ปัญหากวนใจแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้อีกด้วย เพราะใน

สีทาบ้านและเฟอร์นเิจอร์เองกม็ส่ีวนประกอบของสารฟอร์มลัดไีฮด์ 

ไซลีน และโทลูอนี ทีท่�าให้เกดิอาการระคายเคอืงผวิหนงัและดวงตา 

คล่ืนไส้  ปวดศีรษะ สารเบนซีนที่มักจะแฝงตัวมาในพลาสติกและ

สีย้อมผ้า แม้แต่แอมโมเนียที่มีมากในห้องน�้าซึ่งถ้ารับสารต่างๆ 

เหล่านี้ในระยะยาวก็อาจะท�าให้เสียชีวิตได้ วันนี้ ขอเสนอ 5 ต้นไม้

ช่วยฟอกอากาศภายในบ้าน

1. ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) 

ว ่านหางจระเข ้นอกจากจะเป็นพืช

สมนุไพรทีน่�ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด

รักษาแผลและโรคต่างๆ แล้ว ต้นว่านหางจระเข้

ยังมคีวามสามารถในการดดูซบัสารพิษจ�าพวก

ฟอร์มลัดีไฮด์ซึง่เป็นสาเหตขุองการระคายเคอืง

ต่อผิวหนังและดวงตา ปวดศีรษะ ไปจนถึง

โรคหอบหดืได้อีกด้วย เพ่ือให้ว่านหางจระเข้เตบิโตได้อย่างสมบรูณ์

ควรตั้งไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงและรดน�้าเป็นประจ�า

2. พลูด่าง (Money Plant)

พลูด่างเป็นไม้ประดับที่

นยิมปลูกกนัมากทีสุ่ดชนดิหนึง่ 

นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าเรา

มักจะพบว ่าพลูด ่างมักจะ

ถูกปลูกในห ้องน�้ าหรือใน

ส�านักงาน ไม่ใช่เพียงเพราะ

พลูด่างเติบโตได้ดีในที่แสงน้อยเท่านั้น แต่เพราะพลูด่างสามารถ

ดูดสารพิษจ�าพวกแอมโมเนียที่มักมีมากในห้องน�้า หรือส�านักงาน

ทีม่เีคร่ืองถ่ายเอกสารหรือเคร่ืองพิมพ์เขยีวได้ดอีกีด้วย และพลูด่าง

ยังมคีวามสามารถคายความช้ืนออกมามาก ท�าให้อากาศไม่แห้งจน

เกินไป

3. เขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen)

เขียวหม่ืนปีเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่

เป ็นไม ้ประดับยอดฮิตในป ัจจุบัน 

เนื่องจากสามารถอยู่ในที่ร่มได้นาน 

ทนต่ออากาศแห้งได้ ใบมีขนาดใหญ่

จึงมีพ้ืนที่ผิวในการดูดสารพิษมาก 

โดยมีประสิทธิภาพสูงในการก�าจัด

สารพิษจ�าพวกฟอร์มัลดีไฮด์ที่อยู่ใน

กาวและสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์

4. เฟิร์นดาบออสเตรเลยี (Australian Sword Fern หรือ 

Kimberly Queen Fern)

เป็นเฟิร์นขนาดค่อนข้าง

ใหญ่ สามารถช่วยท�าความสะอาด

อากาศได้ดี โดยการดูดสารพิษ

ประเภทฟอร์มัลดไีฮด์ ไซลีน และ

โทลูอนี ซึง่เป็นสารทีท่�าให้ร่างกาย

อ่อนเพลยีและเบือ่อาหาร อกีทัง้

ยังช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนภายในอาคารได้ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม

เฟิร์นดาบออสเตรเลียค่อนข้างละเอียดอ่อนกับสภาพอากาศเช่น

เดียวกับเฟิร์นชนิดอื่นๆ ควรหมั่นรดน�า้อย่างสม�่าเสมอและไม่ควร

ปลูกให้รับแสงอาทิตย์โดยตรง

5. ลิ้นมังกร (Mother-in Law’s Tonque)

เป็นไม้ประดับมงคล

ยอดนิยม ซึ่งคนไทยนยิม

ปลูกกันมาก เพราะว่าพืช

ชนิดนี้ปลูกง่าย ทนทาน 

ไม่ต้องการน�า้มาก ขยายพันธุ์

โดยการตอนก่ิงหรือปักช�า 

และยังช ่วยดูดสารพิษ

เบนซินในอากาศ ช่วยฟอกอากาศได้ดีอีกด้วย

ครับ เรียกได้ว่า 5 ต้นไม้ยอดนิยม ที่น�ามาฝากท่านสมาชิก

ในวนันี ้นอกจากจะปลูกไว้ตกแต่งบ้านแล้ว ยังมปีระโยชน์ ช่วยฟอก

อากาศ แถมยังเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับบ้านของเราอีกด้วยนะครับ

  

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี



 ถามมา
     ตอบไป
ปณต จตุพศ 095-249-9624
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีเ่รียกว่าฤดกูารโยกย้ายข้าราชการครู และการเรียก

บุคลากรเพ่ือท�าการบรรจุเป็นข้าราชการครู เป็นการปรับเปล่ียน

ต�าแหน่งเพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 จึงต้องขอ

แสดงความยินดกีบัครูทีไ่ด้รับการโยกย้ายและบรรจุรับราชการใหม่

ด้วยครับ วนันีจึ้งขอรบกวนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ชวนเชิญครูทียั่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ เพ่ือเป็นการออมทรัพย์ไว้ใช้ในภายหน้า 

และสมาชิกสหกรณ์ฯ ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากที่จะได้รับ 

คุณสมบัติในการที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

ได้ก�าหนดเป็นข้อบงัคบัไว้ ดังนี้

1. เป็นผูท้ีป่ฏบิตังิานด้านการศกึษา หมายถงึ บคุคลซึง่ปฏบิตัิ

งานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด หรือปฏิบัติงานอื่นใน

หน่วยงานการศึกษาหรือเกี่ยวกับการให้การศึกษา และให้รวมถึง

ลูกจ้างประจ�าหรือช่ืออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันใน

สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ว

และกีฬาส�านักนายกรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานดังกล่าวต้องอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์

ในการให้กู้ยืมเงิน

4. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ต้องมเีวลาไม่น้อยกว่าสองปี นบัแต่วนัทีล่าออกจากสหกรณ์ เว้นแต่

ทีป่ระชุมใหญ่มคีวามเหน็ชอบให้เปิดรับกรณพิีเศษในโอกาสส�าคัญ

แต่สมาชิก ผู้นั้นจะต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน

5. มีคุณสมบัติไม่ขัดระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

6. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรต้องย่ืนใบสมคัรถงึสหกรณ์ตาม

แบบที่ก�าหนด โดยมีผูบ้ังคับบัญชาขั้นต้นของผูส้มคัรรบัรอง แต่ถา้

ผู้สมัครเป็นผู้บริหารก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

7. เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่ก�าหนด กใ็ห้รับ

เข้าเป็นสมาชิกแล้วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่

ทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู ้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้านีใ้ห้ถอืเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคนืมไิด้

9. การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมอื

ช่ือของตนในทะเบยีนสมาชิก พร้อมช�าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าและ

ช�าระค่าหุ ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่

รายได้รายเดือน (บาท)

ต�่ากว่า  6,000 บาท 

ตั้งแต่  6,001 – 7,000 บาท

ตั้งแต่  7,001 – 9,000 บาท

ตั้งแต่  9,001 – 11,000 บาท

ตั้งแต่  11,001 – 13,000 บาท

ตั้งแต่  13,001 – 15,000 บาท

ตั้งแต่  15,001 – 17,000 บาท

ตั้งแต่  17,001 – 19,000 บาท

ตั้งแต่  19,001 - 21,000 บาท

ตั้งแต่  21,001 - 23,000 บาท

ตั้งแต่  23,001 - 25,000 บาท

ตั้งแต่  25,001 - 28,000 บาท

ตั้งแต่  28,001 - 31,000 บาท

ตั้งแต่  31,001 - 34,000 บาท

ตั้งแต่  34,001 - 37,000 บาท

ตั้งแต่  37,001 - 40,000 บาท

ตั้งแต่  40,001 ขึ้นไป

ถือหุ้นรายเดือน

300 บาท

400 บาท

500 บาท

600 บาท

700 บาท

800 บาท

900 บาท

1,000 บาท

1,100 บาท

1,200 บาท 

1,300 บาท

1,400 บาท

1,500 บาท

1,600 บาท

1,700 บาท

1,800 บาท

2,000 บาท

ต่อจากหน้า 6

คณะกรรมการก�าหนด เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วจึงจะถือได้ว่าได้

สิทธิในฐานะสมาชิก

10. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ

สหกรณ์ให้เคร่งครัด

สมาชิกทกุคนต้องส่งเงินค่าหุน้เป็นรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนแรก 

ที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจ�านวนเงินได้รายเดือนของตน 

สมาชิกต้องถือหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกอัตราตามเกณฑ์

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกดังต่อไปนี้

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.

ชสอ.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

ที่ ชื่อ -นามสกุล เลขฌาปนกิจ เลขสมาชิก สอ.

 1. นางสาธร              กวีธรรม 039544 001109

 2. นายสมบัติ            ปรีชพันธุ์ 039728 008768  

 3. นางวนิดา             หิรัญมาศ 039742 009152

 4. นายวีรพงศ์           รัตนวงศ์ 143832 012318

 5. นางกฤชญา           กรุมรัมย์ 143837 004144

 6. นางสุภาพร          แก้วช�านาญ 143855 004423

 7. นางสายสมร          ต่วนเขียว 143895 006275

 8. นางนวลรัตน์         สิงห์โตอาจ 144042 011192

 9. นางสาวนัทธ์จรรย์    ข�าดี 144076 009941

10. นางอภิญญา          พลสวัสดิ์ 144355 012416

11. นางจินตนา           พูลสวัสดิ์ 144508 010830

12. นายศักดิ์สิริ           พูลสวัสดิ์ 144509 009770

13. นางเกตุนิตา          ศรีสังข์ 294479 009279

รวมทั้งหมด  20 คน
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย ศรีเพ็ง  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

      

สวัสดีครับท่านสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีทุกท่าน

เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง 

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจ

ช�าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชี ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า ชื่อบัญชี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี เลขที่บัญชี 108-1-37285-0

- ธนาคารกรงุเทพ สาขานนทบุร ีชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรพัย์

ครูนนทบุรี เลขที่บัญชี 140-0-35869-1

-ธนาณัติมาที่สมาคมฯ เลขที่  776 ถ. รัตนาธิเบศร ์  

นายวิทยา  น้อยประเทศ กรรมการสมาคมฯ ร่วมเคารพศพ 

นายวีระวุธ กร่ิมวิทยไพศาล

น า ย วั น ชั ย  ศ รี เ พ็ ง 

กรรมการสมาคมฯ ร่วมเคารพศพ 

นางสาวศิริพร ทับคล้าย

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนมีนาคม 2562 มีทั้งหมด 9  ราย

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000

เมือ่ท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐาน

การช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่

เบอร์ 02-969-8841 หรือ ถ่ายรูปส่งมาทาง Line ID 02-969-8841 

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าจะได้รับใบเสร็จ

รับเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

กรณสีมาชกิรายใดเสยีชวิีตลง หากมภีาระผูกพนัทางการเงิน

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ทางสมาคมฌาปนกิจฯ จะ

น�าเงินสงเคราะห์ศพไปช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ก่อน ตามจ�านวน

ท่ีสมาชิกได้ท�าธุระกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือ 

หลังจากช�าระหนี้แล้ว สมาคมฯถึงจะจ่ายคืนให้แก่ทายาทตามที่ 

ผู้เสียชีวิตได้แจ้งไว้กับสมาคมฯ ต่อไป

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต

กองทุน 

10 ล้าน

40 –50ปี

สหกรณ์ฯ

สฌ.นบ. สสอค. สส.ชสอ.

1. นายสมควร    โพธิ์แก้ว 71 ปี ถุงลงโป่งพอง สมทบ สมทบ 256,227 - -

2. นายสมพงศ์    สังข์ปาน 73 ปี โรคชรา สมทบ สมทบ 257,835 - -

3. น.ส.ศิริพร    ทับคล้าย 55 ปี มะเร็งรังไข่ ลาออก ลาออก 257,807 - -

4. นายวีระวุธ   กริ่มวิทยไพศาล 61 ปี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 30,000 150,000 257,778 - -

5. นางประทิน   กาญจนะจัย 88 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,000 150,000 257,750 576,000 -

6. นางนวสรณ์  อุดมเสฏฐ์ชัย 66 ปี มะเร็งเม็ดเลือดขาว สมทบ สมทบ 257,722 - -

7. นายสายัณห์  ปุ่นอุดม 66 ปี ปอดอักเสบ 30,000 150,000 257,694 - -

8. นางอารมณ์   ศรีละคุณ 71 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,000 150,000 257,666 576,000 576,000

9. นายธนันท์ชัย  ฐิติภัทร์วงศ์ 56 ปี มะเร็งล�าไส้ใหญ่ สมทบ สมทบ 257,637 - -



สาระน่ารู้
   กับครนูนท์

นายวิทยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ทีเ่คารพทกุท่าน ขณะนีส่หกรณ์ฯ ได้เดนิทางในปี 2562 ผ่านมาแล้ว 

1 ไตรมาส และผลประกอบการทางบญัชีการเงินมกี�าไรทีป่ระมาณการ

ที ่48.26 ล้านบาท เข้าสู่สหกรณ์ฯ แล้ว ขอปรบมือให้คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ชุดนี้ที่ท�าดี ทั้งไม่สร้างหรือก่อภาระ NPL แล้วขอให้ท�า

หน้าที่สร้างรายได้ให้มีก�าไรเพิ่มสูงย่ิงขึ้น ทั้งนี้รอบระยะ 7 เดือน 

ของปีบัญชี 2562 มีก�าไรมากกว่า 7 เดือน ของปีบัญชี 2561 แต่

ทีส่มาชิกว่าควรยกเลิกไปกไ็ด้คอื การฝาก การกู้เงินกับสหกรณ์อืน่ๆ 

เพ่ือไม่ให้ต้องเป็นหนี้เงิน NPL ขึ้นอีก เกิดเป็นภาระสมาชิกใน

อนาคตอีกต่อไป

ขอวกกลับเข้าเร่ืองวิธีหลีกเลี่ยงการหลับในขณะขับรถ ของ

ประเด็นหัวข้อตรงกันเลย ในวิธีการหลีกเล่ียงอาการหลับใน 

ขณะสมาชิกขับรถ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการที่สมาชิกเรานอนพัก

ผ่อนไม่เพียงพอหรือมคีวามเหนือ่ยล้าของร่างกายมากๆ สะสมรวมกนั

เป็นสาเหตุที่ส�าคัญที่อาจท�าให้สมาชิกเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ

ใช้ถนนได้

ด้วยในชีวิตจริงของสมาชิกบางคร้ังก็อาจหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะ

ไม่พบกับสถานการณ์เช่นนั้น เพราะด้วยข้อจ�ากัดที่หลีกเล่ียงไม่ได้

ในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันๆ อาจมีเหตุความจ�าเป็นที่จะต้อง

ทนกบัการขบัรถในขณะท่ีสภาพร่างกายอ่อนล้าหรือง่วงนอน จนบางคร้ัง

อาจเข้าขั้นถึงอาการหลับในมีอันตรายขึ้นได้

 วารสาร สอ.นบ. ฉบับนี้ คอลัมน์สาระน่ารู้กับครูนนท์ จะขอ

เสนอเร่ืองราวเกีย่วกบัอาการหลับในและวธิกีารหลีกเล่ียงการหลับใน

ขณะขับรถมีข้อเสนอแนะแก่สมาชิกไว้ว่า

เร่ิมแรกสมาชิกต้องรู้และเข้าใจกับ “อาการหลับใน” ก่อน 

โดยหลับในมีสาเหตุส�าคัญมาจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย 

เพราะขาดการพักผ่อนอย่างต่อเนื่องบ่อยๆ หรือผ่านการเรียน 

การท�างานระหว่างวันมาอย่างหนักจนท�าให้ร่างกายไม่รู้สึกสดช่ืน 

และเมื่ออยู่ในสถานที่เงียบๆ เป็นเวลานานร่างกายก็จะทรุดโทรม

ขาดสติวูบปิดสวิทช์ตัวเองลง เพื่อเข้าสู่การพักผ่อนนั่นเอง

ดังนั้น หากเรารู้ตัวว่าเร่ิมมีสัญญาณของการหลับในขึ้นมา 

ได้มีการแนะน�า 4 วิธี หลีกเลี่ยงอาการหลับในมาฝากกัน

1. หากเกิดอาการหลับใน ควรหาเวลานอนต่อให้พอ 

จะปฏิเสธไม่ได้ว่าการนอน ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพักผ่อนของ

มนุษย์ เพราะปกติเราควรนอนเต็มที่และหากคืนไหนเรานอนน้อย

กว่าปกติคืนละ 2-3 ชั่วโมง ก็ท�าให้สมองท�างานช้าลง และมีอาการ

วบูหลับช่วงส้ันและหนกัมากอาจเป็นการหลับในได้ ดงันัน้วธีิทีด่ทีีสุ่ด

คือการหาเวลานอนเสริมให้เพียงพอ

2. นั่งในท่าที่ถูกต้อง อาการง่วงนอนจนหลับในนั้น ส่วนหนึ่ง

มาจากท่านัง่ในการขบัรถทีส่บายเกนิไป เพราะมีคนจ�านวนมากชอบ

ปรับเบาะทีน่ัง่แบบกึง่นอนก่ึงขบัรถ การนัง่ในท่าทางทีผ่ดินัน้ กท็�าให้

เราเกิดอาการง่วงนอนได้ในช่วงขณะขับขี่ โดยเฉพาะเวลาเสี่ยงช่วง

กลางคนื และช่วงหลังอาหารเทีย่ง ฉะนัน้ถ้าต้องขบัรถควรปรับเปล่ียน

ท่านั่งขับขี่ให้ถูกต้องโดยนั่งหลังตรงหรือเอียงเล็กน้อย จะช่วยลด

อาการหลับในได้

3. น�า้และกาแฟช่วยได้ แต่ต้องระวงัโดยเฉพาะคาเฟอนีทีอ่ยู่

ในกาแฟ แม้เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการท�างานของประสาทให้ต่ืนตัว 

แต่ถ้าหักโหมมากเกินไป อาจมีผลข้างเคียงท�าให้เกิดอาการตาค้าง 

ตายังคงลืมอยู่แต่สมองกลับไม่ส่ังการ ซึ่งมีความเส่ียงที่จะเกิด

อบุตัเิหตไุด้เช่นกัน ส่วนน�า้ดืม่จะช่วยได้ดแีละมีผลข้างเคยีงน้อยกว่า

โดยควรหมัน่จิบน�า้ เพราะการนัง่เป็นระยะเวลานานๆ นัน้มีโอกาสที่

จะเป็นเส้นเลือดด�าอดุตนั ซึง่ท�าให้ร่างการเกดิอาการอ่อนเพลียและ

เกดิอาการหลับในได้ ดงันัน้หนทางทีด่ทีีสุ่ดคอื ดืม่น�า้บ่อยๆ ขณะขบัรถ

จะสามารถช่วยได้พอสมควรทเีดยีว หรือการหยุดขบัรถแล้วเปล่ียน

อากัปกิริยาไปเดินซื้อของ ซื้อน�้าดื่มในปั้มน�้ามันก็ช่วยให้ร่างกาย

กระปรี้กระเปร่าเพิ่มขึ้นได้

4. หากไม่ไหวจริงๆ ขอให้งีบหลับ ถ้าหากสมาชิกมีอาการ

อ่อนเพลียมากๆ จนง่วง การจอดนอนเป็นหนทางที่ดีสุด แต่อย่า

ติดเครื่องนอน เพราะอาจท�าให้ตายได้ง่ายๆ โดยการงีบหลับในรถ 

ควรท�าเป็นเวลาส้ันๆ เพ่ือให้ร่างกายคุณผละจากความเหนื่อยล้า 

ประมาณสัก 30 นาที อย่านานกว่านั้น เพราะเมื่อนอนนานกว่านั้น 

ร่างกายจะหลับจริง และท�าให้เวลาตืน่มาขบัต่อแล้วไม่สดช่ืน ทีส่�าคญั

การเลือกงีบหลับ ควรหาทีท่างในการจอดรถทีเ่หมาะสม เช่น เลือก

สถานทีท่ีม่คีวามปลอดภยั เป็นแหล่งชุมชนทีผู่ค้นอยู่อย่างในป้ัมน�า้มนั 

หรือสถานทีม่เีปิดไฟสว่าง เพราะไม่เช่นนัน้อาจเกดิอนัตรายต่อชีวติ

และทรัพย์สินเราได้

วิธีที่กล่าวมา ถือเป็นข้อแนะน�าเบื้องต้นในการช่วยป้องกัน

ไม่ให้เกิดอาการหลับในขณะขับรถ ส�าหรับใครที่ก�าลังเตรียมออก

เดินทางในช่วงวันหยุดที่ต้องขับรถเดินทางไกล ก็ขอให้ขับรถ

ปลอดภัย หากเหน่ือยล้าก็หยุดพัก หรือเปลี่ยนสลับคนขับกัน

จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากทีเดียว 

  สวัสดีครับ
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 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด ดร.ประกิต วิทยสัมพันธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผูƒรับ

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 60 ประจ�ำปี 2562 ฉบบัประจ�ำเดือน มีนำคม 2562

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 60 ประจ�าปี 2562

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ทีป่รกึษา ดร.ชชูาต ิ    กาญจนธนชยั
 นางกนกวรรณ    เกดินวล
บรรณาธิการ นายรังสิมันต ์ ยาละ
กองบรรณาธิการ นายบังเอิญ อิ่มจิตร
 นายวิทยา น้อยประเทศ
 นายวิทยา ถาวรกันต์
 นายวันชัย ศรีเพ็ง
 นายฉันทิชย ์ ศรีทอง
 นายดนตร ี จิตตะวิกุล
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายธนสาร รมยะพันธุ์
 นายวิวัฒน ์ กองแกน
 นายจรัส ตันติพิบูลย์
 นายปณต จตุพศ
 นางพูลมาศ ทับเกร็ด
 นางสุนิสา เก่งสกุล

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  

ฝ่ายสินเช่ือโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ�ากัดที่เคารพรัก

ทุกท่าน มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบประเภทและ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ�ากัด ปีการศึกษา 2562

ประเภทของทุนมี 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุนระดับปฐมวัย        ทุนละ 2,000 บาท 

มอบให้แก่ผู้ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3 

ในปีการศึกษา 2562

2. ทุนระดับประถมศึกษา  ทุนละ 2,000 บาท

มอบให้แก่ผู้ศกึษาอยู่ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถึงชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

3. ทุนระดับมัธยมศึกษา   ทุนละ 3,000 บาท

มอบให้แก่ผู้ศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถึง ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

4. ทุนระดับอุดมศึกษา    ทุนละ 4,000 บาท

มอบให้แก่ผู้ศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าแต่ไม่เกิน

ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นบุตรสมาชิกในสหกรณ์ฯนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น

บุตรบุญธรรม

2. ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นที่ก�าหนดตามประเภทของทุน

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี และขยันหมั่นเพียร

4. ผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต�า่กว่า 2.00

5. ไม่เป็นผู้ที่ก�าลังรับทุนการศึกษาประเภทใดๆอยู่

การสมัครขอรับทุน

ผูท้ีป่ระสงค์ขอรับทนุส่งเสริมการศกึษาให้ย่ืนใบสมคัรขอรับทนุได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

2. ส�าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก

3. ส�าเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา

4. ส�าเนาใบแสดงผลการเรียน

หมายเหต ุ- ส�าหรับบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา หากส�าเร็จ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ให้ระบุขอรับทุน

การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

          - ส�าหรับบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา หากส�าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.ปี3 ในปีการศึกษา 2562 ให้

ระบุขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วันที่รับสมัครขอรับทุน

ผูข้อรับทนุให้ย่ืนใบสมคัรขอรับทนุได้ที ่ส�านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรีจ�ากัด ตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 

2562 หากพ้นก�าหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรจะไม่ได้รับการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกทุน 

ในวนัเสาร์ที ่15 พฤษภาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผลการเรียนของผู้สมัครรับทุน

 2. รายได้ของบิดา – มารดา

 3. จ�านวนบุตรของบิดา – มารดา

 4. สถานภาพของบิดา – มารดา

 5. สมาชิกและคู่สมรสไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561)

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

การมอบทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด จะท�าพิธีมอบ

ทุนการศึกษา ประจ�าปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 

09.00 น.

ฉบับนี้จึงขอรายงานให้ท่านทราบเพียงเท่านี้ สมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยติดต่อพูดคุยแนะน�ากันได้ครับ สวัสดีครับ


