
สวสัดปีีใหม่ครบั ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

จ�ากัด ที่เคารพทุกท่านครับ วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ต้องสร้างความเป็นศิริมงคล

ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ด้วยการพาคุณพ่อคุณแม่หรือ

คนทีรั่ก ไปท�าบญุ ถวายภตัตาหารทีว่ดัใกล้บ้าน หรือวดัทีเ่ราศรัทธา ช่วงวนัส่งท้าย

ปีเก่าส่งท้ายศักราช ด้วยการนั่งสมาธิต้อนรับปีใหม่ อธิษฐานจิตให้ส่ิงที่ดี

เกิดขึ้นกับชีวิต ภัยวิบัติมลายหายสูญ และการเป็นผู้น�าที่ดีจะต้องไม่ล�าเอียง

ด้วยอคติ 4 คือ เอียงเพราะรัก เอียงเพราะชัง เอียงเพราะโกรธ และเอียง

เพราะหลง  ปีใหม่ปีนีเ้รามาเตมิชีวติใหม่ด้วยพลังบญุกศุลดกีว่า ชีวติจะรุ่งเรือง

ตลอดไป เพราะรู้จักเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความมีศิริมงคล 

ใกล้ถึงเทศกาลเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 59 

ประจ�าปี 2561 ในวนัอาทติย์ที ่7 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. 

ซึ่งในคร้ังนี้ก�าหนดให้โรงเรียนชลประทานวิทยาและโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 

เป็นสถานที่เลือกต้ัง ส่วนที่ประชุมใหญ่ ณ หอประชุมชูชาติก�าภู 60 ปี 

ชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เป็นสถานที่จัดประชุม ในวันที่ 7 มกราคม 2561 การเลือกตั้งในปีนี้ประธาน

สหกรณ์ฯ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ได้เน้นถึงการให้บริการ ความชัดเจน 

และความสะดวกให้มากที่สุด ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการนั้นก็ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสมาชิกได้พิจารณาเลือกกลุ่มบุคคลที่เห็นว่าสามารถเข้ามา 

บริหารงานแทนท่านได้

ส่วนเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีประเด็นใดบ้างผมพอสรุปย่อๆ แต่ละ

บทบรรณาธิการ
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

089-461-5373

คอลัมน์ดงันีค้รับ ประธานแถลง ดร.ชูชาต ิกาญจนธนชัย พูดถงึเร่ืองวนัเลือกตัง้ 

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ในวันที่ 7 มกราคม 2561 รายละเอียด

อ่านได้ในฉบับครับ ส�าหรับคอลัมน์คุยกับผู้จัดการ ได้คุยถึงการลงทุนและให้

รางวัลกับตัวเอง (แบบประหยัด) ในปีใหม่ มี 5 วิธีประหยัดเงินและลงทุนช่วง

ปีใหม่ รายละเอยีดอ่านได้ในฉบบัครับ ส่วนรายงานจากห้องประชุมจะรายงาน

สถานะทางการเงิน ณ ปัจจุบัน และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอตัด

โอนทรัพย์สินเพื่อช�าระหนี้เงินฝากของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด 

คอลัมน์ถามมาตอบไป ได้มีสมาชิกสอบถามมาว่าอยากทราบการช�าระหนี้

แต่ละสัญญาจะใช้ระยะเวลา กี่งวด แล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อายุ 20 ปี 

ได้เงินสวัสดิการ เท่าไรแล้วจะกู้ชื่นใจได้เท่าไร เรามีค�าตอบให้ในคอลัมน์ครับ 

ในรอบเดือนสิงหาคม ฝ่ายติดตามหนี้สินสามารถติดตามหนี้ได้ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2559 – สิงหาคม 2560  เป็นเงินจ�านวน  70,565,700.59 บาท  

ต้องขอบคุณฝ่ายนี้มากครับ ส�าหรับคอลัมน์มุมบ�านาญฯ ได้พูดถึงวันที่ 5 

ธันวาคม ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้เป็นวัน “วันชาติไทย” และเป็น 

“วันพ่อแห่งชาติ” และข่าวการท�าความดีของ “พ่ีตูน” เป็นการท�าดีด้วยใจ

ไม่หวงัส่ิงตอบแทน และคอลัมน์ข่าวจากสมาคมฯ ได้แจ้งเร่ืองก�าหนดการช�าระ

เงินสงเคราะห์ประจ�าปี 2560 ของทัง้ 2 สมาคม คอื สมาคมครูไทยฯ (สสอค.) 

สมาคมชุมนุมแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เร่ิมตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561 รายละเอียดติดตามในคอลัมน์ได้ครับ 

และคอลัมน์แวดวงสินเช่ือ พูดถึงเร่ืองเมื่อไหร่ เราก�าลังติดบ่วงหนี้หรือจะ

ตกหลุมหนี้ และแล้วต้องหยุดการก่อหนี้ ไม่สร้างหนี้เพิ่มได้อย่างไร  ติดตาม

อ่านได้ในคอลัมน์ครับ

ก่อนจากกัน ฉบับนี้ผมใคร่ขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้ทุกท่าน 

“ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข 

ความส�าเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป”
 สวัสดีครับ

สหกรณ์ครูนนท์
www.ntbcoop.soatsolution.com

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบับประจ�ำเดือน ธันวำคม 2560

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวามหาราช น้อมร�าลึกถึง
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ประธานแถลง
ดร.ชชูาติ กาญจนธนชยั

081-533-8115

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ที่เคารพ 

การเลือกตั้งประธานกรรมการจ�านวน 7 ท่าน

ที่ครบวาระ และเลือกตั้งซ ่อมแทนกรรมการที่

ขาดคุณสมบัติของเขต 1 จ�านวน 1 ราย แม้เรา

ก�าหนดวันเลือกตั้งในวันที่  7 มกราคม 2561 

ณ  โรงเรียนชลประทานวิทยา  ประธานคณะกรรมการ

ด�าเนินการมีผู้สมัครคนเดียวแต่เราต้องด�าเนินการ

เลือกตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์  ถึงแม้ว่าไม่มี

ผูล้งสมัครแข่งก็ตาม ส่วนกรรมการทีค่รบวาระ 7 ท่าน  

แยกเป็น เขต 1 มีผู้ลงสมัคร 6 ราย เลือกได้  3 ราย   

เขต 2 มีผู้ลงสมัคร จ�านวน 5 ราย เลือกได้ 4 ราย         

แต่ทีพิ่เศษคอืเขตเลือกตัง้ที ่1 มกีารเลือกตัง้กรรมการ

แทนกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ จ�านวน 1 ราย อยู่ใน

วาระด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี  มีผู้ลงสมัครจ�านวน 2 ราย  

เลือกได้เพียง 1 รายเท่านั้น  การเลือกตั้งอาจใช้เวลา

นับคะแนนมากขึ้นในเขต 1 เนื่องจากมีการเลือกตั้ง

ซ่อมครับ 

ส่วนการรับรองงบดุลของผู้ตรวจบัญชีภาครัฐ  

ได้น�าคณะผู้ตรวจจ�านวนเกือบ 10 ท่าน และเร่ิมตรวจ

ต้ังแต่วันที ่12 ธันวาคม 2560  ซึง่มีเอกสารทีจ่ะต้อง

ตรวจจ�านวนมาก ก็คงจะน�าผลรายละเอียดต่างๆ 

ที่ได ้ รับจากผู ้ตรวจบัญชีแจ้งให้ผู ้แทนสมาชิกได้

รับทราบในวนัประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ในวนัอาทติย์

ที่ 7 มกราคม 2560 ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดส�าคัญๆ

ทีจ่ะหารือ  เช่น เร่ืองการขายสินทรัพย์ทีด่นิ  2  แปลง

หลังส�านักงานสหกรณ์ฯ ของเรา เร่ืองความคืบหน้า

กรณีที่ดินจังหวัดน่าน ซึ่งตอนนี้เราได้รับเงินมัดจ�า

และได้ค่าเสียประโยชน์จากที่ดินรวมแล้วประมาณ 

5.2  ล้านบาท และเรื่องการก่อสร้างอาคารส�านักงาน

สหกรณ์ฯ หลังใหม่ของสหกรณ์ฯ เป็นต้น

สรุป  การเลือกตัง้และประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี

ยังด�าเนินการต่อไปตามประกาศในวันอาทิตย์ที่ 

7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนชุมชน

วดับางไผ่  ต�าบลบางบวัทอง จังหวดันนทบรีุ เหมอืนเดมิ 

และสมาชิกทีม่าเลือกตัง้จะได้รับเบีย้เล้ียง 1,000  บาท  

และตอนบ่ายหลังจากเลือกตั้งแล ้วเสร็จ ก็จะ

เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ผู้แทน

สมาชิก ณ โรงเรียนชลประทานวทิยา  อ�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี เหมือนเดิม ก็ขอเชิญชวนผู ้แทน

สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมพียงกันนะครับ

สุดท้ายนี้ ในโอกาสปีใหม่ ผมขออ�านวยอวยพร

ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ สุขกายสุขใจ 

สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งหน่ึงประการใด

ในสิ่งที่ เป ็นมงคลก็ ขอให ้สมปรารถนา ชี วิต

ครอบครัว หน ้าที่การงาน มีความมั่นคงและ

เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

สวัสดีครับ



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 3

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

สวัสดีครับสมาชกิทกุท่าน ฉบบันีเ้ป็นฉบบัส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ มวีนัหยุดยาวๆ และอากาศทีเ่ป็นใจ ในปีนีอ้ากาศเย็นลง

เรื่อยๆ ช่วงใกล้ปีใหม่ เหมือนจะเชิญชวนให้ทุกๆ คน กระตือรือร้น 

และมคีวามหวงัทีอ่ยากจะท่องเทีย่วในช่วงปีใหม่ให้มคีวามสุข แบบ

บรรยากาศในฤดูหนาวจริงๆ ซึ่งไม่ทราบว่าในปีใหม่นี้จะมีอากาศที่

หนาวเย็นได้สักกี่วัน และหากท่านยังไม่มีโครงการในการท่องเที่ยว 

ณ ที่ใด “ลองลงทุนและให้รางวัลตัวเอง (แบบประหยัด) ในปีใหม่” 

กันนะครับ

ปีใหม่ทีใ่กล้จะมาถงึ มาดกูนัเลยว่า คณุไม่ลืมให้รางวลัตวัเอง 

รวมทั้งไม่ลืมที่จะลงทุนเพื่อตัวเองและประหยัดไปด้วยพร้อมๆ กัน

เผชิญกบัปัญหาร้อยแปดมาทัง้ปี ไม่แปลกทีเ่ราทกุคนจะเหนด็เหนือ่ย 

รู้สึกราวกับก�าลังวิ่งตีคู่มากับพ่ีตูนบอดี้สแลม ก้าวคนละก้าว เพ่ือ 

11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ก็ถ้าอย่างนั้นท�าไมไม่ลองให้รางวัล

ตัวเองบ้าง แต่ปีนี้ต้องประหยัดนะ

5 วิธีประหยัดเงินและลงทุนช่วงปีใหม่

1. จัดปาร์ตี้ที่บ้าน ลดรายจ่ายด้วยไอเดียดีๆ และการเตรียม 

พร้อมดีๆ ปีนี้เคลียร์บ้านจัดปาร์ตี้เถอะ ชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงมา

กินดื่ม เฮฮาตามอัธยาศัย ลองเปล่ียนบรรยากาศจากร้านอาหาร

หรูๆ ราคาแพง มาจัดปาร์ตีก้นัเอง สนกุและมชีีวติชีวา ต่างคนต่างมี

ภารกิจ รับผิดชอบเครื่องดื่มอาหารกันคนละอย่างสองอย่าง สนุก

อย่าบอกใคร

2. บนิคุ้มลดโปรโมชัน่ หาทริปไปท่องเทีย่วทนุต�า่ ลดความหรูหรา

ลงมาหน่อยในแบบมสีไตล์ (กยั็งได้) เร่ิมจากขยันเข้าไปในเวบ็ไซต์หา

ข้อมูลตัว๋เคร่ืองบนิ อย่าลืมก�าหนดคอนเซป็ต์ทริป ด้วยว่าต้องถกูและดี

3. ออกก�าลงักายหน้าจอแทบ็เลต็ ถ้า T25 ท�าให้คณุเหง่ือตก 

และได้กล้ามเนือ้หน้าท้องทีแ่ขง็ป๋ังและแขง็แกร่งแบนราบมาแล้ว ก็

อกีช่วงหนึง่ของชีวติจะเป็นไรไป ถ้าคณุจะพักค่าฟิตเนส และเทรนเนอร์

ส่วนตัว (ที่แสนแพง) และหันมาออกก�าลังกายเอง โดยการเปลี่ยน

กจิกรรมอ่ืนทีไ่ม่ต้องใช้เงินบ้าง เช่น วิง่มาราธอน (ไม่ต้องถงึ 2,000 

กิโลก็ได้) ว่ายน�้า แบดมินตัน หรือปั่นจักรยาน

4. ไม่ช็อปสินค้าใหม่ ปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนพร้อมใจ

กนัซือ้หาสินค้า นัน่กน่็าซือ้ เพ่ือเป็นของขวัญและของฝาก บทความ

นี้ไม่ถึงกับแนะน�าให้คุณหยุดซื้อ แต่อยากให้คุณสนุกกับป้าย Sale 

(ฮา) คุณจะพบว่าป้ายนี้ก็สร้างความสนุกได้ แถมจะมีความสุข

มากกว่าเดิมหลายเท่าถ้ารู้ว่าสามารถประหยัดไม่ใช่น้อยๆ

ระหว่างนี้คุณจะได้ใช้ความสามารถในการมิกซ์แอนด์แมตช์ 

โดยใช้จิตนาการจับคู่กับเส้ือผ้าที่ไม่ได้ใช้มานาน หรือจะลองใช้

เทคนิคแลกเสื้อผ้ากับเพื่อนๆ ที่ท�างาน หรือพี่สาวน้องสาว คูปอง

ส่วนลดของเพ่ือนซีท้ีไ่ม่ได้ใช้ บอกเพ่ือนรักของคณุเลยว่า จะดกีว่ามาก

ถ้าคูปองนั้นมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ  

5. เร่ิมสร้าง Passive lncome จ่ายเงินไปในทางหนึง่ อกีทางหนึง่

เราก็ต้องหาเงินเข้ากระเป๋าด้วย อาจใช้วิธีซื้อหุ้นทางอ้อมผ่าน LTF 

หรือ RMF ถอืเสียว่าเราซือ้ลงทนุให้ตวัเอง เพ่ือเป็นของขวญัให้ตวัเอง

ผ่านไปกีปี่ๆ แม้จะครบก�าหนดอายุขายหน่วยลงทนุในกองทนุ แต่เรา

ไม่ขาย ให้ถอืเสียว่าเป็นส่วนเกนิเกบ็ เป็นเงินลงทนุระยะยาว ถ้าซือ้แบบนี้

เป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่ตวัเองทกุปี รับรองว่าจะตกใจ เมือ่พบว่าวนัเปิด

กล่องของขวญั เราได้รับมลูค่าของขวญัทีสู่งสุด และหอมหวานทีสุ่ดแค่ไหน

วิธีนี้ยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้ตัวเอง ส่ิงที่ต้องให้

ความส�าคญัคอืการออมเงิน แม้วนัคนืจะล่วงไป แต่เงินของเรางอกเงย 

คดิให้บวก  ๆกแ็บบนีป้ระมาณนี ้คดิอย่างเดยีวไม่ท�าไม่ได้ ต้องลงมอืท�าด้วย

แค่นีเ้อง 5 วธีิประหยัดและลงทนุไปด้วยพร้อมกนัในช่วงปีใหม่ 

ส�าคัญคือการบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมเพียงพอและพอเพียง 

ก้าวตามรอยค�าสอนพ่อยังใช้ได้ น�ามาหม่ันระลึกและตรวจสอบตวัเอง

ในช่วงสิ้นปีนี้

ชีวติมคีวามหมายกเ็มือ่เราให้ความหมายแก่มัน ลองดวู่าคุณ

จะให้ความหมายชีวิตของคุณอย่างไร จุดมุ่งหมายของบทความนี้ 

คอื การให้ความส�าคญักบัการให้รางวลัตวัเองด้วย ถ้าทกุอย่างดูตึงๆ 

ก็อย่าลืมผ่อนคลายตัวเองบ้าง อย่างน้อยก็ให้รางวัลชีวิตเมื่อสิ้นปี 

ให้แรงบันดาลใจเพื่อไปต่อในปีหน้า

สหกรณ์ฯ เราปิดบญัชีไปแล้วเมือ่วันที ่31 ตลุาคม 2560 และ

ผู้สอบบัญชีได้ท�าการเข้าตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่

ระหว่างการจัดท�างบการเงินเพ่ือเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ�าปี  

สมาชิกทุกท่านโปรดอดใจรอสักนิดนะครับ สหกรณ์ฯ เราจะท�าการ

สรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการที่หมดวาระ ในวัน

อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ทั้ง 2 เขตพื้นที่ครับ

ในส่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จ�ากัด ในเดือน

ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ เราจะได้เงินคนืประมาณ 9 ล้านบาทเศษ 

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จ�ากัด  

และในส่วนของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั ผูช้�าระบญัชี

จะท�าการโอนโฉนดทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นโครงการบ้านจัดสรร 

ใกล้มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม ประมาณ 9 แปลง 

เป็นเงินกว่า 10 ล้าน เพื่อชดใช้หนี้ให้สหกรณ์ฯเรา ซึ่งอยู่ในระหว่าง

ประสานงานกบัทางผูช้�าระบญัชีในการโอนทรัพย์สินให้กบัสหกรณ์ฯ 

ถ้าด�าเนินการเสร็จสินผมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ

“ในโอกาสปีใหม่น้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่าน

และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสุขกาย 

สขุใจ ประสบความส�าเร็จในสิง่ทีมุ่ง่หวังทกุประการตลอดปี 2561 

นี้เทอญ”

   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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รายงาน
   จากห้องประชุม

นายบงัเอิญ อ่ิมจติร  ๐๘๙-๗๘๙-๓๐๔๖

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ที่

เคารพรักทุกท่านครับ ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้  

กระผม นายบังเอิญ อิ่มจิตร ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ชุดที่ 58 ประจ�าปี  

2560 ครั้งที่ 20/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ให้เพ่ือนสมาชิกได้

รับทราบดังนี้ ครับ

เรื่องที่ 1 เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน

- ปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกสามัญ จ�านวน11,143 คน ลดลงจาก

เดือนก่อน 17 คนและสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,324 คน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 3 คน รวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,467 คน

- ทุนด�าเนินงาน มี 8,250.06 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

 1. เงินรับฝาก  เพิ่มขึ้น      14.41 ล้านบาท

 2. เงินกู้ยืม    ลดลง         10.08 ล้านบาท

 3. ทุนเรือนหุ้น  เพิ่มขึ้น              8.50 ล้านบาท 

 4. หนี้สินอื่น  ลดลง  2.26 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

 1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 126.75 ล้านบาท ลดลง

จากเดือนก่อน 14.78 ล้านบาท

 2. เงินฝากสหกรณ์อื่น ลดลง 0.60 ล้านบาท

 3. เงินให้สมาชิกกู้  เพิ่มขึ้น 9.61 ล้านบาท

 4. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ลดลง 6.85 ล้านบาท

 5. สินทรัพย์อื่น  เพิ่มขึ้น 7.41 ล้านบาท

เรื่องที่ 2 เรื่องขอตัดโอนทรัพย์สินเพื่อช�าระหนี้เจ้าหนี้เงินฝาก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด

ข้อมลูน�าเสนอ ตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ได้น�าเงิน

ไปฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด มียอดเงินฝากค้างช�าระ

จ�านวน 113,000,000 บาท และต่อมาได้ย่ืนฟ้องสหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ จ�ากดั รวมสองคด ีคอืคดอีาญา เร่ือง พรบ.เช็คหมายเลข

คดีด�าที่ อ.1945/2559 กับคดีแพ่ง เร่ืองผิดสัญญาฝากทรัพย์ เรียก

ค่าเสียหาย ค�้าประกัน หมายเลขคดีด�าที่ ผบ.5072/2560  

ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 32/2560 ลงวันที่ 

11 พฤษภาคม 2560 เร่ืองส่ังเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ  

จ�ากัด และค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (สพพ.2) 56/2560 ลงวันที่ 23 

สิงหาคม 2560 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีสหกรณ์เคหสถานนพเก้า

รวมใจ จ�ากัด  

นายคีตวุฒิ นับแสง ในฐานะผู้ช�าระบัญชีของสหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ จ�ากัด ได้ท�าหนังสือที่ กษ.1110/กพส.5 ลงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2560 เร่ือง ขอตัดโอนทรัพย์สินเพ่ือช�าระหนี้เงินฝาก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด ถึงประธานกรรมการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด โดยแจ้งว่า ได้ด�าเนินการรับมอบเอกสาร

หลักฐานอนัประกอบด้วยรายการทรัพย์สิน หนีสิ้น และทนุของสหกรณ์

เพ่ือให้ผูช้�าระบญัชีด�าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรา 77, 78 และเพ่ือจัดท�า

งบดุลของสหกรณ์ตามมาตรา 80 และพบว่ามีหนี้เงินฝากประเภท

ออมทรัพย์ค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด จ�านวน  

113,000,000 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) และนายคีตวุฒิ นับแสง ผู้ช�าระ

บัญชีขอไกล่เกลี่ยในคดีความทั้งสองคดี โดยน�าที่ดินจ�านวนเก้าแปลง  

พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตั้งอยู่ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม โดยไม่ติดภารผูกพันใดๆ รายละเอียดที่ดินตามเอกสาร

ที่แนบมาพร้อมนี้ น�ามาโอนกรรมสิทธิ์ใช้หนี้สหกรณ์ในคดี พรบ. เช็ค

หมายเลขคดีด�าที่ อ.1945/2559  

ทีด่นิทัง้เก้าแปลงมรีาคาประเมนิทีท่างราชการออกให้รวมกนัเป็น

เงินจ�านวน 10,614,400 บาท ยังไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องประเมิน

ก่อนจะด�าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด และ

เงินค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ินี ้ให้น�ามาหกัจากราคาประเมนิทีด่นิ

กับราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจึงน�ามาช�าระหนี้สหกรณ์ฯ

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้รับโอนที่ดินทั้ง

เก้าแปลงดังกล่าวข้างต้นตามราคาประเมินที่ดินของทางราชการกับ

ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง โดยให้สหกรณ์ฯออกค่าใช้จ่ายในการโอน

กรรมสิทธ์ิทั้งหมด และน�าเงินค่าใช้จ่ายมาหักราคาประเมินทั้งหมด  

ส่วนที่เหลือน�ามาช�าระหนี้สหกรณ์ฯ

และมีค�าสั่งให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังรายชื่อดังนี้  

1. นายวิชัย ทับคล้าย  2.นายบังเอิญ อิ่มจิตร  3.นายฉันทิชย์ ศรีทอง  

4. นายรังสิมันต์ ยาละ  5.นายฉตัรชัย ธรรมครบรีุ  6.นายมานสั บรรจงใหม่  

7.นายไพบูลย์ ปิ่นมังกร ร่วมกับนายคีตวุฒิ นับแสง ผู้ช�าระบัญชี

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด และผู้ติดตามไปตรวจสอบ

หลักทรัพย์ดงักล่าว และให้น�ารถยนต์ตูข้องสหกรณ์ฯไปปฏบิตังิานเพ่ือ

ความสะดวกในการปฏบิตังิาน โดยปฏบิตังิานในวนัที ่7 ถงึ 8 ธันวาคม  

2560 ผลด�าเนนิการจะน�ามารายงานให้ท่านสมาชิกได้ทราบต่อไปครับ

ในศุภวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2561 ขออ�านาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย 

โปรดดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสขุ ความเจริญ 

ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

บังเอิญ  อิ่มจิตร 
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อ่านต่อหน้า 10

นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

ปลดหนี้ ปลดหนี้ที่ไหน 

     ต้องปลดท่ีใจเราก่อนเลย 

เมื่อไหร่! เราก�าลังติดบ่วงหนี้ หรือตกหลุมหนี้ ดูที่สภาวะว่า   

“การจ่ายขัน้ต�า่ต่อเดอืนเกนิ 40% ของรายได้ และเร่ิมกูห้นีม้าเพ่ือช�าระ

หนีแ้ล้ว” นีล้่วนเป็นสัญญาณทีบ่่งบอกว่าสมาชิกก�าลังขดุหลุม “บ่อหนี้

ฝังตนเองแล้ว” เมือ่ไหร่ตกหลุมบ่อหนีแ้ล้ว สมาชิกจะไม่มทีางช�าระหนี้

ได้หมดง่ายๆ แน่ หากยังคงก่อสร้างหนีเ้พ่ิมขึน้อยู่เร่ือยๆ สมาชิกหลายคน

คิดว่าการปลดหนี้ไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ในความเป็นจริงท�าได้ยากมาก  

เพราะดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน และในเมื่อสมาชิกรู้ว่าก�าลังติดบ่วง

ตกอยู่ในหลุมหนีแ้ล้ว ส่ิงแรกทีเ่ราควรท�าคอื การหยุดก่อหนีแ้ละตัง้สติ

ให้ด ีเพราะการมหีนีเ้พ่ิมขึน้จะท�าให้สมาชิกจมลงไปลึกกว่าเดมิ วนันีข้อ

ชี้น�าแนวทางปลดหนี้ที่ได้ผลจริงมาให้สมาชิกลองท�าตามกันดูครับ

1. ต้องหยุดการก่อหนี้ ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ให้ถามใจตัวเองก่อนว่า 

“หยุด” เรื่องนี้ใจสู้ไหม เพราะท�าได้ยากมาก ส�าหรับสมาชิกที่เสพติด

กับการเป็นหนี้แล้ว แล้วดูอย่างไรง่ายๆ ให้สังเกตตอนสมาชิกมีเงิน

ใช้ไม่พอ สมองของเราคิดตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “จะกู้ที่ไหนดี” หรือ  

“จะยืมจากใครดี” ถ้าอยากจะแก้ปัญหาหนีจ้งหยุดก่อหนีเ้พ่ิม เพ่ือหยุด

การเวียนวนการเป็นหนี้ก่อน

2. ต้องลดรายจ่าย ลดใช้จ่ายฟุม่เฟือย เมือ่พบว่าเงินไม่พอใช้จ่าย

ในแต่ละเดอืนแล้ว สมาชิกลองปรับวธีิคดิ หาแนวทางลดรายจ่ายอืน่ๆ ลง 

เพ่ือให้เงินเหลือมากข้ึน ทดแทนการก่อหนีเ้พ่ิม และเมือ่สมาชิกปรับเปล่ียน

วธีิคดิและจัดการได้แล้วการปลดหนีก้จ็ะได้เร็วขึน้  ในการลดค่าใช้จ่าย

นั้นจัดการได้ง่ายๆ เพียงแต่สมาชิกจัดท�าบันทึกรายรับ – รายจ่าย 

ประจ�าวันว่าเงินหมดไปในแต่ละวันใช้จ่ายอะไรบ้าง รายจ่ายอะไรที่

ไม่จ�าเป็นก็สามารถตัดทิ้งไปได้

3. ต้องเชค็ยอดหน้ีจากการกู้ทัง้หมด ดวู่าสมาชิกมกีารกูท้ัง้ในระบบ

และกูเ้งินนอกระบบแต่ละรายการกูม้ยีอดเงินหนีเ้ท่าไร และเสียดอกเบีย้

รายการละเท่าไรต่อปี และการช�าระหนี้ต่อเดือนเท่าไร แล้วค่อยท�า

รายการหนี้ทั้งหมดว่ามีเท่าไร และเป็นหนี้ที่ไหนบ้าง จากนั้นก็แบ่ง

ประเภทหนี้ตามอัตราดอกเบี้ย โดยตั้งเป้าหมายว่า ต้องพยายามช�าระ

ปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงๆ ไปก่อน เพราะนี้ดอกเบี้ยสูงเป็นตัวที่สร้างภาระ

มากทีสุ่ด จากนัน้ค่อยแบ่งสัดส่วนเงินรายได้เป็นรายจ่าย เมือ่ช�าระหนี้

ไปแล้วสมาชิกก็จะรู้ว่ามีเงินเหลือต่อเดือนเท่าไร สมาชิกจะเห็นภาพ

รวมแล้วการวางแผนการใช้จ่ายต่อเดือนก็จะง่ายขึ้น

4. ต้องจ่ายช�าระหนีอ้อกทีล่ะรายการ เมื่อไหร่สมาชิกมโีอกาสได้

เงนิก้อนมา เช่น เงนิโบนสั  เงนิปันผล  หรอืถกูฉลากโชคดมีา ใหเ้ลอืก

ช�าระหนีท้ีม่ดีอกเบีย้สูงสุดก่อนเป็นอนัดบัแรก แต่ถ้าหนีด้อกเบีย้เท่ากัน

ให้เลือกปิดหนี้ที่มีวงเงินคงเหลือน้อยกว่าก่อน หัวใจการช�าระหนี้คือ

เลือกช�าระหนี้ที่ละรายการ จะได้ผลดีกว่าการกระจายเงินช�าระหน้ี

หลายๆ รายการ เพราะมีผลภาระหนีไ้ม่ลดลง หรือใช้วธีิ น�าเงินไปช�าระ

เงนิต้น เงินต้นลด แล้วดอกเบี้ยจะลดตาม การช�าระหนี้ก็จะลดลงด้วย

เช่นกัน

5. ต้องการวางแผนช�าระหน้ีอย่างเป็นข้ันตอน มีการวางแผน

อย่างมีระบบและมีหลักการ ด้วยการทยอยปิดหนี้ด้วยเงินคงเหลือ

ในแต่ละเดือน หรือ 6 เดือน หรือรอบปี โดยให้ช�าระดอกเบี้ยเพื่อเงิน

ส่วนเกนิจะถกูน�าไปตดัเงินต้นลดลง และวธีิการนีจ้ะท�าให้หนีห้มดเร็วขึน้

6. ต้องหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ส�ารวจแนวทาง

ของการสร้างรายได้เพ่ิม เพ่ือน�าเงินมาช�าระหนีใ้ห้หมดไปโดยเร็ว โดยดวู่า

เรามคีวามสามารถและมีโอกาสหารายได้เพ่ิมขึน้จากการท�าอะไรได้บ้าง  

เมื่อมีเงินรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วจะต้องเผื่อไว้มาช�าระหนี้ หรือไม่ให้ใช้

วธีิน�าเอาทรัพย์สินทีส่ามารถแปลงเป็นเงินไปให้เช่าหรือขาย เพ่ือน�าเงิน

มาช�าระหนี้ต่อไป

7. ต้องจดัการรวมหน้ีเป็นรายการเดียว การใช้วธีินีเ้ป็นแนวทาง

สุดท้าย โดยแท้จริงจะช่วยให้สมาชิกช�าระหนีร้ายเดอืนลดลง และมีเงิน

คงเหลือมากขึ้นจริง แต่โดยภาระรวมของสมาชิกยังมีมาก เพราะหนี้ที่

กู้มานั้นจะถูกน�ามารวมเป็นหนี้ก้อนใหม่ที่มียอดหนี้ใหญ่ขึ้น และต้อง

มดีอกเบีย้เพ่ิมตามด้วยมเีงินต้นจ�านวนมากขึน้ แต่ข้อดไีด้ช�าระหนีร้ะยะ

เวลายาวนานขึ้น
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายรังสิมันต์ ยาละ 086-319-5725

 รายงานการติดตามหน้ีสินประจ�าเดือนตุลาคม 2560   

 ลกูหน้ีช�าระหน้ีทัง้หมด จ�านวน 394 ราย ได้รับช�าระหน้ี    เป็นเงินจ�านวน 2,727,351.50   บาท

 (สมาชกิทีม่มีติให้ออกจากสมาชกิและน�าหุน้ช�าระหน้ีจ�านวน 22 ราย เป็นเงินจ�านวน           2,938,600.00 บาท

    รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น                            5,665,951.50  บาท

 สรุปในการติดตามหน้ีสนิ เดือนกันยายน 2560      เป็นเงินจ�านวน           5,665,915.50  บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-สิงหาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน        64,899,749.09  บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560 เป็นเงินจ�านวน         70,565,700.59  บาท    

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ�ากดั ทีเ่คารพ พบกนัอกีคร้ังกบัคอลัมน์ ตดิตามหนีสิ้น

ประจ�าเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีระกา ต้อนรับศักราชใหม่ 

2561 ปีจอ ก็หวังว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้จะเป็นปีที่ดีของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีของเราครับ

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาตามนโยบายของ

ประธาน ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ที่ให้ความส�าคัญกับ

การแก้ไขปัญหาหนี้ NPL ของสมาชิกรายย่อย ท�าให้มี

มาตรการและมีการแก้ไขระเบียบต่างหลายๆ อย่าง เพื่อ

ให้เกิดความรัดกมุในการปล่อยสินเช่ือเงินกู ้ซึง่อาจท�าให้

สมาชิกบางส่วนอาจไม่ได้รับความสะดวกบ้างนะครับ

ฉบับนี้จึงขออธิบายขั้นตอนการด�าเนินการของ

สหกรณ์เม่ือเกิดกรณีที่สมาชิกผิดนัดช�าระนี้และต้องให้

ออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จะต้องด�าเนินการ

เรียกคืนเงินกู้ทันที ในกรณีดังนี้ 

1.เมื่อสมาชิกออกจากการเป็นสมาชิก 

2.เมื่อน�าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

3.หลักประกันบกพร่องไม่แก้ไขให้คืนดีตามสภาพ

เดิม

4.ค้างช�าระหนี้หรือดอกเบี้ย 2 งวดติดต่อกัน

5.ผิดนัดช�าระหนี้สามคราวในเงินกู้รายหนึ่ง 

ซึ่งโดยมากแล้วในส่วนสมาชิกของเราที่เป็น NPL 

จะมีสาเหตุมาจากข้อที่ 4 มากที่สุด ซึ่งหลังจากสมาชิก

ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์ฯต้องเรียก

คืนเงินกู้โดยเรียกล�าดับขั้นดังนี้ครับ

1. เรียกจากผู้กู้ก่อน

2. ผู้กู้ไม่ช�าระเรียกจากผู้ค�้าประกันเต็มจ�านวนโดย

ต้องบอกกล่าวการผิดนัดก่อน

3. ผู ้ค�้าประกันไม่สามารถช�าระเต็มจ�านวนขอ

ผ่อนผันได้

โดยมีล�าดับขั้นตอนหลังจาก ที่ให้สมาชิกที่ผิดนัด

ช�าระหนี้ ออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว ดังนี้ครับ

ในรอบปีทีผ่่านมา สหกรณ์ฯ ได้แก้ไขปัญหาเร่ืองหนี้ 

NPL ของสมาชิกรายย่อยไปได้มากครับ และในปีใหม่ที่

จะถงึ กค็งมมีาตรการใหม่ๆ ออกมา เพ่ือตดิตามหนี ้NPL 

ของสมาชิกรายย่อยให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สหกรณ์ฯ

เรามีความมั่นคง มั่งคั่ง สร้างรอยย้ิมให้สมาชิกที่เป็น

ลูกค้าชั้นดีของสหกรณ์เราบ้างนะครับ

บังคับคดี
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

5 ธันวาคม ยังคงเป็นวันส�าคัญที่เราคนไทยยังต้องร�าลึกถึง

ตลอดไป โดยเฉพาะในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้เป็น       

“วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น 

“วันชาติไทย” และเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” โดยทางราชการก�าหนด

ให้เป็นวันหยุดราชการและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันส�าคัญทั้ง 

3 วัน ต่อเนื่องไปทุกปี

ส�าหรับ “วันพ่อแห่งชาติ” ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 

ธันวาคม 2523 และได้ก�าหนดให้ดอกพุทธรักษา เป็นสัญลักษณ์

ของวันพ่อแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญดังนี้ 

1) เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 

2) เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่

มีต่อครอบครัวและสังคม 

3) เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ 

4) เพ่ือให้ผู้เป็นพ่อได้ส�านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของตน

เมือ่กล่าวถงึ “วันพ่อ” กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะต้องหยบิยกเอาบทบาท

หน้าที่ของพ่อแม่ และลูกๆ ที่มีท่านผู้รู้เขาบอกกล่าวเล่าขานต่อๆ 

กันมาเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติกันบ้างเล็กน้อย ใครที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็

ขอให้เริ่มปฏิบัติ ยังไม่มีค�าว่าสายครับ ใครที่ปฏิบัติแล้วหรือก�าลัง

ปฏบิตัอิยู่ กข็อให้มแีต่ความสุข ความเจริญย่ิงๆขึน้ไป โดยมีแนวปฏบิตัิ 

ดังนี้

หน้าของบิดา-มารดา ที่มีต่อบุตร

- ห้ามมิให้บุตรท�าชั่ว ป้องกนั ห้ามปราม มิให้ประพฤตเิสียหาย

- ให้ต้ังอยู่ในความดี ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม วัฒนธรรม

ประเพณีและกฎหมายบ้านเมือง

- ให้ศกึษาศลิปวิทยา ส่งเสริมให้ได้รับการศกึษาทัง้คดโีลกและ

คดีธรรม

-หาคูค่รองทีส่มควรให้ โดยเลือกคูค่รองทีคู่ค่วรเหมาะสมให้ใน

เวลาอันเหมาะสม

หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดา-มารดา

- เลีย้งดูบดิามารดาเป็นการอบแทน เล้ียงดพู่อแม่ยามแก่เฒ่า 

อย่าปล่อยให้อด รันทดใจในวัยชรา

- ช่วยท�ากิจการงานของท่าน ไม่นิง่ดดูายเป็นคนไร้น�า้ใจ เข้าไป

ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่

- ด�ารงวงศ์ตระกูล ไม่ท�าตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย

- ประพฤติตนให้สมควรได้รับทรัพย์มรดก ประพฤติตนให้ท่าน

ไว้ใจและวางใจที่จะครอบครองสมบัติ

- ท่านเจบ็ป่วยต้องรักษา ท่านมรณาต้องท�าศพให้ ท�าความปรารถนา

ของพ่อแม่มิให้พังทลาย

ล่วงถึงวันที่ 10 ธันวาคม ก็เป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง คือ 

“วันรัฐธรรมนูญ” ย้อนไปเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นวันที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญ 

ราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรให้กับประชาชนชาวไทย เพ่ือเป็น

หลักในการปกครองประเทศ “รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมายสูงสุด

ของประเทศ เป็นเคร่ืองก�าหนดระเบยีบแบบแผนของสังคม ปัจจุบัน

ประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ปกครองประเทศ 

โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ 6 

เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   

เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

กล่าวถึงวันส�าคัญๆ ของเดือนนี้มาพอสมควร ถ้าไม่พูดถึง

กิจกรรมดีๆ ที่ก�าลังฮิตติดระดับประเทศก็คงไม่ได้ คือโครงการ 

“ก้าวคนละก้าว” ของ “พี่ตูน” ของทุกคนในขณะนี้ วัตถุประสงค์  

คอื การวิง่จากจังหวดัยะลาถงึจังหวดัเชียงรายเพ่ือขอรับเงินบริจาค 

จากผูท้ีมี่จิตศรัทธาร่วมท�าบญุระดมเงินไปซือ้อปุกรณ์เคร่ืองมอืแพทย์ 

ให้กบัโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง เป้าหมายคอืต้องการเงิน 700 ล้าน 

แต่ด้วยความตัง้ใจท�าความดขีอง “พีตู่น” ผนวกกบัพลังแห่งศรัทธา

ของประชาชน ท�าให้ได้เงินเกินเป้าหมายแล้ว และคาดว่าจะได้เกิน

พันล้านอย่างแน่นอน

การท�าความดีของ “พี่ตูน” เป็นการท�าดีด้วยหัวใจ ไม่หวัง

ส่ิงตอบแทน รางวัลส่ิงตอบแทนคือ ให้ทุกคนเป็นสุข จังหวัด

สุพรรณบรีุ เป็นจังหวดับ้านเกดิของ “พีตู่น” ได้มีการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นเมื่อ “พี่ตูน” วิ่งไปถึงและยกย่องให้เป็น “คนดีศรีสุพรรณ” 
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ 

ทราบเกี่ยวกับสถานะด้านการบริหารงานและสภาพฐานะทาง

ด้านการเงิน ประจ�าเดือนตุลาคม มีจ�านวนสมาชิกคงเหลือ 

9,205 คน มีสมาชิกเข้าใหม่ 4 คน และขออุทธรณ์กลับเข้าเป็น

สมาชิก 4 คน และมีมตใิห้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกจ�านวน 11 ราย 

ในแต่ละเดือนจะมีสมาชิกสมาคมเสียชีวิตประมาณ 4 -5 ราย 

ด้านการเงินมีเงินคงเหลือในบัญชี 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 

13,904,267.87 บาท การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินเป็น

ไปตามระเบยีบของสมาคมก�าหนด และมกีารควบคมุด้านบญัชี 

และน�าเสนอคณะกรรมการในการประชุมประจ�าเดอืนของทกุเดอืน

สองสามเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติให้เปิด

โครงการเงินออมสงเคราะห์รายเดือนล่วงหน้า โดยมีการช�าระ

เงินล่วงหน้า 2 แบบ คือ 6 เดือน เป็นเงิน 1,200 บาท และ

แบบ 12 เดือน เป็นเงิน 2,400 บาท เพื่อให้ความสะดวกแก่

สมาชิกทุกท่าน ปัจจุบันก็มีสมาชิกเข้าโครงการอย่างต่อเนื่อง

ซึง่เป็นผลดทีัง้สมาชิก และสมาคมฯ ในการบริหารจัดการทีด่ขีึน้ 

มคีวามม่ันคง เพราะสมาคมฯ ไม่ได้ด�าเนนิการแสวงหาผลก�าไร

เป็นเพียงแต่ผู้ให้สวัสดิการแด่สมาชิกทุกคนเท่านั้น มีอะไร

เปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา จะแจ้งให้สมาชิกทราบในฉบับ

ต่อไปครับ

ท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบรีุ ทกุท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเก่ียวกบัสมาชิก

ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็น

สมาชิกของฌาปนกิจฯต่อได้ ครับ

(***ยกเว้นผู้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***) 

การรับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

ผูรั้บเงินสงเคราะห์ต้องน�าหลักฐานไปขอรับเงินสงเคราะห์ 

ดังนี้

เอกสารผู้เสียชีวิต (ฉบับจริงและส�าเนา)

1. บัตรประชาชนฉบับจริง

2. ใบมรณะบัตรฉบับจริง

3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่ประทับตราค�าว่า “ตาย”

4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

5. ทะเบียนสมรสฉบับจริง (ถ้ามี)

เอกสารผู้รับผลประโยชน์ (ฉบับจริงและส�าเนา)

1. บัตรประชาชนฉบับจริง

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

4. ทะเบียนสมรสฉบับจริง (ถ้ามี)

*** (กรุณาลงนามรับรองส�าเนาทุกฉบับ) ***

กรณีมีภาระผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ทางสมาคมฯ

จะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนทีส่มาคมได้ท�าธุรกรรม

ด้านการเงินไว้กบัสหกรณ์ ส่วนทีเ่หลือผูรั้บผลประโยชน์จึงได้รับ

ต่อไป
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แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนธันวาคม 2560 มีจ�านวน 4 ราย   

256,701
ช่ือ - นามสกลุ

นางไพฑูรย ์ ใจเท่ียงธรรม

นายสงคราม  ต๊ิบอา้ย

นางพนูทรัพย ์ ดุจเพญ็

นางเสริมศรี  จนัเหมาะ 64 ปี

80 ปี

64 ปี

64 ปี

อายุ

สมทบ

150,000

สมทบ

150,000

40-50ปี

สหกรณ์ฯ

254,000

254,028

254,056

256,735

สฌ.นบ.

-

-

-

-

สส.อค.

-

-

-

-

สส.ชสอ.

ล่ิมเลือดอุดกลั้นในปอด

หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ

มะเร็งตบั

มะเร็งตบัอ่อน

สาเหตุการเสียชีวติ

4.

3.

2.

1.

ล�าดบั

ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย เพ็งศรี  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
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ถามมา
ตอบไป
 นายสงบ สนสิน  081-458-8057 

ตอบ
สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา อ�าเภอ

ปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ เขตเลือกตัง้ที ่1 สมาชิกสังกดัอ�าเภอ

เมอืงนนทบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั เวลา 07.00 น. 

- 12.00 น. ครับ

ถาม4
ผมเป็นสมาชิกอยู่หน่วยช�าระเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ผมจะต้องไปเลือกตั้งได้ที่ไหนครับ 

ตอบ
สวัสดีครับ ทั้งสองสมาคมเปิดให้ช�าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 

3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ครับ

ถาม5
สวสัดีครบัผมเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิครไูทย และเป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกจิชุมนมุฯ ไม่ทราบว่าตอนนีเ้ปิดให้ช�าระเงนิ

ได้หรือยังและช�าระเงินได้ถึงเมื่อไรครับ

ตอบ
สวัสดีครับ สมาชิกสามารถกู้ได้ แต่ 

1. สมาชิกต�าแหน่งข้าราชการสามารถย่ืนกู้ได้ตามหุ้น 

และต้องดูเกณฑ์เงินเดือนคงเหลือประกอบการกู้ด้วยครับ 

2. สมาชิกต�าแหน่งครูอัตราจ้างหรือครูเอกชน ไม่

สามารถยื่นกู้ ATM ได้ แต่กู้แบบฉุกเฉินหน้าเคาน์เตอร์ได้ 1.5  

ของเงินได้รายเดือนอย่างเดียว ตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ฯ ครับ

ถาม1
ดิฉันเคยกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM มาครั้งหนึ่ง และได้

ช�าระหนี้หมดแล้ว ดิฉันจะสามารถยื่นกู้ซ�้าได้หรือไม่ค่ะ

ตอบ
ท่านสมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

กองทุน 50 ปีสหกรณ์ฯ จ�านวน 120,000 บาท และจะกู้เงิน

โครงการสหกรณ์ชื่นใจได้จ�านวน  80,000 บาท ครับ

ถาม3
ดฉัินเป็นสมาชิกข้าราชการบ�านาญอายกุารเป็นสมาชิก 20 ปี 

10 เดือน ดิฉันจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมกองทุน 

50 ปีสหกรณ์เท่าไร และจะกูเ้งินโครงการสหกรณ์ช่ืนใจได้เท่าไรค่ะ

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน 

วนันีผ้มจะเขยีนถงึวธีิการออมเงิน ถ้าหากคณุเป็นคนหนึง่

ทีต้่องการความมัน่คงทางการเงิน เพ่ือรองรับทกุความต้องการ

ของตวัเองแล้วล่ะก ็ผมมวีธีิและจะต้องช่วยคณุได้อย่างแน่นอนครับ

 1. จ่ายเพื่อสร้างประสบการณ์  

 2. ไม่ขอยืมเงินจากคนอื่น  

 3. เรียนรู้จากผู้อื่น               

 4. โฟกัสที่เรื่องส�าคัญ 

 5. ให้ความส�าคัญกับการออม  

 6. ผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมาย

ถึงแม้คุณจะเป็นคนเก่งสามารถหาเงินได้มากมาย แต่ถ้า

คุณรับซ้ายจ่ายขวาโดยไม่ยั้งคิดแล้วล่ะก็ 

ไม่ว่าจะมีเงินถุงเงินถงัมากมายแค่ไหนกห็มดได้ในสักวนัหนึง่ 

ถ้าหากคณุไม่รู้จักทีจ่ะเร่ิมอดทนกบัรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น และออม

เอาไว้เป็นเงินส�ารองส�าหรับอนาคตของตวัเอง  และผมขอตอบ

ค�าถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามกันเข้ามาลงในวารสารฉบับ

เดือนธันวาคม ให้ท่านทราบดังนี้ครับ

ตอบ
1. กูเ้งินพิเศษ จ�านวนงวดทีช่�าระหนีต้้องไม่เกนิ 300 งวด 

กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท

2. กูเ้งินสามญั จ�านวนงวดทีช่�าระหนีต้้องไม่เกนิ 300 งวด 

กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท

3. กูเ้งินสวสัดกิาร จ�านวนงวดทีช่�าระหนีต้้องไม่เกนิ 300 งวด 

กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท

4. กู้เงินสุขใจ จ�านวนงวดที่ช�าระหนี้ต้องไม่เกิน 48 งวด 

กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ถาม2
ผมขอทราบงวดการช�าระหนีแ้ต่ละสญัญาว่ามกี�าหนดการ

ส่งหนี้กี่งวดครับ
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ต่อจากหน้า 8

ต่อจากหน้า 7

ขอแสดงความยินดีกับ “พี่ตูน” และชาวสุพรรณบุรีทุกคน ที่มี

บุคคลสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดครับ ส�าหรับชาวจังหวัดนนทบุรี 

ก็ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆ เมื่อ “พี่ตูน” วิ่งผ่านก็ได้มีการต้อนรับ

และร่วมบริจาคเงินจ�านวนมาก สมาชิกสหกรณ์ครูนนท์หลายท่าน

คงไม่พลาดโอกาสดีๆ  อย่างนีแ้น่นอน ขอช่ืนชมด้วยความจริงใจครับ 

คนท�าความดีต้องได้รับการยกย่อง ขอเอาใจช่วย “พี่ตูน” ให้ท�า

หน้าที่ให้ส�าเร็จลุล่วงสมความตั้งใจและความปรารถนาครับ 

พอส้ินเดอืนธันวาคม 2560 กเ็ข้าสู่ศกัราชใหม่ เป็นพุทธศกัราช 

2561 ปีนกัษัตร “ปีจอ” ในปีนีต้ามโหราศาสตร์จีนได้ระบวุ่าคนเกดิ

ปีไหนจะเป็นปีชงกับปีไหนบ้างอย่างไร ลองติดตามดูครับ

  - คนปีชงหลักอันดับแรก “คนเกิดปีมะโรง” เรียกว่า

ชงเต็มๆ (100 %) 

 - คนปีชงอันดับสอง “ปีคัก” หรือ “คนเกิดปีจอ” ปีชงร่วม 

75 %

 - คนปีชงอนัดบัสาม “ปีเฮ้ง” หรือ “คนเกิดปีมะแม”  ปีชงร่วม  

50 %

 - คนปีชงอันดับสุดท้าย “ปีไห่” หรือ “คนเกิดปีระกา”  

ปีชงร่วม 25 %

ใครท่ีมีความเช่ือในเร่ืองดวงชะตาชีวติ เร่ืองปีชงตรงกบัปีเกดิ

ของตัวเอง ก็ลองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ และเสริมดวง ให้

เป็นสิริมงคลได้ด้วยวธิใีด กล็องปฏบิตัดิคูรับ เร่ืองอย่างนีไ้ม่เสียหาย

อะไร และขอให้มั่นท�าบุญ สร้างกุศล และท�าความดีให้มากๆ จะ

เป็นความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าครับ

สวัสดีครับ... 

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

หมายเลข 3
นายวิวัฒน์ กองแกน

ต�าแหน่งครู
โรงเรียนชลประทานวิทยา

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 089-

9147567 อ.วันชยั ศรีเพง็ เบอร์ 02-9698201-2 ต่อ 132 และ 

Fax 02-9698841ID line : 029698841  

เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง 

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจ

ช�าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชี ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

เลขที่บัญชี 108-1-37285-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี       

เลขที่บัญชี 140-0-35869-1

- ธนาณัติมาที่สมาคมฯ 

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี 

จ.นนทบุรี 11000

เมื่อท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐาน

การช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่

เบอร์ 02-9698841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง ID line 02-

9698841 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะ

ได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงิน

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคมฌาปนกิจฯ 

จะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนที่สมาชิกได้ท�าธุรกรรม

ด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนทีเ่หลือทายาทน�าเอกสารมาแสดง

จึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้ 

ปัจจบุนัสหกรณ์ฯ มกีารเปลีย่นแปลงระบบการช�าระเงินใหม่ ทาง

สมาคมฌาปนกิจฯ จงึมกีารยกเลกิการออกใบเสร็จเรียกเก็บ เพราะ

ในใบเสร็จของสหกรณ์ฯ มียอดช�าระของสมาคมฯ แสดงบนใบ

เสร็จแล้ว จงึเรียนมาเพือ่สมาชกิทราบ

ขอเรยีนให้ท่านสมาชกิทราบรายละเอยีดเก่ียวกับสมาคมต่างๆ 

ดงันี้ 

1. ข่าวจากสมาคมครูไทย สสอค. สมาชิกที่ยังไม่ได้ช�าระเงิน

คงสภาพปี 2560 ติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคลยอดช�าระเงินปี 

2560 จ�านวนเงิน 4,840 บาท  

2. . ข่าวจากสมาคม ชุมนุมแห่งประเทศไทย สส.ชสอ. สมาชกิ

ทียั่งไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพปี 2560 ตดิต่อสอบถามเป็นรายบคุคล 

ยอดช�าระเงินปี 2560  จ�านวนเงิน 4,820 บาท    

เร่ิมช�าระได้ต้ังแต่ 1 พฤศจกิายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 

สมาชกิสสอค.และ สส.ชสอ. ทียั่งไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพปี 2560 

ถ้าเสียชีวิตระหว่างน้ี ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพใน

ทกุกรณี 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีชั้น 2 

ติดต่อ สสอค., สส.ชสอ. โทร. 02-969-8841, 

02-9698201-2 ต่อ 221 (สมาคมฌาปนกิจ) ต่อ 132
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ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561 เขตเลอืกต้ังที ่1 

ณ สถานทีเ่ลอืกต้ัง โรงเรียนชลประทานวิทยา เลอืกได้ 1 หมายเลข มผู้ีสมคัร คือ 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯชดุที ่59 ประจ�าปี 2561 

เขตเลอืกต้ังที ่1 ณ สถานทีเ่ลอืกต้ัง โรงเรียนชลประทานวิทยา (ต�าแหน่งว่างก่อนถึง

คราวออกตามวาระ) เลือกได้ 1 หมายเลข มีผู้สมัคร คือ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯชดุที ่59 ประจ�าปี 2561 

เขตเลอืกต้ังที ่1 ณ สถานทีเ่ลอืกต้ัง โรงเรียนชลประทานวิทยา

เลือกได้ 3 หมายเลข มีผู้สมัคร คือ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561 

เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 

เลือกได้ 1 หมายเลข มีผู้สมัคร คือ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561

เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

 เลือกได้ 4 หมายเลข มีผู้สมัคร คือ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561

เขตเลอืกต้ังที ่1 ณ สถานทีเ่ลอืกต้ัง โรงเรียนชลประทานวิทยา เลอืกได้ 4 หมายเลข 

มผู้ีสมคัร คือ

หมายเลข 1
นายวิทยา ถาวรกันต์

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 1
นายวิทยา ถาวรกันต์

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ 
สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 1

นายชูชาติ กาญจนธนชัย

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ

สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 1
นายปัญญา เนื่องฤทธิ์

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ
 สพป.นนทบุรี เขต 1

หมายเลข 2
นางชเอม ชักชวน

ต�าแหน่งครูช�านาญการพิเศษ
 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม.3

หมายเลข 2
นายวิทยา น้อยประเทศ

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ สพม. 3

หมายเลข 2
นายวิทยา น้อยประเทศ

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ 
สพม. 3

หมายเลข 3
นายวิวัฒน์ กองแกน

ต�าแหน่งครูโรงเรียนชลประทานวิทยา

หมายเลข 3
นายวิวัฒน์ กองแกน

ต�าแหน่งครู
โรงเรียนชลประทานวิทยา

หมายเลข 6
นายอาทิตย์ บัวทอง

ต�าแหน่งครู
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม.3

หมายเลข 5
นายจรัส ตันติพิบูลย์

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ
 สพป.นนทบุรี เขต 1

หมายเลข 4
นายสงบ สนสิน

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ
 สพป.นนทบุรี เขต 1

หมายเลข 2
นายบังเอิญ อิ่มจิตร
ต�าแหน่งผู้บริหาร

โรงเรียนสุรีย์ลักษณ์

หมายเลข 3
นายธนสาร รมยะพันธุ์

ต�าแหน่งครูช�านาญการพิเศษ
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.3

หมายเลข 1
นางสุนิสา เก่งสกุล

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ
ช�าระเอง เขต 1

หมายเลข 4
นางพูลมาศ ทับเกร็ด

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
 สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 4
นางพูลมาศ ทับเกร็ด
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 5
นายโสภณ  บัวลอย

ต�าแหน่งครูช�านาญการพิเศษ
 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 5
นายโสภณ  บัวลอย

ต�าแหน่งครูช�านาญการพิเศษ
 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 

สพป.นนทบุรี เขต 2

หมายเลข 1

นายชูชาติ กาญจนธนชัย

ต�าแหน่งข้าราชการบ�านาญ

สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 2

รายชื่อผู้รับเลือกตั้ง
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วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานฯ 

พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ ให้การต้นรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสระบุรี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

วันนี้ 18 ธันวาคม 

2560 ท่านอร่าม ชาวบ้าน

กร่าง รองสหกรณ์จังหวดั

นนทบุรีและท่ายศนิพจน์ 

ทองนวล มาส ่ งข ่ าว 

จังหวัดได้อนุญาต ให้

สหกรณ์ครูนนทบุรีจ�ากัด 

เข้าร่วมโครงการสหกรณ์

เมื่อวันนี้ 13 ธันวาคม 25.60 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธาน

สหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปเย่ียมพบปะสมาชิกโรงเรียนอนรุาช

ประสิทธิ์ ผอ.นายฉันทิชย์ ศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ และมอบไดอารี่ให้

กรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณท่าผอ.นายฉันทิชย์ ศรีทอง ครับ

เมื่อวันนี้ 9 ธันวาคม 2560 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธาน

ศูนย์นนทบุรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาทของนายธงชัย 

เข็มทอง เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูไทย จ�านวน 600,000 บาท ขอแสดงความเสียใจกบัทายาทผูเ้สียชีวติ

อย่างสุดซึ้งครับ

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายธนสาร รมยะพันธุ์   

      089-890-9946

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด  

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

นามผูƒรับ

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

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 58 ประจ�าปี 2560

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ ดร.ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี
กองบรรณาธิการ นายวิทยา         น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ       อิ่มจิตร
 นายสงบ           สนสิน
 นายวิวัฒน์        กองแกน
 นายโสภณ        บัวลอย
 นายธนสาร       รมยะพันธุ์
 นางพูลมาศ       ทับเกร็ด
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายสม จงถาวร
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบบัประจ�ำเดือน ธันวำคม 2560

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

สวัสดีครับ สีขาวแล้วครับ ซึ่งต่อไปเราจะบริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล 

สร้างความมั่นใจ ให้สมาชิก มากขึ้นครับ


