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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�
    บรรณาธิิการ

 ระยะน้ี้�อะไรๆ ก็็ดููน่ี้าก็ลััวไปหมดู ลืัมตาข้ึ้�นี้มาก็็ต้อง
ผวากั็บยอดูก็ารติดูโรคร้ายแรง น้ี้ก็มาอ้ก็ท้ีโรคระบาดูอันี้ตราย
แบบน้ี้�ก็็เคยเกิ็ดูข้ึ้�นี้มาในี้อดู้ต  เอาอย่างโรคห่าหรืออหิวาตก็โรค
ก็็เคยระบาดูหนัี้ก็คนี้ล้ัมตาย ย้ายบ้านี้ย้ายเมืองมาตั�งแต่
สมัยอยุธยาตอนี้ต้นี้ ถ้ึงในี้สมัยรัตนี้โก็สินี้ทีร์ จ้ึงเป็นี้ตำานี้านี้
เรื�องนี้ก็แร้งวัดูสระเก็ษ มาจึนี้ถ้ึงทุีก็วันี้น้ี้� จึะโรคอะไรสมัยใดู
ก็็ตามล้ัวนี้เก้็�ยวข้ึ้องกั็บคนี้ทัี�งนัี้�นี้ เราต้องอยู่ให้ไดู้ อยู่ให้เป็นี้
ก็ารป้องกั็นี้พืื้�นี้ฐานี้ในี้ก็ารป้องกั็นี้ตัวเองต้องมาก่็อนี้ท้ี�จึะคอย
รับก็ารช่่วยเหลืัอจึาก็คนี้อื�นี้ พุื้ทีธสุภาษิตท้ี�ว่า “ตนแหละ
เป็็นท่ี่�พ่ึ่�งของตนเอง” ยังคงทัีนี้สมัย ทัีนี้เหตุก็ารณ์์อยู่เสมอ 
ป้องกั็นี้อย่างไร คงไม่นี้ำามาพูื้ดูในี้ท้ี�น้ี้� ผู้เข้ึ้ยนี้คิดูว่าเราทุีก็ๆ คนี้
ท่ีานี้ๆ คงรู้ไม่แตก็ต่างกั็นี้ ประเด็ูนี้สำาคัญ คือ อย่่าลืม ป้องกั็นี้
ตัวเองให้มาก็ท้ี�สุดู ก็ารทีำาประกั็นี้เป็นี้ก็ารแก้็ปัญหาหลัังติดูโรค
มิไดู้หมายความว่าทีำาประกั็นี้แล้ัวจึะไม่ติดูโรค  สหก็รณ์์ฯ โดูย
ท่ีานี้ ดูร.เอนี้ก็ ล่ัวงลืัอ เป็นี้ห่วงสมาชิ่ก็ทุีก็ท่ีานี้ โดูยจัึดูให้ม้
ก็ารคัดูก็รอง ล้ัางมือ วัดูอุณ์หภูมิ รับบัตรคิว ให้ข้ึ้�นี้ลังทีางเดู้ยว
จึนี้ก็ระทัี�งปิดูให้บริก็ารในี้ภาวะท้ี�เชื่�อโควิดู 19 ขึ้ยายตัว
ในี้วงก็ว้าง โดูยก็ารฉ้ีดูยาฆ่่าเชื่�อสำานัี้ก็งานี้ คัดูก็รองเจ้ึาหน้ี้าท้ี� 
สมาชิ่ก็ท้ี�มาติดูต่ออย่างทัี�วถ้ึง  ขึ้อสมาชิ่ก็ไดู้โปรดูเข้ึ้าใจึในี้ความ

ปรารถึนี้าดู้ ถ้ึงแม้จึะทีำาให้ก็ารให้บริก็ารอาจึล่ัาช้่าหรือไม่
สะดูวก็เท่ีาท้ี�ควร
 เมื�อสองวันี้ก่็อนี้ ผมไดู้ม้โอก็าสคุยกั็บเพืื้�อนี้บ้านี้
ท่ีานี้หน้ี้�ง  ท่ีานี้ช่อบเล่ัาเรื�องประสบก็ารณ์์ช้่วิตท้ี�ม้คติสอนี้ใจึ
ให้ผมฟัังอยู่บ่อยๆ ท่ีานี้ถึามผมว่า “คุณ์เคยอ่านี้บทีความเรื�อง
ช่่างทีาส้กั็บเรือส้แดูง” ในี้ไลัน์ี้ท้ี�เขึ้าส่งๆ กั็นี้ไหม ผมบอก็ว่า
ไม่เคยอ่านี้เจึอ  ท่ีานี้บอก็ว่า เขึ้าเข้ึ้ยนี้ไดู้น่ี้าอ่านี้ เส้ยอย่างเดู้ยว
ไม่รู้ว่าใครเข้ึ้ยนี้
 บทีความนัี้�นี้ไดู้ก็ล่ัาวถ้ึงช่่างทีาส้ ไดู้รับจ้ึางให้ทีาส้เรือ
แล้ัวช่่างไดู้พื้บรูรั�วเล็ัก็ๆ ในี้ตัวถัึงเรือ แลัะซ่่อมแซ่มมันี้โดูยไม่ไดู้
บอก็ใคร  ผู้จ้ึางก็็ลืัมพูื้ดูถ้ึงรูรั�วท้ี�ตัวถัึงเรือ พื้อส้แห้งลูัก็ขึ้อง
ผู้ว่าจ้ึางก็็นี้ำาเรือไปตก็ปลัาก็ลัางทีะเลั ทัี�งๆ ท้ี�ไม่รู้ถ้ึงรูรั�วขึ้องเรือ
แต่อย่างใดู ผู้เป็นี้พ่ื้อเห็นี้ลูัก็หายไปใจึแทีบขึ้าดู เมื�อเห็นี้ลูัก็
ก็ลัับมาก็็ดู้ใจึ หาก็ช่่างทีาส้ขึ้าดูความใส่ใจึเอาแค่ทีาส้เรือ
ตามข้ึ้อตก็ลัง เด็ูก็ๆ ท้ี�นี้ำาเรือไปตก็ปลัาก็็คงเป็นี้ศพื้ให้ปลัากิ็นี้
ในี้ทีะเลัเป็นี้แน่ี้
 สรุปเพ้ื้ยงย่อๆ ก็็คงพื้อเข้ึ้าใจึว่าเราไดู้อะไรจึาก็เรื�องน้ี้� 
“ความม่นำ�าใจ ความใส่่ใจ ยั่งป็ระโย่ชน์เส่มอ” สหก็รณ์์ฯ 
ขึ้องเราอยู่ไดู้ถ้ึงแม้จึะประสบปัญหา ไม่ว่าก็รณ้์ใดูเราพื้ากั็นี้
รอดูปลัอดูภัยมาไดู้ตลัอดูก็็เพื้ราะพื้วก็เราม้นี้ำ�าใจึท้ี�จึะเข้ึ้าใจึในี้
เหตุแลัะผลัใส่ใจึในี้ปัญหาอย่างม้ปัญญา ยังประโยช่น์ี้
แก่็พื้วก็เราในี้ปัจึจุึบันี้แลัะเป็นี้พืื้�นี้ฐานี้ขึ้องความมั�นี้คงในี้
อนี้าคตต่อไป
 ประธานี้ฝาก็มาถ้ึงพื้วก็เราทุีก็คนี้ให้เชื่�อมั�นี้ สร้างความ
เหน้ี้ยวแน่ี้นี้ให้กั็บสหก็รณ์์ฯ เราจึะยืนี้เค้ยงข้ึ้างกั็นี้ไม่ทิี�งกั็นี้ 
เพืื้�อพื้วก็เราทุีก็คนี้



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 3

 สวััสดีีครัับท่านื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี 
ทุกท่านื่
 ถ้ึานี้ับถ้ึงวันี้ท้ี� 12 พื้.ค. 64 น้ี้�  ผมไดู้ทีำาหน้ี้าท้ี�
ประธานี้คณ์ะก็รรมก็ารสหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ 
จึำากั็ดู ไดู้ประมาณ์ 10 เดืูอนี้แล้ัวครับ  สิ�งท้ี�ผมเร่งรัดูแก้็ไขึ้
อันี้ดัูบต้นี้ๆ  ไดู้แก่็
 1. ก็ารแก้็ปัญหาหน้ี้�เส้ย (NPL) ซ้่�งเริ�มไดู้ผลัชั่ดูเจึนี้ข้ึ้�นี้ 
 2. ก็ารพัื้ฒนี้าก็ารให้บริก็ารแก่็สมาชิ่ก็
 3. ก็ารใช้่ระบบเทีคโนี้โลัย ้ เพืื้�อพัื้ฒนี้าสหก็รณ์์ฯ 
ให้ทัีนี้สมัย  ซ้่�งทุีก็เรื�องก็ำาลัังดูำาเนิี้นี้ก็ารอย่างต่อเนืี้�องครับ 
 อ้ก็เรื�องท้ี�ทีำาให้เป็นี้สวัสดิูก็ารแก่็สมาชิ่ก็คือ 
ก็ารกู้็เงินี้เพืื้�อสมัครเป็นี้สมาชิ่ก็สมาคมฌาปนี้กิ็จึสงเคราะห์
สมาชิ่ก็สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ไทีย (สส.สที.) ซ้่�งรับสมัคร

ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ด้ีวัย์ควัามห่วังใย์
ดีรั.เอนื่ก  ล่่วังล่่อ

ปัรัะธิ์านื่สหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี

สมาชิ่ก็ตั�งแต่อายุ 20 – 75 ปี 
ค่ าส มัครแลัะค่ าบำา รุ งแรก็เข้ึ้ า
12 ,150 บาที โดูยสหก็รณ์์ฯ 
ม้โครงก็ารสวัสดิูก็ารให้กู้็เพืื้�อนี้ำาเงินี้
ไปสมัครสมาคมฌาปนี้กิ็จึสงเคราะห์
ดูอก็เบ้�ย 3.50% ต่อปี ผ่อนี้ส่งไดู้ 
10 เ ดืูอนี้ครับ (รายลัะเ อ้ยดู
เ งิ นี้ ค่ า ส ง เ ค ร า ะ ห์ ดูู จึ า ก็ ข่ึ้ า ว
ประช่าสัมพัื้นี้ธ์นี้ะครับ) เมื�อสมัคร
แล้ัวสามารถึนี้ำาคนี้ในี้ครอบครัว
มาสมัครเป็นี้สมทีบไดู้นี้ะครับ
 สำาหรั บก็ารดูำา เนี้ิ นี้ ง านี้
สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ยค์รูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู
เรา โดูยรวมถ้ึงสิ�นี้เดืูอนี้ม้นี้าคม 
2564 น้ี้� เราม้ก็ำาไรสุทีธิประมาณ์  
113  ล้ัานี้บาทีครับ
 ตอนี้น้ี้�เชื่�อไวรัสโควิดู 19  
ก็ำาลัังระบาดูหนี้ัก็ไปทัี�ว จัึงหวัดู
นี้นี้ทีบุร้เรา ขึ้อให้ท่ีานี้สมาชิ่ก็
ดููแลั ป้องก็ันี้ แลัะรัก็ษาสุขึ้ภาพื้
กั็นี้นี้ะครับ



	

 ในี้เดืูอนี้น้ี้� ยังขึ้อฝาก็ความห่วงใยในี้เรื�องขึ้องก็าร
แพื้ร่ก็ระจึายเชื่�อไวรัสโคโรน่ี้า 2019 อยูบ้่านี้ ออก็นี้อก็บ้านี้
เมื�อจึำาเป็นี้ก็ลัับเข้ึ้าบ้านี้ทีำาความสะอาดูร่างก็าย-สิ�งขึ้อง
เครื�องใช้่ทัีนี้ท้ีใช้่ช้่อนี้ก็ลัางในี้ก็ารรับประทีานี้อาหาร
เว้นี้ระยะห่างจึาก็ผู้ป่วยแลัะผู้สูงอายุท้ี�อยูใ่นี้บ้านี้ดู้วยความ
รัก็แลัะห่วงใย 
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 สวััสดีีค่ะ สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีัที�เคารัพ
ทุกท่านื่
 

       จัำนื่ทณี์ย์์  น้ื่อย์พรัหม
                                      ผู้้�จััดการสหกรณ์ฯ

โทร. 089-123-2685โทร. 089-123-2685

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ  ฉีบับน้ี้� เป็นี้ฉีบับท้ี� 22 เดืูอนี้พื้ฤษภาคม 2564 
หลัังก็ารเลืัอก็ตั�งคณ์ะก็รรมก็ารชุ่ดูท้ี� 62 เมื�อวันี้ท้ี� 6 เมษายนี้
 2564 แลัะไดู้ม้ก็ารประชุ่มใหญ่วิสามัญ เมื�อวันี้ท้ี� 10 เมษายนี้
 2564 คณ์ะก็รรมก็ารชุ่ดูท้ี� 62 ไดู้เริ�มปฏิิบัติหน้ี้าท้ี�ทัีนี้ท้ีหลััง
วันี้หยุดูเทีศก็าลัสงก็รานี้ต์ ไดู้ม้ก็ารประชุ่มคณ์ะก็รรมก็าร
ชุ่ดูท้ี� 62 ครั�งท้ี� 1 เมื�อวันี้ท้ี� 16 เมษายนี้ 2564 แลัะไดู้แต่งตั�ง
คณ์ะก็รรมก็ารเพืื้�อปฏิิบัติหน้ี้าท้ี�ในี้ตำาแหน่ี้งต่างๆ ดัูงน้ี้�
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         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวััสดีีครัับ..เพ่�อนื่สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพย์์

ครูันื่นื่ทบุรีั ที�เคารัพรัักทุกท่านื่... 

           ทวัีส์ทธิ์์� ฉ์�งแก้วั
                                   กรรมการและเลขานุุการ

 เดืูอนี้เมษายนี้ 2564  ได้้ม่การป็ระชมุคณะกรรมการ

ด้ำาเนินการ ชุด้ท่ี่� 62 ครั�งท่ี่� 1 เมื�อวันท่ี่� 16 เมษาย่น 2564  

แลัะก็ำาหนี้ดูก็ารประชุ่มประจึำาเดืูอนี้ในี้วันี้ท้ี� 29 เมษายนี้  2564  

ซ้่�งผมต้องนี้ำาประเดู็นี้สำาคัญจึาก็ห้องประชุ่มรายงานี้ให้

สมาช่ิก็ทุีก็ท่ีานี้ทีราบ แต่เนืี้�องจึาก็สถึานี้ก็ารณ์์โควิดู 19  

จึำาเป็นี้ต้องปิดูทีำาก็ารตั�งแต่วันี้ท้ี� 25 เมษายนี้ 2564  ถ้ึงวันี้ท้ี�

10  พื้ฤษภาคม 2564 เพื้ราะอยูใ่นี้ก็ลุ่ัมเส้�ยงก็ารแพื้ร่ระบาดู

ขึ้องเชื่�อไวรัสโควิดู 19  จ้ึงไม่สามารถึประชุ่มตามก็ำาหนี้ดูก็าร

ดัูงก็ล่ัาวไดู้ตามปก็ติ คือต้องเปล้ั�ยนี้แปลังวิธ้ก็าร  รูปแบบแลัะ

เนืี้�อหาในี้ก็ารประชุ่มเท่ีาท้ี�จึำาเป็นี้ ดัูงนัี้�นี้เดืูอนี้น้ี้�ผมจ้ึงขึ้อ

รายงานี้จึาก็ห้องประชุ่มคณ์ะก็รรมก็ารดูำาเนิี้นี้ก็าร ชุ่ดูท้ี� 62  

ให้ทุีก็ท่ีานี้รับทีราบเฉีพื้าะเรื�องก็ารแต่งตั�งคณ์ะก็รรมก็าร  

คณ์ะอนุี้ก็รรมก็ารฝ่ายต่างๆ เพืื้�อปฏิิบัติหน้ี้าท้ี�ในี้ก็ารขัึ้บเคลืั�อนี้

กิ็จึก็าร/ภารกิ็จึขึ้องสหก็รณ์์ฯ ดัูงต่อไปน้ี้�

 1. คณะกรรมการอำานวย่การ  ป็ระกอบด้้วย่

  1.1 ดูร.เอนี้ก็  ล่ัวงลืัอ  ประธานี้ก็รรมก็าร   

  1.2 นี้ายอธิช่าติ สวัสดู้  รองประธานี้ก็รรมก็าร คนี้ท้ี� 1

  1.3 นี้ายวิทียา  ถึาวรกั็นี้ต์ รองประธานี้ก็รรมก็าร คนี้ท้ี� 2

  1.4 นี้ายปัญญา เนืี้�องฤทีธิ� รองประธานี้ก็รรมก็าร คนี้ท้ี� 3

  1.5 นี้างกิ็ตติยา ดูอก็คำา  ก็รรมก็ารแลัะเหรัญญิก็ 

  1.6 นี้ายทีว้สิทีธิ� ฉิี�งแก้็ว ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร  

 2. คณะกรรมการเงินก้้  ป็ระกอบด้้วย่

  2.1  นี้ายวิทียา ถึาวรกั็นี้ต์ ประธานี้ก็รรมก็าร

  2.2  นี้ายปณ์ต จึตุพื้ศ  ก็รรมก็าร

  2.3 นี้ายวิทียา น้ี้อยประเทีศ ก็รรมก็าร

  2.4 นี้ายสงบ  สนี้สินี้ ก็รรมก็าร

  2.5  นี้างกิ็ตติยา ดูอก็คำา ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร 

 3. คณะกรรมการฝ่่าย่การศึก่ษาและป็ระชาส่มัพึ่นัธ์์

  ป็ระกอบด้้วย่

  3.1 นี้ายปัญญา  เนืี้�องฤทีธิ�  ประธานี้ก็รรมก็าร

  3.2 นี้ายสงบ  สนี้สินี้ ก็รรมก็าร

  3.3 นี้ายบุญส่ง  เงางาม   ก็รรมก็าร

  3.4 นี้างพูื้ลัมาศ  ทัีบเก็ร็ดู  ก็รรมก็าร

  3.5 นี้ายจ้ึระพื้งษ์ สิทีธิทิีม  ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร  

 4. คณะอนุกรรมการติด้ตามหน่�สิ่น ป็ระกอบด้้วย่  

  4.1 นี้ายอธิช่าติ  สวัสดู้  ประธานี้ก็รรมก็าร

  4.2 นี้ายมานัี้ส  บรรจึงใหม่   ก็รรมก็าร

  4.3 นี้ายทีว้สิทีธิ�  ฉิี�งแก้็ว   ก็รรมก็าร

  4.4 นี้ายณ์รงค์  ไผ่รอดู   ก็รรมก็าร

  4.5 นี้ายบุญส่ง เงางาม  ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร   

 5. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่่�ย่ง ป็ระกอบด้้วย่

   5.1  นี้ายวิทียา น้ี้อยประเทีศ  ประธานี้ก็รรมก็าร   

  5.2  นี้ายปณ์ต  จึตุพื้ศ ก็รรมก็าร

  5.3  นี้ายณ์รงค์  ไผ่รอดู ก็รรมก็าร

  5.4  นี้ายไพื้รัช่  สุทีธิชื่�นี้  ก็รรมก็าร

  5.5  นี้างพูื้ลัมาศ ทัีบเก็ร็ดู  ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร

 6. คณะอนุกรรมการการลงทุี่น  ป็ระกอบด้้วย่

  6.1 นี้ายอเนี้ก็  ล่ัวงลืัอ ประธานี้ก็รรมก็าร

  6.2 นี้ายไพื้รัช่  สุทีธิชื่�นี้   ก็รรมก็าร

  6.3 นี้ายทีว้สิทีธิ�  ฉิี�งแก้็ว    ก็รรมก็าร

  6.4  นี้ายจ้ึระพื้งษ์  สิทีธิทิีม ก็รรมก็าร

  6.5 นี้ายมานัี้ส บรรจึงใหม่  ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร   

 สำาหรับคณ์ะอนุี้ก็รรมก็ารชุ่ดูท้ี� 5 แลัะชุ่ดูท้ี� 6  

เป็นี้ไปตามก็ฎก็ระทีรวงฯ ท้ี�ก็ำาหนี้ดูให้สหก็รณ์์ขึ้นี้าดูใหญ่

ต้องม้คณ์ะอนุี้ก็รรมก็าร 2 ชุ่ดู ดัูงก็ล่ัาว ซ้่�งก็รมส่งเสริมสหก็รณ์์

ไดู้ประก็าศให้สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ จึำาก็ัดู 

เป็นี้สหก็รณ์์ขึ้นี้าดูใหญ่ครับ
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 สวััสดีีครัับ... เพ่�อนื่สมาชิ์กสหกรัณ์์ออมทรััพย์์

ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี ที�เคารัพรัักทุกท่านื่... 

 พื้บกั็นี้ในี้ ฉีบับเดืูอนี้ เมษายนี้ 2564 จึาก็สถึานี้ก็ารณ์์

ก็ารแพื้ร่ระบาดูขึ้องโรคติดูต่อเชื่�อไวรัสโคโรน่ี้า 2019  

หรือโควิดู-19  ในี้ระลัอก็ท้ี� 3 น้ี้�  ยงัคงแพื้ร่ระบาดูท้ี�ม้ความรุนี้แรง

ไปทัี�วประเทีศ  ทีำาให้ม้ผู้ติดูเชื่�อจึำานี้วนี้มาก็  แลัะม้ผู้เส้ยช้่วิตเพิื้�ม

มาก็ข้ึ้�นี้โดูยเฉีพื้าะในี้ก็รุงเทีพื้ฯ  นี้นี้ทีบุร้  ช่ลับุร้  สมุทีรปราก็าร

แลัะปทุีมธาน้ี้  เป็นี้พืื้�นี้ท้ี�ส้แดูงเข้ึ้ม ซ้่�งพื้บก็ารระบาดูเป็นี้ก็ลุ่ัมก้็อนี้

ในี้ชุ่มช่นี้ท้ี�ม้ประช่าก็รอาศัยอยู่อย่างหนี้าแนี้่นี้แลัะในี้ครัวเรือนี้  

ทุีก็จัึงหวัดูต้องเนี้้นี้ยำ�าให้ประช่าช่นี้งดูก็ารจึัดูกิ็จึก็รรมรวมก็ลุ่ัม  

แลัะปฏิิบัติตามมาตรก็ารป้องก็ันี้โรคอย่างเคร่งครัดู หล้ัก็เล้ั�ยง

ก็ารเข้ึ้าไปในี้พืื้�นี้ท้ี�เส้�ยงสูง  ให้สวมหน้ี้าก็าก็อนี้ามัยหรือหน้ี้าก็าก็ผ้า

ทุีก็ครั�งท้ี�ออก็จึาก็บ้านี้ ล้ัางมือบ่อยๆ เว้นี้ระยะห่างแลัะก็าร

ทีำางานี้จึาก็บ้านี้ (Work from home) ซ้่�งสหก็รณ์์ฯ ก็็ไดู้

ปิดูทีำาก็ารเป็นี้เวลัา 16 วันี้ ตั�งแต่วันี้ท้ี� 25 เมษายนี้ 2564 

ประเภทสััญญา

จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัตุิ
ไม่

อนุมัตุิ
ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�สามััญ 71 71 -   84,020,000.00   82,540,000.00 35,825,538.25 46,714,461.75

2. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารอุ่่�นใจ 65 65 -     12,880,000.00   12,880,000.00   2,517,490.75 10,362,509.25

3. เงิินกู้้�สามััญโครงิกู้ารโควิิด 19 38 38 -   5,740,000.00    5,740,000.00    558,857.00   5,181,143.00

4. เงิินกู้้�พิิเศษ 1 1 -   1,600,000.00   1,500,000.00    863,847.00    636,153.00  

รวมทั�งิสัิ�น 175 175 - 104,240,000.00 102,660,000.00 39,765,733.00 62,894,267.00  

รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนเมษายน 2564 

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-725-9659โทร. 081-725-9659

               ว์ัทย์า ถาวัรักันื่ต์์
                                   รองประธิานุกรรมการคนุท่ี่� 2

แลัะจึะเปิดูทีำาก็ารในี้วันี้ท้ี� 11 พื้ฤษภาคม 2564 เพืื้�อลัดู

ความเส้�ยงท้ี�อาจึเกิ็ดูกั็บสมาชิ่ก็ท้ี�ต้องมาติดูต่อกั็บสหก็รณ์์ฯ ครับ

ข้อควรร้้ก่อนการก้้เงินซ่ึ่�งส่่งผลให้เราต้องเป็็นหน่�

 1. ก้้เงินมาเพืึ่�อวัตถุุป็ระส่งค์อะไร หมายความว่า

เราต้องทีราบแน่ี้ชั่ดูว่าเงินี้ท้ี�จึะกู้็มานัี้�นี้ เราจึะนี้ำาไปทีำาอะไร  

แลัะสิ�งท้ี�ทีำานัี้�นี้ม้ความจึำาเป็นี้หรือม้ความสำาคัญ ม้ประโยช่น์ี้

แลัะคุ้มค่าต่อก็ารเป็นี้หน้ี้�หรือไม่

 2. อัตราด้อกเบ่�ย่เงินก้้ และระย่ะเวลาของการจ่าย่

ชำาระหน่�ตามสั่ญญา เราสามารถึยอมรับไดู้แลัะต้องไม่ก็ระทีบ

ต่อสภาพื้คล่ัองทีางก็ารเงินี้ในี้ก็ารดูำารงช้่วิตประจึำาวันี้

 3. สั่ญญาและหลกัป็ระกนัเงนิก้ ้จะใช้หลกัที่รพัึ่ย์่หรอื

ใช้บุคคลมาคำ�าป็ระกนั  ซ้่�งจึะม้ผลัผกู็พัื้นี้กั็บเงนิี้กู้็  ดัูงนัี้�นี้เราตอ้ง

อ่านี้สัญญาเงินี้กู้็อย่างลัะเอ้ยดู ทัี�งผู้กู้็แลัะผู้คำ�าประกั็นี้

 4. เมื�อตัด้สิ่นใจก้้เงินมาแล้ว  ต้องส่ามารถุจ่าย่ชำาระ

หน่�ได้้ตามกำาหนด้  โดูยไม่ต้องไปสรา้งหน้ี้�ในี้รปูแบบอื�นี้เพิื้�มเพืื้�อ

ก็ารช่ำาระหน้ี้�  แลัะไม่ทีำาให้ผู้คำ�าประกั็นี้ต้องเดืูอดูร้อนี้

 ก็ารเปน็ี้หน้ี้� ไมไ่ดู้ม้แต่แง่มุมในี้ดูา้นี้ลับเทีา่นัี้�นี้ ในี้แงบ่วก็

ขึ้องก็ารเป็นี้หน้ี้�ก็็ม้เช่่นี้ก็ันี้ ถุ้าร้้จักเป็็นหน่�ให้ถุ้กวิธ่์ หน่�ท่ี่�ม่

ก็อาจจะกลาย่เป็็นเครื�องมือส่ร้างความมั�นคงมั�งคั�งให้กับเราได้้



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์
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“มีีนาคมี 2564”“มีีนาคมี 2564”

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่ ก็็ต้องยอมรับว่าสถึานี้ก็ารณ์์ 
ก็ารเกิ็ดูโรคระบาดู CORONA VIRUS สายพัื้นี้ธ์ุ B1.1.7 (อังก็ฤษ) 
ทีำา ใ ห้หลัังสงก็รานี้ต์ เ กิ็ดูความ วุ่นี้วายข้ึ้�นี้แทีบทุีก็พืื้�นี้ ท้ี� 
จัึงหวัดูนี้นี้ทีบุร้ก็็เป็นี้พืื้�นี้ท้ี�หน้ี้�ง ท้ี�ไดู้รับผลัก็ระทีบอย่างรุนี้แรง 
อยูใ่นี้ระดัูบแดูงเข้ึ้ม แต่อยา่งไรก็็ตาม สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้
เราก็็ยังคงดููแลัสมาช่ิก็อย่าใก็ลั้ชิ่ดู สวัสดูิก็ารเบื�องต้นี้ คือช่่วย
เหลืัอสมาชิ่ก็ท้ี�ติดูเชื่�อโควิดู รายลัะ 5,000 บาทีค่ะ
 ส่วนี้ความเคลืั�อนี้ไหวขึ้องสหก็รณ์์ฯ ในี้ฉีบับน้ี้�ก็็คง
ต่อเนืี้�องจึาก็ฉีบับท้ี�แล้ัวท้ี�ทีุก็ท่ีานี้คงทีราบผลัก็ารเลืัอก็ตั�ง
คณ์ะก็รรมก็ารดูำาเนิี้นี้ก็ารขึ้องสหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้

       ก์ต์ต์์ย์า ดีอกคำา 
        กรรมการและเหรัญญิก

กั็นี้แล้ัวแลัะเมื�อวันี้เสาร์ท้ี� 10 เมษายนี้ 2564 สหก็รณ์์ฯ ไดู้จัึดู
ประชุ่มวิสามัญเพืื้�อรับรองคณ์ะก็รรมก็ารดูำาเนิี้นี้ก็ารท้ี�ไดู้รับก็าร
คัดูเลัอืก็โดูยก็ารประช่มุไดูจั้ึดูข้ึ้�นี้ท้ี� อาคารเอนี้ก็ประสงคโ์รงเร้ยนี้
เตร้ยมอุดูมศ้ก็ษาพัื้ฒนี้าก็ารนี้นี้ทีบุร้ อำาเภอเมือง จัึงหวัดูนี้นี้ทีบุร้
โดูยม้ ดูร.เอนี้ก็  ล่ัวงลืัอ ประธานี้สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้
เป็นี้ประธานี้ก็ารประชุ่ม
 นี้อก็จึาก็นัี้�นี้เพืื้�อสร้างความมั�นี้ใจึให้กั็บสมาชิ่ก็สหก็รณ์์ฯ
ท้ี�มาติดูต่องานี้ในี้สหก็รณ์์ฯ แลัะก็ารดููแลัความปลัอดูภัย
ขึ้องเจ้ึาหน้ี้าท้ี�ท้ี�ปฏิิบัติงานี้ สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้
ไ ดู้ ขึ้ อคว าม ร่ วม มื อจึ าก็ส า ธ า รณ์ สุขึ้ จัึ งห วั ดูนี้นี้ที บุ ร้
ฉ้ี ดู พ่ื้ นี้ ย า ฆ่่ า เ ชื่� อ บ ริ เ ว ณ์ อ า ค า ร แ ลั ะ พืื้� นี้ ท้ี� โ ดู ย ร อ บ
สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ ดู้วยความเป็นี้ห่วงทุีก็ท่ีานี้นี้ะคะ
อย่าลืัม DMHTT     
 D = Distancing (เว้นระย่ะห่าง)  
 M = Mask Wearing (ส่วมหน้ากากอนามัย่)  
 H = Hand Washing (ล้างมือ)
 T = Tesing  (ตรวจวัด้อุณหภู้มิ)  
 T = Thaichana (ไที่ย่ชนะ)  
 ขึ้อให้ปลัอดูภัยทุีก็ท่ีานี้นี้ะคะ

ฉ่ีด้พ่ึ่นย่าฆ่่าเชื�อบริเวณอาคารและพืึ่�นท่ี่�โด้ย่รอบ
ส่หกรณ์ออมที่รัพึ่ย์่คร้นนที่บุร่ 

วันเส่าร์ท่ี่� 10 เมษาย่น 2564 ป็ระชุมใหญ่วิส่ามัญป็ระจำาปี็ 2564
ณ โรงเร่ย่นเตร่ย่มอุด้มศ่ึกษาพัึ่ฒนาการนนที่บุร่ อำาเภูอเมือง จังหวัด้นนที่บุร่
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ราย่งานการเร่ย่กเก็บหน่�ป็ระจำาเดื้อนม่นาคม 2564 

ป็ระเภูที่ล้กหน่� (บาที่)
ทัี่�งหมด้ ชำาระ

จำานวนเงิน
ราย่ สั่ญญา ราย่ สั่ญญา

ลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ค้างนี้านี้/ลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ปรับโครงสร้างหน้ี้� 105 177 83 124 1,363,625.50

ลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ขึ้าดูสมาชิ่ก็ภาพื้ 475 693 251 375 4,813,188.81

ลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ระหว่างดูำาเนิี้นี้คดู้ 89 150 28 42 1,276.165.00

ลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ตามคำาพิื้พื้าก็ษา 823 1,258 284 426 3,273,335.25

เดืูอนี้ม้นี้าคม 2564 1,492 2,278 646 967 10,726,314.56

เดืูอนี้พื้ฤศจิึก็ายนี้ 2563 – กุ็มภาพัื้นี้ธ์ 2564 32,440,873.92

เดื้อนพึ่ฤศึจิกาย่น 2563 – ม่นาคม 2564 รวมทัี่�งสิ่�น 43,167,188.48

โทร,  081 - 8181319โทร,  081 - 8181319

ติดตามหน้ีสินติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้หนี้ประนอมได้

                         อธ์ิ์ชิาต์์  สวััสดีี
   รองประธิานุกรรมการคนุท่ี่� 1

 สวััสดีีครัับท่านื่สมาช์ิกที�เคารัพรัักทุกท่านื่

 วารสารฉีบับน้ี้�  เริ�ม ต้นี้ก็ารปฏิิบัติหน้ี้าท้ี�ขึ้อง

คณ์ะก็รรมก็ารดูำาเนี้ินี้ก็าร ชุ่ดูท้ี� 62 โดูยม้ผู้ท้ี�ไดู้รับก็าร

เลืัอก็ตั�ง เมื�อวันี้ท้ี� 6 เมษายนี้ 2564 เข้ึ้ามาสลัับเปล้ั�ยนี้

ก็รรมก็ารท้ี�ครบวาระ 2 ปี จึำานี้วนี้ 7 คนี้ สำาหรับ

คณ์ะอนุี้ก็รรมก็ารติดูตามหน้ี้�สินี้ ชุ่ดูใหม่น้ี้�ประก็อบดู้วย  

 1. นาย่อธิ์ชาติ  ส่วัส่ด่้ ป็ระธ์านกรรมการ  

 2. นาย่ที่ว่สิ่ที่ธิ์�  ฉิี�งแก้ว กรรมการ  

 3. นาย่มานัส่  บรรจงใหม่ กรรมการ  

 4. นาย่ณรงค์  ไผ่รอด้ กรรมการ

 5. นาย่บุญส่่ง  เงางาม กรรมการและเลขานุการ 

 ไดู้เริ�มประชุ่มคณ์ะอนุี้ก็รรมก็ารติดูตามหน้ี้� สินี้ 

ครั�งท้ี� 1 เมื�อวันี้ท้ี� 17 เมษายนี้ 2564 โดูยท้ี�ประชุ่ม

คณ์ะอนีุ้ก็รรมก็ารติดูตามหน้ี้� สินี้ไดู้ พิื้จึารณ์ารายงานี้

ก็ารเร้ยก็เก็็บหน้ี้�ประจึำาเดืูอนี้ ม้นี้าคม 2564 ดัูงน้ี้�

 ประก็อบกั็บประธานี้คณ์ะอนุี้ก็รรมก็ารติดูตามหน้ี้�สินี้ไดู้แจ้ึงคณ์ะอนุี้ก็รรมก็ารไดู้ทีราบถ้ึงแนี้วทีางก็ารปฏิิบัติงานี้

ท้ี�ผ่านี้มา  ท้ี�ประชุ่มเห็นี้ช่อบท้ี�จึะดูำาเนิี้นี้ก็ารตามต่อไป  โดูยแบ่งก็ารพิื้จึารณ์าจึาก็ตารางข้ึ้างต้นี้เป็นี้ 2 ประเด็ูนี้ ดัูงน้ี้�

 1. มาตรการป้็องกัน  เป็็นการป้็องกันไม่ให้ล้กหน่�เงินก้้ค้างนาน  ลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ปรับโครงสร้างหน้ี้�  แลัะลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็

ขึ้าดูสมาชิ่ก็ภาพื้  ต้องถูึก็ดูำาเนิี้นี้คดู้โดูยก็ารจัึดูทีำาโครงก็ารไก็ล่ัเก็ล้ั�ยแลัะฟ้ั�นี้ฟูัให้สามารถึช่ำาระหน้ี้�ไดู้

 2. มาตรการติด้ตามล้กหน่�เงินก้้ระหว่างด้ำาเนินคด่้  แลัะลูัก็หน้ี้�เงินี้กู้็ตามคำาพิื้พื้าก็ษา  เพืื้�อให้ผู้กู้็แลัะผู้คำ�าประกั็นี้

ไดู้มาตก็ลังในี้ก็ารช่ำาระหน้ี้�สินี้ให้กั็บสหก็รณ์์ฯ

 ทัี�ง 2 มาตรการน่�  ไดู้มอบหมายให้ผู้จัึดูก็ารแลัะรองผู้จัึดูก็ารสหก็รณ์์ฯ แลัะฝ่ายก็ฎหมาย เข้ึ้ามาเป็นี้ผู้ประสานี้งานี้

โดูยม้ก็รรมก็ารอำานี้วยก็ารทีำาหน้ี้าท้ี�ดููแลัตรวจึสอบดู้วย  เป้็าหมาย่ก็เพืึ่�อลด้หน่�จะส้่ญให้ได้้มากท่ี่�สุ่ด้ครับ



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวััสดีีครัับ สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
ทุกท่านื่
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081-458-8057081-458-8057

 “ก็ารท้ี�ผมไดู้รับเลัือก็ตั�งเข้ึ้ามาให้ทีำาหนี้้าท้ี�อ้ก็ครั�ง 
ผมจึะทีำาห น้ี้า ท้ี� ในี้ก็าร ช่่วย เห ลืัอใ ห้บ ริก็ารสมา ชิ่ก็
เป็นี้ปาก็เส้ยงให้กั็บท่ีานี้สมาช่ิก็อ้ก็ครั�งหน้ี้�งอย่างเต็มท้ี�

แลัะขึ้อบคุณ์ทุีก็คะเเนี้นี้เส้ยง ซ้่�งไม่คิดูว่าสมาชิ่ก็จึะออก็มา
ใช้่สิทีธิกั็นี้เป็นี้จึำานี้วนี้มาก็ ทัี�งท้ี�เป็นี้ช่่วงสถึานี้ก็ารณ์์ท้ี�ม้
ก็ารระบาดูขึ้องเชื่�อไวรัสโคโรนี้า 2019 หรือ โควิดู-19 
(COVID-19) แลัะผมไดู้รับมอบหมายให้เข้ึ้ยนี้ข่ึ้าวลังในี้
วารสารสหก็รณ์์ฯ คอลััมน์ี้มุมบำานี้าญแลัะช่มรมผู้สูงอายุ ครับ 
 ฉีบับน้ี้�ผมขึ้อนี้ำามาตราก็ารแลัะวิธ้สังเก็ตก็ารณ์์อาก็าร
เก้็�ยวกั็บโรคไวรัสโคโรนี้า 2019 หรือ โควิดู-19 (COVID-19) 
เป็นี้เชื่�อไวรัสท้ี�สามารถึก่็อให้เกิ็ดูโรคทีางเดิูนี้หายใจึ 
หลัังติดูเชื่�ออาจึไม่ม้อาก็าร หรืออาจึม้อาก็ารตั�งแต่ไม่รุนี้แรง
คือ คลัา้ยกั็บไข้ึ้หวดัูธรรมดูา หรอือาจึก็อ่ใหเ้ก็ดิูอาก็ารรนุี้แรง
เป็นี้ปอดูอัก็เสบแลัะเส้ยช้่วิตไดู้

ติด้โควิด้หรือเป็ล่า? โควิด้-19 
ติด้ได้้จากช่องที่างไหนบ้าง? 

ติด้โควิด้หรือเป็ล่า? เช็คสั่ญญาณและอาการได้้ท่ี่�น่�  

สงบ สนื่ส์นื่ 
กรรมการ



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ถาม1
ถาม2

  สวััสดีีครัับสมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี 
ทุกท่านื่ 
  ในี้ช่่วงน้ี้� โควิดู19 ไดู้เริ�มจึะระบาดูหนี้ัก็ข้ึ้�นี้มาอ้ก็แลั้ว
หนัี้ก็ก็ว่าเก่็ามาก็นัี้ก็ สิ�งสำาคัญท้ี�สุดูก็็คือเราต้องป้องกั็นี้ตัวเราเอง
ให้มาก็ท้ี�สุดู ไม่จึำาเป็นี้ก็็ไม่ควรออก็ไปไหนี้ ควรอยู่บ้านี้เราเอง 
มาตรก็ารต่างๆ ท้ี�หน่ี้วยงานี้ต่างๆ ไดู้ออก็มาให้เราปฏิิบัติ 
พื้วก็เราก็็ควรปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดู เพืื้�อเป็นี้ก็ารป้องกั็นี้ตนี้เอง
แลัะบุคคลัรอบข้ึ้าง ช่่วยกั็นี้นี้ะครับร่วมฝ่าวิก็ฤตอันี้เลัวร้ายน้ี้�
ไปดู้วยกั็นี้ แลัะขึ้อให้ท่ีานี้สมาชิ่ก็แลัะครอบครัวปลัอดูภัยจึาก็
โรคร้ายน้ี้�ทุีก็ท่ีานี้ครับ ครับสำาหรับปัญหาท้ี�สมาชิ่ก็ถึามมา
เดืูอนี้น้ี้�เป็นี้ปัญหาหนัี้ก็ขึ้องสมาชิ่ก็จึริงๆ ปัญหาม้ดัูงน้ี้�

   ผมเปน็ี้สมาช่กิ็สหก็รณ์์ครนูี้นี้ที ์แลัะไดูกู้้็เงินี้ไปจึำานี้วนี้หน้ี้�ง
แต่ในี้สภาวะเศรษฐก็จิึตอนี้น้ี้�ทีำาใหผ้มม้ปัญหาในี้ก็ารสง่ช่ำาระหน้ี้�
แลัะทีราบว่าสหก็รณ์์ฯ ม้ก็ารปรับโครงสร้างหน้ี้�ให้แก่็สมาชิ่ก็ 
จ้ึงอยาก็ทีราบว่าผมจึะม้โอก็าสปรับโครงสร้างหน้ี้�ไดู้บ้างหรือไม่

  หน้ี้�ท้ี�สามารถึปรับโครงสร้างหน้ี้�ไดู้ม้ลััก็ษณ์ะดัูงน้ี้� คือ
1)  หน้ี้�ในี้ฐานี้ะผู้กู้็หรือผู้คำ�าประก็ันี้ท้ี�ม้เงินี้ไดู้คงเหลัือสุทีธิ
ไม่พื้อเพ้ื้ยงในี้ก็ารช่ำาระหน้ี้�  หรือ ไม่พื้อแก็่ก็ารดูำารงช้่พื้ 
แลัะไม่สามารถึช่ำาระหน้ี้�ไดู้ตามสัญญา
2)  หน้ี้�ท้ี�เป็นี้ภาระหนัี้ก็อันี้เกิ็ดูจึาก็เหตุท้ี�จึำาเป็นี้ไดู้แก่็ อุบัติเหตุ 
เหตุจึาก็ภัยธรรมช่าติ ปัญหาสุขึ้ภาพื้ หรือ บุคคลัอื�นี้ท้ี�ต้อง
รับผิดูช่อบแทีนี้ผู้กู้็ท้ี�เส้ยช้่วิต อาจึารย์ต้องดููว่าหน้ี้�ขึ้องอาจึารย์
เข้ึ้า 2 ลััก็ษณ์ะท้ี�ก็ล่ัาวข้ึ้างต้นี้ 2 ข้ึ้อนัี้�นี้ อาจึารย์สามารถึมาปรับ
โครงสร้างหน้ี้�ไดู้ครับ นี้อก็จึาก็น้ี้�อาจึารย์ต้องดููว่าม้คุณ์สมบัติ
อย่างใดูอย่างหน้ี้�งตามคุณ์สมบัติขึ้องสมาช่ิก็ท้ี�สามารถึปรับ
โครงสร้างหน้ี้�ไดู้ ดัูงต่อไปน้ี้�
(1)  เป็นี้สมาชิ่ก็หรือบุคคลัอื�นี้ท้ี�รับสภาพื้หน้ี้�ในี้ฐานี้ะผู้กู้็หรือ
ผู้คำ�าประกั็นี้
(2)  เป็นี้สมาชิ่ก็หรือบุคคลัอื�นี้ท้ี�รับสภาพื้หน้ี้�แทีนี้ลูัก็หน้ี้�ให้แก่็
สหก็รณ์์ฯ
(3)  เป็นี้สมาช่ิก็ท้ี�เก็ษ้ยณ์อายุราช่ก็ารหรือลัาออก็จึาก็ราช่ก็าร
ไดู้รับบำานี้าญตำ�าก็ว่าอัตราเงินี้เดืูอนี้เดิูมท้ี�ไดู้รับ
(4)  เป็นี้สมาชิ่ก็ท้ี�ถูึก็ศาลัพิื้พื้าก็ษาให้พิื้ทัีก็ษ์ทีรัพื้ย์เด็ูดูขึ้าดู
แลัะอยู่ระหว่างยื�นี้อุทีธรณ์์ หรือถูึก็หมายบังคับคดู้จึาก็
เจ้ึาพื้นัี้ก็งานี้บังคับคดู้ย้ดูหรืออายัดูทีรัพื้ย์

ตุอบ

        บุญส่ง เงางาม
   กรรมการ

(5)  เป็นี้บุคคลัท้ี�เคยเป็นี้สมาช่ิก็แต่ถูึก็ให้ออก็จึาก็สมาช่ิก็
ขึ้องสหก็รณ์์ฯ เนืี้�องจึาก็ผิดูระเบ้ยบข้ึ้อบังคับขึ้องสหก็รณ์์แลัะ 
หรือ ถูึก็ศาลัพิื้พื้าก็ษาให้ช่ำาระหน้ี้�แก่็สหก็รณ์์ฯ
(6)  เป็นี้บุคคลัท้ี�ไม่อยู่เงื�อนี้ไขึ้ข้ึ้อ (1) ถ้ึง (5) แก่็คณ์ะก็รรมก็าร
ปรับโครงสร้างหน้ี้�เห็นี้ว่าม้ความจึำาเป็นี้ต้องไดู้รับก็ารปรับ
โครงสร้างหน้ี้�
  เมื�ออาจึารย์ดููแล้ัวอาจึารย์ม้สิทีธ์ปรับโครงสร้างหน้ี้�ไดู้ให้
อาจึารย์ดูำาเนิี้นี้ก็าร ดัูงน้ี้�
(1)  ใช้่แบบขึ้อปรับโครงสร้างหน้ี้�ตามท้ี�สหก็รณ์์ก็ำาหนี้ดู
(2)  หนัี้งสือรับรองเงินี้รายไดู้ท้ี�แสดูงรายก็ารหัก็เงินี้ ณ์ ท้ี�จึ่าย
(3)  เอก็สารจึำาเป็นี้อื�นี้ๆ ท้ี�แสดูงให้เห็นี้ว่าม้ภาระหน้ี้�ท้ี�ต้อง
รับสภาพื้หน้ี้�กั็บสหก็รณ์์
      อาจึารย์เข้ึ้ามาติดูต่อกั็บสหก็รณ์์ฯ ไดู้ทุีก็วันี้ทีำาก็าร 
(อังคาร – เสาร์) จึะไดู้ร่วมกั็นี้แก้็ปัญหาเพืื้�อให้สมาชิ่ก็อยู่ไดู้ 
สหก็รณ์์อยูไ่ดู้

  ดิูฉัีนี้เป็นี้สมาช่ิก็สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู 
ในี้ช่่วงน้ี้�ดิูฉัีนี้ม้ปัญหาในี้เรื�องคา่ใช้่จ่ึาย ซ้่�งอาจึจึะทีำาใหเ้กิ็ดูปัญหา
ในี้ก็ารช่ำาระหน้ี้�ในี้โอก็าสข้ึ้างหน้ี้า ดิูฉัีนี้จ้ึงอยาก็ทีราบว่า 
ทีางสหก็รณ์์ฯ ม้มาตรก็ารท้ี�จึะให้ความช่่วยเหลืัอลูัก็หน้ี้�ท้ี�ม้ปัญหา
ในี้ก็ารช่ำาระหน้ี้�อยา่งไร หรือไม่

  สหก็รณ์์ออมทีรพัื้ยค์รนูี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู ม้มาตรก็ารช่่วยเหลัอื
ลูัก็หน้ี้� ซ้่�งม้ปัญหาก็ารช่ำาระหน้ี้� ดัูงน้ี้� ครับ
(1)  มาตรก็ารขึ้ยายเวลัาช่ำาระหน้ี้� ก็ารปฏิิบัติให้รวมทุีก็สัญญา
เหลืัอสัญญาเดู้ยว แลัะก็ำาหนี้ดูงวดูช่ำาระใหม่ไดู้ไม่เกิ็นี้ 500 งวดู
(2) มาตรก็ารพื้กั็ช่ำาระหน้ี้� ก็ารปฏิิบัติให้พัื้ก็ช่ำาระตน้ี้เงินี้ทุีก็สัญญา
เป็นี้เวลัาไม่เกิ็นี้ 24 งวดู
(3) มาตรก็ารก็รณ้์เฉีพื้าะท้ี�คณ์ะก็รรมก็ารดูำาเนี้นิี้ก็ารม้ความเหน็ี้
ว่าม้ความจึำาเป็นี้อย่างยิ�งต้องก็ำาหนี้ดูข้ึ้�นี้ เพืื้�อให้ก็ารช่่วยเหลืัอ
ลูัก็หน้ี้�ผู้ร้องขึ้อดู้วยความรวดูเร็วแลัะเป็นี้ก็รณ้์พิื้เศษ นี้อก็จึาก็
มาตรก็ารตามท้ี�ก็ล่ัาวขึ้้างต้นี้แลั้ว อาจึารย์อาจึจึะมาขึ้อปรับ
โครงสร้างหน้ี้� ตามคำาตอบข้ึ้อ 1 ก็็เป็นี้ก็ารแก้็ปัญหาให้สมาชิ่ก็
อ้ก็ทีางหน้ี้�งดู้วยครับ ถ้ึาอาจึารยห์รือสมาชิ่ก็ท่ีานี้ใดูม้ปัญหาก็็ให้
เข้ึ้ามาติดูต่อกั็บทีางสหก็รณ์์ฯ เพืื้�อจึะไดู้ดููแลัช่่วยเหลืัอสมาชิ่ก็ 
เพืื้�อไม่ให้สมาชิ่ก็ม้ปัญหาในี้ก็ารช่ำาระหน้ี้�เป็นี้ก็ารบรรเทีาความ
เดืูอดูร้อนี้ขึ้องสมาชิ่ก็ไดู้ในี้ระดัูบหน้ี้�ง 
  ต้องขึ้อขึ้อบคุณ์ท่ีานี้สมาชิ่ก็ท้ี�ถึามปัญหาเข้ึ้ามานัี้บว่าเป็นี้
ประโยช่น์ี้ต่อท่ีานี้เองแลัะผู้อ่านี้ม้ปัญหาก็็ถึามเข้ึ้ามาไดู้เลัยครับ 
สวัสดู้ครับ

ตุอบ



พูล่มาศ  ทับเกร็ัดี
กรรมการ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

โทร  084 - 086-1739โทร  084 - 086-1739

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการสสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

ลืำาดืับ ช่ิอ-นามสักุลื อายุ สัาเหตุุการเสั้ยชิ้วิตุ 40 – 50 ปี สัหกรณ์์ฯ สัฌ.นบ. สัสั.อค. สัสั.ชิสัอ.

1 นายชำำานาญ  สงิวินทรัพิย์ 67 ปีี หลอุ่ดเลือุ่ดสมัอุ่งิตีีบ สมัทบ 272,555 - -

2 นายสิริชำัย  บริบาลบ่รีภััณฑ์์ 78 ปีี สมัอุ่งิขาดอุ่ากู้าศ สมัทบ 272,527 - -

3 นางินิ�มันวิล  เฟื่อุ่่งิแกู้�วิ 74 ปีี โรคชำรา 150,000 272,499 - -

4 น.ส.อุ่รปีรียา  นันตีะส่ข 59 ปีี มัะเร็งิท�อุ่นำ�าดี 70,000 272,471 - -

5 นยภั้สิทธ  บวิรวิัฒนดิลกู้ 57 ปีี โรคมัะเร็งิไตี ลาอุ่อุ่กู้ 272,442 - -

6 นางิปีระทีปี  ไชำย้ปีถััมัภั์ 88 ปีี ตีิดเชำื�อุ่ในกู้ระแสเลือุ่ด 150,000 272,414 576,000 -

หมาย่เหตุ    จำานวนเงินส่งเคราะห์แต่ละราย่ไม่เท่ี่ากันข่�นอย่้่กับจำานวนส่มาชิกคงเหลือ ณ ปั็จจุบัน 

 สวััสดีีค่ะสมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเครัาะห์สหกรัณ์์
ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั สมาคมฌาปนี้กิ็จึสงเคราะห์ฯ ขึ้อ
ประช่าสัมพัื้นี้ธ์ให้สมาชิ่ก็ทุีก็ท่ีานี้ทีราบในี้เดืูอนี้น้ี้� 5 เรื�อง ดัูงน้ี้�

3. แจ้งราย่ชื�อส่มาชิกเส่่ย่ช่วิตป็ระจำาเดื้อนเมษาย่น จำานวน 6 ราย่   

 1. การจ่าย่เงินส่งเคราะห์ศึพึ่ส่มาชิก 
      เนืี้�องดู้วยก็ารจ่ึายเงนิี้สงเคราะหศ์พื้ สมาช่กิ็ท้ี�เส้ยช้่วิต ทีางสมาคมฯ
ไดู้จ่ึายเงินี้สงเคราะห์ศพื้ล่ัวงหนี้้าไปก็่อนี้ ซ้่�งยังเร้ยก็เก็็บไม่ไดู ้
เนืี้�องจึาก็สมาคมฯ ไดู้ก็ำาหนี้ดูก็ารเก็็บค่าสงเคราะห์ศพื้รายเดืูอนี้ เดืูอนี้
ลัะ 180 บาที (ศพื้ลัะ 30 บาที จึำานี้วนี้ 6 ศพื้) ซ้่�งความเป็นี้จึริง
ม้จึำานี้วนี้สมาชิ่ก็ท้ี�เส้ยช้่วิตมาก็ก็ว่า 6 ศพื้ ต่อเดืูอนี้ ทีางสมาคมฯจ้ึง
ไดู้พิื้จึารณ์าก็ารเก็็บค่าสงเคราะห์ศพื้รายเดืูอนี้เพิื้�ม จึาก็เดูิม 180 
บาที เป็นี้ 240 บาที ( ศพื้ลัะ 30 บาที จึำานี้วนี้ 8 ศพื้ ต่อเดืูอนี้)  โดูย
ทีางสมาคมฯจึะเริ�มเก็็บตั�งแต่เดืูอนี้ มก็ราคม พื้.ศ. 2564 เป็นี้ต้นี้ไป
  แต่ขึ้องเดืูอนี้เมษายนี้ สมาคมม้เร้ยก็เก็็บค่าบำารุงรายปี 50 บาที 
ซ้่�งจึะเร้ยก็เก็็บทุีก็เดืูอนี้เมษายนี้ขึ้องทุีก็ปี (ค่าศพื้ 8 ศพื้ 240 บาที 
รวมกั็บ ค่าบำารุงรายปี 50 บาที เป็นี้ 290 บาที)
 2. ผลการเลือกตั�งนาย่กส่มาคมฯ และคณะกรรมการ
ผลัก็ารเลืัอก็ตั�งนี้ายก็สมาคมฯ แลัะคณ์ะก็รรมก็าร ประชุ่มใหญ่
สามญัประจึำาปี 2563 วันี้อาทีติยท้์ี� 21 ม้นี้าคม 2564 ณ์ ห้องประช่มุ

 4. ส่มาชิกท่ี่�ม่ราย่ชื�อดั้งต่อไป็น่� กรุณาติด้ต่อกลับมาส่มาคมฌาป็นกิจโด้ย่ด่้วน

 5. ช่องที่างการชำาระเงิน
 เมื�อท่ี่านโอนมาเร่ย่บร้อย่แล้วให้ท่ี่าน โที่รแจ้ง
และส่่งหลักฐานการชำาระเ งินให้ส่มาคมที่ราบทุี่กครั�ง 
โ ด้ย่กา รแฟก ซ์ึ่ เ อกส่า รมา ท่ี่� เ บ อ ร์  0 2 - 9698841 
หรือ ถุ่าย่ร้ป็ส่่งไลน์มาที่าง ID line : 02-9698841 
กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่ี่านจนกว่าท่ี่านจะได้้รับ
ใบเส่ร็จรับเงินฉีบับจริงจากที่างส่มาคมฯ
 ส่มาชิกราย่ใด้เ ส่่ย่ช่ วิตลง  หาก็ม้ภาระผูก็พัื้นี้
ทีางก็ารเงินี้กั็บสหก็รณ์์ออมทีรัพื้ยค์รูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู ทีางสมาคม
ฌาปนี้กิ็จึฯจึะต้องนี้ำาเงินี้บางส่วนี้ไปช่ำาระตามจึำานี้วนี้ท้ี�สมาชิ่ก็
ไดู้ทีำาธุรก็รรมดู้านี้ก็ารเงินี้ไว้กั็บสหก็รณ์์ฯ ส่วนี้ท้ี�เหลืัอทีายาที
นี้ำาเอก็สารมาแสดูงจ้ึงรับเงินี้ส่วนี้ท้ี�เหลืัอไปไดู้ 

1. นาย่วันพืึ่ช  ป็านเส่น
2. น.ส่.มยุ่รา  ส่าย่เส่มา
3. น.ส่.ธิ์ญด้า  กิตติโชติวนิช

4. นางกนกวรรณ  โส่มัคพัึ่ฒน์
5. นาย่ป็องศัึกดิ้�  ทัี่พึ่ภูะพึ่ยั่คฆ์่

6. น.ส่.กาญจนลักษณ์  ส่ด้ใส่
7. นางบุญเท่ี่ย่ม  ส่าขจร

สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ ชั่�นี้ 4 
 รายชื่�อคณ์ะก็รรมก็ารดูำาเนิี้นี้ก็ารสมาคมฌาปนี้ก็ิจึ
สงเคราะห์สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ ชุ่ดูท้ี� 15 ประจึำาปี 2564
 1. นี้ายนี้ราก็ร   ไหลัหรั�ง  นี้ายก็สมาคม
 2. นี้ายโก็ศลั จิึตตยะโสธร รองนี้ายก็สมาคม
 3. นี้ายวิทียา ถึาวรกั็นี้ต์ นี้ายทีะเบ้ยนี้
 4. นี้างพูื้ลัมาศ ทัีบเก็ร็ดู  เหรัญญิก็
 5. นี้ายดูนี้ตร้ จิึตตะวิกุ็ลั ก็รรมก็าร
 6. นี้ายบังเอิญ อิ�มจิึตร  ก็รรมก็าร
 7. นี้ายโช่คดู้ วิหคเหิร  ก็รรมก็าร
 8. นี้ายธนี้สาร รมยะพัื้นี้ธ์ ก็รรมก็าร
 9. นี้ายนี้พื้รัตน์ี้ จัึ�นี้เพ็ื้ช่ร  ก็รรมก็าร
 10. นี้ายวันี้ชั่ย ศร้เพ็ื้ง ก็รรมก็ารแลัะเลัขึ้านุี้ก็าร
 ตามมติท้ี�ประชุ่มใหญ่สามัญประจึำาปี 2563 ให้เร้ยก็เก็็บ
ค่าสงเคราะห์ศพื้ตามจึริง ในี้แต่ลัะเดืูอนี้ แลัะเร้ยก็เก็็บเพิื้�มอ้ก็ 2 ราย
จึาก็สมาช่กิ็ท้ี�เส้ยช้่วิตสะสมท้ี�ยังคา้งอยูจ่ึาก็ป ี2563 แลัะยงัม้สมาช่กิ็
เส้ยช้่วิตค้างสะสมตั�งแต่เดูือนี้มก็ราคม ถึ้ง ม้นี้าคม 2564 ซ้่�งยัง
เร้ยก็เก็็บไม่ไดู้ จึำานี้วนี้ 20 ราย เป็นี้จึำานี้วนี้เงินี้ 5,474,002 บาที 
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่่าระน่่าร้�ร้�
      กัับกัับครููครูนูนท์์นนท์์

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

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 62 ประจำำ�ปี 2564 ฉบัับัประจำำ�เดือนม่ีน�คมี 2564

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุุดที� 62 ประจ�าปี 2564ชุุดที� 62 ประจ�าปี 2564

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ที�ปรึกษา ดร.เอนก ล่่วงลื่อ
 นางจนัทณีย์ น้อยพรหม
บรรณาธิิการ นายปัญญา เนื�องฤทธิิ�
กองบรรณาธิิการ นายอธิิชุาติิ สวัสดี
 นายวิทยา   ถาวรกันติ์
 นายทวีสิทธิิ�   ฉิ่ิ�งแก้ว
 นายปณติ   จติุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัชุ   สุทธิิชุื�น
 นายจีระพงษ์ สิทธิิทิม
 นางกิติติิยา   ดอกค�า
 นางพูล่มาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน
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 สวััสดีีครัับ เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรัณ์์ออมทรััพย์์ครูันื่นื่ทบุรีั จำำากัดี
 ทุกท่านื่ 

“Disruption Transform New Era : 
มองเห็นโอกาส่ก่อน แล้วป็รับตัว” 

 
 ฉีบับน้ี้�เป็นี้ก็ารแนี้ะนี้ำา ก็ารปรับตัวให้ทัีนี้ในี้ยุค Digital 
Transform ท่ีานี้สมาชิ่ก็ทุีก็ท่ีานี้ ปฏิิเสธไม่ไดู้เลัยว่า 
“อนาคต(เที่คโนโลย่่) กำาลังไล่ล่าเรา” ในี้ทุีก็ช่่วงวัย ทุีก็ก็ลุ่ัม
อายกุ็ำาลัังเปน็ี้ตัวเร่งปฎกิ็ริยา โดูยถูึก็ก็ำาหนี้ดู ดู้วยองค์ประก็อบ
ปัจึจัึยภายนี้อก็ (ทีางเศรษฐก็ิจึ สังคม ก็ารเมือง เทีคโนี้โลัย้ 
สุขึ้ภาพื้ โรคใหม)่ ก้็าวเข้ึ้ามา ทีำาใหโ้ลัก็เราเปล้ั�ยนี้แปลังไปอยา่ง
รวดูเร็ว ผู้ ท้ี�ตามไม่ทัีนี้ก็็จึะตก็ขึ้บวนี้รถึไฟัสายน้ี้� ไป. . . 
 สิ�งท้ี�จึะมาก็ระทีบกั็บท่ีานี้สมาชิ่ก็ คือ ช่่วงอายุ ช่่วงวัย
ท้ี�ต่างกั็นี้ จึะทีำาให้เกิ็ดู Gap Age Technology (ช่่องว่างขึ้อง
ช่่วงอายุในี้ก็ารเร้ยนี้รู้เทีคโนี้โลัย้) ก็ารเร้ยนี้รู้เท่ีาทัีนี้เทีคโนี้โลัย้
ท้ี�ไม่เท่ีากั็นี้ ก็ารเข้ึ้าถ้ึงข้ึ้อมูลัแลัะบริก็ารไม่เท่ีากั็นี้ ก่็อให้เกิ็ดู
ความเหลืั�อมลัำ�าท้ี�จึะไดู้รับบริก็าร ทีำาให้ส่งผลัก็ระทีบกั็บก็าร
บริหารงานี้ ในี้ก็ารบริก็ารขึ้องสหก็รณ์์ฯ ไม่ทัี�วถ้ึง จึะเกิ็ดูปัญหา
ความไม่เข้ึ้าใจึกั็นี้ แลัะสิ�งอื�นี้ๆ ตามมา
 จึะทีำาอย่างไรให้สมาชิ่ก็ไดู้รับบริก็ารอย่างม้ความสุขึ้ ??? 
(::จึาก็สถึติิช่่วงอายขุึ้องสมาช่กิ็สหก็รณ์์ฯ พื้บว่ารอ้ยลัะ 50 เปน็ี้
ข้ึ้าราช่ก็ารบำานี้าญ::) 
 ! ! !ปฏิิเสธกั็นี้ไม่ไดู้ว่า เราต้องเร้ยนี้รู้แลัะเท่ีาทัีนี้
เทีคโนี้โลัย้ เพืื้�อให้เข้ึ้าถ้ึงก็ารบริก็ารท้ี�ดู้ ถูึก็ต้อง ทัีนี้สมัย 
รวดูเร็ว เชื่�อถืึอไดู้                                           จีำรัะพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม

             กรรมการ

 ปัจึจุึบันี้ สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู ไดู้พัื้ฒนี้า
ระบบเทีคโนี้โลัย้ต่างๆ เข้ึ้ามาช่่วย ในี้ก็ารบริหารจัึดูก็าร 
แลัะ อำานี้วยความสะดูวก็ให้ท่ีานี้อยู่หลัายช่่องทีาง ไดู้แก็่ 
ระบบ Walk-in เข้ึ้ามาทีำารายก็ารท้ี�สำานัี้ก็งานี้, ระบบ ฝาก็-ถึอนี้, 
ระบบงานี้สินี้เชื่�อ, ระบบบัญช้่, ระบบโต้ตอบโทีรศัพื้ท์ีอัตโนี้มัติ 
เป็นี้ต้นี้ เพืื้�อให้ท่ีานี้ใช้่บริก็ารอย่างม้ความสะดูวก็สบาย
 ส่วนี้ช่่องทีางก็ารติดูต่อสื�อสารระหว่าง สหก็รณ์์ฯ กั็บท่ีานี้สมาชิ่ก็
ไดู้พัื้ฒนี้าระบบเป็นี้ เว็บไซ่ด์ูสหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู  
(www.ntbcoop.com), Facebook (สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ยค์รูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู), 
LINE (ก็ลุ่ัมผู้แทีนี้สมาชิ่ก็ สอ.นี้บ.) เพืื้�อเป็นี้ช่่องทีางก็ารบริก็าร
แลัะติดูต่อสื�อสาร
 ในี้อนี้าคต ปฎิ เสธไ ม่ ไ ดู้ ว่ า  Soc ia l  Bank ing 
ก็ำาลัังเป็นี้เทีคโนี้โลัย้ใหม่ ท้ี�เข้ึ้ามา ทีำาให้สหก็รณ์์ฯ ต้องปรับตัว 
โดูยดูำาเนิี้นี้ก็ารพัื้ฒนี้าระบบ Mobile Application คล้ัายๆ กั็บ 
Mobile Banking ให้เป็นี้ Mobile Application ในี้แบบฉีบับ
สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ครูนี้นี้ทีบุร้ จึำากั็ดู 
 ก็ารบริก็ารจึะจึำาลัอง เหมือนี้กั็บท่ีานี้สมาชิ่ก็ เข้ึ้ามาบริก็าร
ในี้สำานัี้ก็งานี้ ในี้ก็ารใช้่บริก็ารต่างๆ ทีำาใหก้็ารเข้ึ้าถึง้ง่าย ใช้่งานี้งา่ย
 ม้ประโยช่น์ี้ ก่็อให้เกิ็ดูประสิทีธิภาพื้ในี้ก็ารบริก็าร (ก็ารดูำาเนิี้นี้งานี้
: คาดูว่าจึะทีำาก็ารพื้ัฒนี้าในี้เดูือนี้ มิ.ย.64 น้ี้� ใช้่ระยะเวลัาก็าร
พัื้ฒนี้า 6 เดืูอนี้) 
 “เที่คโนโลย่่ใหม่ๆ กำาลังเข้ามาช่วย่งาน” ท่ี่านส่มาชิกฯ
ต้องป็รับตัว พัึ่ฒนา ในการเร่ย่นร้้สิ่�งใหม่ๆ เพืึ่�ออำานวย่ความ
ส่ะด้วกในการด้ำารงช่วิตท่ี่�ด่้ข่�น 
 สำาห รับฉีบับน้ี้� ม้ ข่ึ้ าวสาร  แลัะสาระ เ พืื้� อ สื� อสาร
กั็บท่ีานี้สมาช่ิก็เพ้ื้ยงแค่น้ี้�ครับ หวังว่าท่ีานี้จึะไดู้รับประโยช่น์ี้ 
ถ้ึาท่ีานี้สมาชิ่ก็ ม้อะไรท้ี�จึะสอบถึามเพิื้�มเติม คณ์ะก็รรมก็าร
ดูำา เ นิี้นี้งานี้สหก็รณ์์ออมทีรัพื้ย์ค รูนี้นี้ทีบุ ร้จึำา กั็ดู นี้ำา โดูย
ท่ีานี้ประธานี้ก็รรมก็าร ก็รรมก็าร ผู้จัึดูก็าร แลัะ เจ้ึาหนี้้าท้ี�
ท้ี�เก้็�ยวข้ึ้องทุีก็ท่ีานี้ เสนี้อมาไดู้นี้ะครับ จึะไดู้ปรับปรุงคุณ์ภาพื้
ก็ารบริก็ารให้ดู้ยิ�งข้ึ้�นี้ไป ไว้พื้บกั็นี้ในี้ฉีบับหน้ี้าครับ




