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  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุุดที่่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือน กรกฎ�คม 2565

วัันเข้้าพรรษาวัันเข้้าพรรษา  วัันแรม ๑ ค่ำำ�า เดืือน ๘

เป็็นวัันท่ี่�พระสงฆ์์เถรวัาที่จะอธิิษฐานว่ัาจะพักป็ระจำาอยู่่่ ณ ท่ี่�ใดืท่ี่�หน่�ง 
ตลอดืระยู่ะเวัลาฤด่ืฝนท่ี่�ม่กำาหนดืเป็็นระยู่ะเวัลา ๓ เดืือน 

ตามท่ี่�พระธิรรมวิันัยู่บััญญัติไว้ั โดืยู่ไม่ไป็ค้่ำางแรมท่ี่�อื�น 
หรือท่ี่�เร่ยู่กกันโดืยู่ทัี่�วัไป็ว่ัา “จำาพรรษา”
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�

    บรรณาธิิการ

	 ผมแอบมองอย่่างช่ื่�นชื่มในความชื่ำานาญของเด็็กคนน้�	

การมาของสองพ่่อลููกคู่น้�คงจะไม่ได้็มาคร้�งแรกอย่า่งแน่นอน

แต่่ส่�งสำาค้ญม่ได้็อยู่่ท้ี่�เด็็กขว้างก้อนห่ิน	 แต่่เห็ินความสุข

ของพ่่อลููกคู่น้�ต่่างหิากท้ี่�ม้ก่จกรรมร่วมก้น	 ถึึงแม้จะม่ใช่ื่

ก่จกรรมเด้็ย่วก้นก็ต่าม

	 ส่�งท้ี่�ได้็เห็ิน	 ผมนึกถึึงหมอนร�งรถไฟท่ี่�เว้้นชุ่อง

เว้้นว้รรคของร�งรถไฟ ท่ี่�ที่ำ�ให้รถไฟว่้�งร�บัเร่ยบัไม่สะดุด 

คว้�มสัมพัันธ์์ก็เหมือนกัน ห�กม่ท่ี่�ว่้�งระหว่้�งกันอย่�ง

พัอเหม�ะ มันก็จำะที่ำ�ให้คนเร�สบั�ยใจำและม่คว้�มสุขม�กข้�น

 	 พ่่อลููกคู่น้�มาด้็วย่ก้นเก่อบทุี่กว้น	ลููกไม่จำาเป็็นต้่องมา

น้�งอ่านหิน้งส่อเช่ื่นเด้็ย่วก้บพ่่อ	พ่่อก็ไม่จำาเป็็นต้่องไป็หิาก้อน

ห่ินหิาเศษกระเบ่�องแต่กๆ	มาขว้างเลู่นเหิม่อนลููก	แต่่สองคน

ก็ม้ความสุขร่วมก้นได้็

	 ค่ด็ถึึงสหิกรณ์์ฯ	 ทุี่กคนต่่างที่ำาหิน้าท้ี่�ของต่นเอง	

ป็ระสานป็ระโย่ชื่น์ช่ื่วย่เหิลู่อซึึ่�งก้นแลูะก้นไม่ที่อด็ท่ี่�งก้น	

โด็ย่อาศ้ย่หิลู้กการแลูะเหิตุ่ผลูของสหิกรณ์์ฯ	 ถ้ึาเป็็นอย่่างน้�

ใครๆ	ก็คงนึกอ่จฉาเราเป็็นแน่

	 บที่ความด้็ๆ	 ข่าวด้็ๆ	 ท้ี่�ม้ป็ระโย่ชื่น์รวมถึึงการเลู่อกต้่�ง

ผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ	สามารถึหิาอ่านได้็ในฉบ้บน้�...

“ช่่องว่่างของหมอนรางรถไฟ”
	 บ่าย่ว้นหินึ�ง	ขณ์ะท้ี่�ผู้เข้ย่นเด่็นช่ื่วๆ	รอบๆ	โบราณ์สถึาน
ซึึ่�งเป็็นสวนสาธารณ์ะบงึพ่ระรามท้ี่�จ้งหิว้ด็พ่ระนครศร้อย่ธุย่า
บรรย่ากาศร่มร่�นไป็ด้็วย่ต้่นไม้ขนาด็ใหิญ่แลูะขนาด็เล็ูก
จ้ด็ได้็อย่่างลูงต้่ว	 ม้สระใหิญ่นำ�าใสคลู่�นพ่ลู่�วต่ามกระแสลูม
	 พ่ลู้นก็ม้พ่่อลููกคู่หินึ�งเด่็นผ่านมาโด็ย่ม่ได้็ต้่�งใจ	
พ่อมาถึึงพ่่อก็น้�งลูงบนม้าน้�งย่าวแลู้วหิย่่บหิน้งส่อขึ�นมาอ่าน	
ส่วนลููกชื่าย่ก็ว่�งเลู่นหิาก้อนห่ินเศษกระเบ่�องแต่กช่ื่�นเล็ูกช่ื่�น
น้อย่มารวมกองก้นเหิม่อนว่าจะที่ำาอะไรส้กหินึ�งอย่่าง	ท้ี่แรก
นึกว่าเด็็กน้อย่คงนำามาต่่อก้นให้ิเหิม่อนเจด้็ย์่ในบึงพ่ระราม
น้�นแหิลูะ	 แต่่หิาเป็็นเช่ื่นน้�นไม่	 เด็็กน้อย่ก้มลูงหิย่่บหิาห่ิน
หิากระเบ่�องท้ี่�เหิมาะๆ	 แลู้วขว้างออกไป็ในสระนำ�าอย่่าง
ผู้ชื่ำานาญการท้ี่เด้็ย่ว	จะไม่ให้ินึกชื่มเด็็กคนน้�ได้็อย่า่งไร	เพ่ราะ
ห่ิน	 กระเบ่�อง	 แต่่ลูะก้อนแต่่ลูะแผ่นกระด็อนสะท้ี่อนผ่วนำ�า	
2-4	 จ้งหิวะ	 ก่อนจะจมนำ�าหิาย่ไป็เก่อบทีุ่กก้อนทุี่กแผ่น
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 ส วัสดีค รับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่ 
	 ช่ื่วงน้�คณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการสหิกรณ์์ฯ	 ได้็กำาหินด็
ให้ิม้การเลู่อกผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ป็ระจำาปี็	2565	-	2566	
โด็ย่จะแย่กเป็็นสองส่วนด้็งน้�
	 ส่วนแรก	การเลู่อกผู้แที่นสมาช่ื่กจากโรงเร้ย่น	แลูะ
หิน่วย่งานต่่างๆ	ซึึ่�งย่ง้ที่ำางานอยู่ใ่นโรงเร้ย่น	หิร่อหิน่วย่งานน้�นๆ
เร่�มด็ำาเน่นการระหิว่างว้นท้ี่�	 3	 –	 19	 ส่งหิาคม	 2565
เม่�อด็ำาเน่นการเสร็จเร้ย่บร้อย่ก็ให้ิโรงเร้ย่นหิร่อหิน่วย่งานน้�นๆ	
ราย่งานผลูผู้ท้ี่�ได้็ร้บการเลู่อกต้่�งเป็็นผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ
ป็ระจำาปี็	2565-2566	มาย่้งสหิกรณ์์ฯ	 	 	 	
	 ส่วนท้ี่�สอง	 การเลู่อกผู้แที่นสมาช่ื่กจากโรงเร้ย่น	
แลูะหิน่วย่งานต่่างๆ	 ท้ี่�เกษ้ย่ณ์อายุ่หิร่อลูาออกโด็ย่เหิตุ่อ้นควร	
ม้ข้�นต่อนด้็งน้�
	 1.	การร้บสม้ครผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ	โด็ย่ป็กต่่มาเข้ย่นใบสม้ครในว้นเลู่อกต้่�ง	ค่อว้นท้ี่�	10,	11	แลูะ	12	ก้นย่าย่น	2565	
เพ่่�ออำานวย่ความสะด็วกแก่ท่ี่านสมาช่ื่กท้ี่�จะสม้คร	แลูะที่ำาให้ิการต่รวจสอบคุณ์สมบ้ต่่รวด็เร็วขึ�น	จึงให้ิสมาช่ื่กท้ี่�ส้งก้ด็บำานาญ
หิร่อร้บบำาเหิน็จสามารถึแจ้งความป็ระสงค์การจะสม้ครเป็็นผู้แที่นสหิกรณ์์ฯ	 ได้็ต้่�งแต่่ว้นท้ี่�	 16	 ส่งหิาคม	 2565	

โที่ร.	 02-5254271-2	 ต่่อ	 121,	 129,	 0	
หิร่อโที่ร.	 099-2632195	 แลู้วมาเข้ย่น
ใบสม้ครก่อนการเลู่อกต้่�ง	
	 2.	ว้นเลู่อกต้่�งผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ
ป็ระจำาปี็	2565	-	2566	ในว้นท้ี่�	10,	11,	12	
ก้นย่าย่น	 2565	 ด็ำาเน่นการเลู่อกต้่�งด้็งน้�
2.1	 ต่รวจสอบคุณ์สมบ้ต่่ผู้สม้ครร้บเลู่อกต่้�ง
2.2	เลู่อกต้่�งป็ระธานกลุู่มหินึ�งคนเป็็นผู้แที่น
สมาช่ื่กโด็ย่ต่ำาแหิน่ง	ต่ามข้อ	5	แห่ิงระเบ้ย่บ
สหิกรณ์์ฯ	 ว่าด้็วย่การเลู่อกต้่�งผู้แที่นสมาช่ื่ก	
พ่.ศ.	2558	
2.3	 พ่่จารณ์าจำานวนผู้เลู่อกต่้�งถ้ึาม้ผู้สม้คร
ไม่เก่นจำานวนผู้แที่นสมาช่ื่กท้ี่�พึ่งม้ให้ิถ่ึอว่า
ผู้สม้ครน้�นเป็็นผู้ได้็ร้บการเลู่อกต้่�ง	ต่ามข้อ	8	
แห่ิงระเบ้ย่บสหิกรณ์์ฯ	 ว่าด้็วย่การเลู่อกต้่�ง
ผู้แที่นสมาช่ื่ก	พ่.ศ.	2558
2.4	 หิากผู้สม้ครเก่นจำานวนผู้แที่นสมาช่ื่ก
ท้ี่�พึ่งม้	 ให้ิด็ำาเน่นการจ้บสลูาก	 ต่ามข้อ	 11	
แห่ิงระเบ้ย่บสหิกรณ์์ฯ	 ว่าด้็วย่การเลู่อกต้่�ง
ผู้แที่นสมาช่ื่ก	พ่.ศ.2558
2.5	ให้ิผู้สม้ครท้ี่�ได้็ร้บเลู่อกเป็็นต้่วแที่นกลุู่ม
แจ้งราย่ช่ื่�อสมาช่ื่กในกลุู่มของต่นต่่อสหิกรณ์์
โด็ย่ม่ช้ื่กช้ื่า
	 โอกาสน้�ขอขอบคุณ์สมาช่ื่กทุี่กท่ี่าน
ท้ี่�ให้ิความร่วมม่อด้็วย่ด้็มาโด็ย่ต่ลูอด็คร้บ...
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 สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 เร่�มที่ำางานของคณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการฯ	 ชุื่ด็ท้ี่�	 63	

น้บจากว้นท้ี่�	5	ม่ถุึนาย่น	2565	ถึึงว้นท้ี่�เข้ย่นวารสารเป็็นเวลูา 

1	เด่็อน	14	ว้น	เหิลู่อเวลูาที่ำางานในรอบปี็บ้ญช้ื่	3	เด่็อน	12	ว้น

รวมเวลูาในรอบปี็บ้ญช้ื่	ได้็ที่ำางาน	4	เด่็อน	26	ว้น	ต้่ว่าป็ระมาณ์ 

5	 เด่็อน	 หิลูาย่คนสงส้ย่ที่ำาไมเวลูาที่ำางานจึงน้อย่น้ก

ลูองนึกย่อ้นกลู้บไป็ก็จะเห็ินว่าเราไม่สามารถึที่ำาการเลู่อกต้่�งได้็

เพ่ราะโคว่ด็ระบาด็	จากน้�ไป็สถึานการณ์์คงเร่�มด้็ขึ�น	การเลู่อกต้่�ง

ก็คงไม่ต้่องเลู่�อนออกไป็	ระย่ะเวลูาที่ำางานของคณ์ะกรรมการ

ด็ำาเน่นการฯ	 ชุื่ด็ท้ี่�	 63	 ก็จะส้�นกว่าชุื่ด็อ่�นอ้นเน่�องมาจาก

สถึานการณ์์แพ่ร่ระบาด็ของโรคโคว่ด็น้�นเอง	 ส่วนงานท้ี่�คณ์ะ

กรรมการด็ำาเน่นการฯ	ร้บผ่ด็ชื่อบของแต่่ลูะท่ี่านต่ามท้ี่�ได้็แจ้ง

ราย่ลูะเอ้ย่ด็ไป็แลู้ว	 แต่่ลูะท่ี่านก็ด็ำาเน่นการก้นไป็ต่ามหิน้าท้ี่�

ของแต่่ลูะฝ่่าย่	 ในส่วนของคณ์ะอนุกรรมการต่่ด็ต่ามหิน้�

ต้่�งเป้็าหิมาย่การต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นให้ิเพ่่�มขึ�นอ้ก	10	%	จากราย่งาน

ย่่อแสด็งส่นที่ร้พ่ย่์แลูะหิน้�ส่น	

	 ว้นท้ี่�	 30	 เมษาย่น	 2565	 จำานวนเง่นกู้ย่่มแก่สมาช่ื่ก

ท้ี่�ไม่ก่อให้ิเก่ด็ราย่ได้็	594,148,006.41	บาที่

	 ว้นท้ี่�	31	พ่ฤษภาคม	2565	จำานวนเง่นกู้ย่่มแก่สมาช่ื่ก

ท้ี่�ไม่ก่อให้ิเก่ด็ราย่ได้็	587,683,848.86	บาที่

	 ว้นท้ี่�	 30	 ม่ถุึนาย่น	 2565	 จำานวนเง่นกู้ย่่มแก่สมาช่ื่ก

ท้ี่�ไม่ก่อให้ิเก่ด็ราย่ได้็	570,696,135.78	บาที่

	 จากข้อมูลูจำานวนเง่นกู้ย่่มแก่สมาช่ื่กท้ี่�ไม่ก่อให้ิเก่ด็

ราย่ได้็ค่ออะไร	 ต้่องอธ่บาย่ให้ิเข้าใจต่รงน้�ก่อนว่า	 “เง่นกู้ย่่ม

แก่สมาช่ื่กท้ี่�ไม่ก่อให้ิเก่ด็ราย่ได้็หิมาย่ถึึง	 สมาช่ื่กท้ี่�ผ่ด็น้ด็

ชื่ำาระหิน้�	สหิกรณ์์ฯ	ต่่ด็ต่ามที่วงถึามแลู้วก็ย่ง้ไม่เข้ามาชื่ำาระหิน้�

สหิกรณ์์ฯ	โด็ย่ขณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการฯ	กจ็ะให้ิออกจากการ

เป็็นสมาช่ื่กเพ่่�อนำาหุ้ินมาชื่ำาระหิน้�	 เม่�อชื่ำาระหิน้�แลู้วหิากย่้ง

ม้หิน้�อยู่่อ้ก	 ก็ให้ิที่ำาเร่�องป็ระนอมหิน้�ชื่ำาระแก่สหิกรณ์์ฯ	

หิากเพ่่กเฉย่สหิกรณ์์ฯ	 ก็ฟ้้องศาลูต่่อไป็	 เม่�อเข้าใจแลู้ว

มาดู็จำานวนเง่นกู้ย่่มแก่สมาช่ื่กท้ี่� ไ ม่ ก่อให้ิเ ก่ด็ราย่ได้็

จากเด่็อนเมษาย่นถึึงเด่็อนพ่ฤษภาคมลูด็ลูงจำานวน	

6,464,157.55	 บาที่	 แลูะจากเด่็อนพ่ฤษภาคมถึึงเด่็อน

ม่ถุึนาย่นลูด็ลูงจำานวน	 16,987,713.08	 บาที่	 รวมช่ื่วง

สามเด่็อนท้ี่�คณ์ะอนุกรรมการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่น	 ด็ำาเน่นต่่ด็ต่าม

กลู้บมาได็้รวม	 23,451,870.63	 บาที่	 เหิลู่ออ้กสามเด่็อน	

คณ์ะอนุกรรมการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นจะที่ำางานให้ิเต็่มความ

สามารถึคร้บ

	 จากต้่วเลูขท้ี่�เราต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นได้็เพ่่�มขึ�นแสด็งถึึง

การเง่นของสหิกรณ์์ฯ	 เราด้็ขึ�นด้็วย่	 ม้ต้่วเลูขที่้�ผมจะเสนอ

ให้ิสมาช่ื่กดู็อ้กหินึ�งต้่วก็ค่อ	 อ้ต่ราส่นที่ร้พ่ย์่สภาพ่คลู่อง

ของสหิกรณ์์ฯ	ในแต่่ลูะเด่็อนด้็งน้�

	 อ้ต่ราส่นที่ร้พ่ย่์สภาพ่คลู่องที่้�ด็ำารงในเด่็อนม้นาคม	

2565	ค่ด็เป็็นร้อย่ลูะ	1.42	

	 อ้ต่ราส่นที่ร้พ่ย่์สภาพ่คลู่องท้ี่�ด็ำารงในเด่็อนเมษาย่น	

2565	ค่ด็เป็็นร้อย่ลูะ	2.50

	 อ้ต่ราส่นที่ร้พ่ย์่สภาพ่คลู่องท้ี่�ด็ำารงในเด่็อนพ่ฤษภาคม 

2565	ค่ด็เป็็นร้อย่ลูะ	3.58

	 อ้ต่ราส่นที่ร้พ่ย่์สภาพ่คลู่องท้ี่�ด็ำารงในเด่็อนม่ถุึนาย่น	

2565	ค่ด็เป็็นร้อย่ลูะ	3.94

	 โด็ย่ป็กต่่อ้ต่ราส่นที่ร้พ่ย่์สภาพ่คลู่องในแต่่ลูะเด่็อน	

ต้่องไม่ต่ำ�ากว่าร้อย่ลูะ	 1	 เพ้่ย่งร้อย่ลูะ	 1	 ก็สามารถึที่ำาให้ิ

สหิกรณ์์ฯ	 ม้เง่นสด็ไว้ใช้ื่จ่าย่ในเด่็อนน้�นๆ	 ได้็อย่่างสบาย่

พู่ด็ง่าย่ๆ	ว่าสมาช่ื่กจะมากู้เง่น	ถึอนเง่น	สหิกรณ์์ฯ	ก็ม้เง่นสด็

เพ้่ย่งพ่อแก่การที่ำาธุรกรรมต่่างๆ	จะเห็ินว่าอ้ต่ราสภาพ่คลู่อง

ในแต่่ลูะเด่็อนเพ่่�มมากขึ�น	 ก็หิมาย่ความว่าสหิกรณ์์ม้เง่นสด็

หิร่อเง่นท้ี่�จะใช้ื่ได้็มากขึ�น	แต่่ถ้ึาม้อ้ต่ราสภาพ่คลู่องในแต่่ลูะ

เด่็อนเพ่่�มมากขึ�นเร่�อย่ๆ	ก็จะกระที่บผลูป็ระโย่ชื่น์ท้ี่�สหิกรณ์์ฯ

ควรจะได้็ร้บ	ท้ี่�นำาผลูการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นแลูะอ้ต่ราสภาพ่คลู่อง

มาใหิ้พ่วกเราด็ูเพ่่�อจะช้ื่�ให้ิเห็ินถึึงสถึานะที่างการเง่น

ของสหิกรณ์์ฯ	ม้ความม้�งคงในระด้็บด้็คร้บ
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นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

 สวัสดีครับุ...เพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพรักทุกท่านื่... 

           ทวีส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เด่็อนม่ถุึนาย่น	 2565	 ได้็ม้การป็ระชุื่มคณ์ะกรรมการ

ด็ำาเน่นการ	ชุื่ด็ท้ี่�	63	จำานวน	2	คร้�ง	โด็ย่คร้�งท้ี่�	1	เม่�อว้นท้ี่�	7	

ม่ถุึนาย่น	 2565	 แลูะคร้�งท้ี่�	 2	 เม่�อว้นท้ี่�	 28	 ม่ถุึนาย่น	 2565	

จึงขอนำาสาระสำาค้ญมาราย่งาน	ด้็งต่่อไป็น้�

 1. เรื�องก�รแต่่งตั่�งคณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�ร

จากผลูของการด็ำาเน่นการสรรหิาแลูะเลู่อกต่้�งคณ์ะกรรมการ

ด็ำาเน่นการสหิกรณ์์ฯ	 ชุื่ด็ท้ี่�	 63	 เม่�อว้นท้ี่�	 5	 ม่ถุึนาย่น	 2565	

โด็ย่สมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ	แลูะผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ	จึงได้็ม้การ

ป็ระชุื่มคณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการสหิกรณ์์ฯ	ชุื่ด็ท้ี่�	63	คร้�งท้ี่�	1	

เพ่่�อพ่่จารณ์าแต่่งต้่�งคณ์ะกรรมการแลูะคณ์ะอนุกรรมการ

ในการด็ำาเน่นก่จการของสหิกรณ์์ฯ	ต่ามอำานาจหิน้าท้ี่�ซึึ่�งกำาหินด็

ไว้ในกฎหิมาย่แลูะข้อบ้งค้บของสหิกรณ์์ฯ	 จำานวน	 6	 คณ์ะ	

ป็ระกอบด้็วย่

	 	 1.1	คณ์ะกรรมการอำานวย่การ

	 	 1.2	คณ์ะกรรมการเง่นกู้

	 	 1.3	คณ์ะกรรมการการศึกษาแลูะป็ระชื่าส้มพ้่นธ์

	 	 1.4	คณ์ะอนุกรรมการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่น

	 	 1.5	คณ์ะอนุกรรมการบร่หิารความเส้�ย่ง

	 	 1.6	คณ์ะอนุกรรมการการลูงทุี่น

โด็ย่แต่่ลูะคณ์ะจะม้จำานวน	 5	 ท่ี่าน	 ย่กเว้นคณ์ะกรรมการ

อำานวย่การจะม้จำานวน	6	ท่ี่าน	ส่วนแต่่ลูะคณ์ะป็ระกอบด้็วย่

ท่ี่านใด็บ้าง	 ป็รากฏในวารสารป็ระจำาเด่็อนม่ถุึนาย่น	 2565	

คอลู้มน์คุย่ก้บผู้จ้ด็การคร้บ

 2. เรื�องก�รให้ทุี่นส่งเสร่มก�รศ้ึกษ�บุัต่รสม�ชุ่ก	ป็ระจำาปี็	2565	

ก่อนอ่�นต้่องขอแจ้งว่าขณ์ะท้ี่�เข้ย่นต้่นฉบ้บน้�	 สหิกรณ์์ฯ	

ได้็ด็ำาเน่นการจ้ด็ที่ำาป็ระกาศเร่�องทุี่นส่งเสร่มการศึกษาบุต่รฯ	

ด้็งกลู่าวแลูะป็ระชื่าส้มพ้่นธ์ให้ิที่ราบโด็ย่ท้ี่�วก้นแลู้ว	 ด้็งน้�น

จึงขอนำาเสนอป็ระเด็็นสำาค้ญโด็ย่สรุป็	ด้็งน้�

	 	 2.1	ทุี่นม้	4	ป็ระเภที่	ค่อ	

ทุี่นระด้็บป็ฐมว้ย่	 	 ทุี่นลูะ	2,000	 บาที่	จำานวน	160		ทุี่น

ทุี่นระด้็บป็ระถึมศึกษา	 ทุี่นลูะ	2,000	 บาที่	จำานวน	160	ทุี่น

ทุี่นระด้็บม้ธย่มศึกษา	 ทุี่นลูะ	3,000	 บาที่	จำานวน	108	ทุี่น

ทุี่นระด้็บอุด็มศึกษา	 ทุี่นลูะ	4,000	 บาที่	จำานวน		84	ทุี่น	

	 	 2.2	 คุณ์สมบ้ต่่ของผู้ขอร้บทุี่น	 ต้่องเป็็นบุต่ร

ท้ี่�ชื่อบด้็วย่กฎหิมาย่ของสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ	 ท้ี่�กำาลู้งศึกษาอยู่่ใน

สถึานศึกษาของที่างราชื่การหิร่อเอกชื่นในช้ื่�นแลูะปี็การศึกษา 

2565	 แลูะไม่อยู่่ระหิว่างร้บทุี่นการศึกษาอ่�นใด็	 โด็ย่ม้ผลู

การเร้ย่นเฉลู้�ย่ในปี็การศึกษาท้ี่� ผ่านมาไม่ต่ำ�ากว่า	 2.00	

โด็ย่เฉพ่าะสมาช่ื่กผู้ย่่�นขอร้บทุี่นส่งเสร่มการศึกษาบุต่ร	จะต้่อง

ไม่อยู่่ระหิว่างการผ่ด็น้ด็ชื่ำาระหิน้�สหิกรณ์์ฯ	ทุี่กป็ระเภที่

	 	 2.3	 ผู้ป็ระสงค์จะขอร้บทุี่นการศึกษาบุต่ร	 ให้ิย่่�น

ใบสม้คร	ณ์	 สำาน้กงานสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	

ต้่�งแต่่ว้นท้ี่�	 5	 กรกฎาคม	 2565	 ถึึงว้นท้ี่�	 5	 ส่งหิาคม	 2565	

เท่ี่าน้�น	จึงม้ส่ที่ธ่�ได้็ร้บพ่่จารณ์าค้ด็เลู่อก	โด็ย่เอกสารการขอร้บ

ทุี่นป็ระกอบไป็ด้็วย่ใบสม้ครขอร้บทุี่น	 สำาเนาบ้ต่รป็ระชื่าชื่น

บ่ด็าแลูะมารด็า	 สำาเนาที่ะเบ้ย่นบ้านบุต่รท้ี่�ขอร้บทุี่น	 หิน้งส่อ

ร้บรองจากสถึานศึกษา	 แลูะผลูการเร้ย่นปี็การศึกษา	 2564	

ท้ี่�งน้�ผู้ป็ระสงค์ขอร้บทุี่นแลูะคู่สมรสต้่องไม่เคย่ได้็ร้บทุี่นการ

ศึกษาบุต่รจากสหิกรณ์์ฯ	ย่อ้นหิลู้ง	3	ปี็	ค่อ	ปี็	พ่.ศ.	2562-2564	

 3. เรื�องประก�ศึนโยบั�ยคว้�มเป็นส่ว้นตั่ว้ (PDPA) 

เพ่่�อให้ิเป็็นไป็ต่ามพ่ระราชื่บ้ญญ้ต่่คุ้มครองข้อมูลูส่วนบุคคลู	

พ่.ศ.	 2562	 คณ์ะกรรมการฯ	 จึงพ่่จารณ์าอนุม้ต่่ให้ิสหิกรณ์์ฯ	

จ้ด็ที่ำาป็ระกาศนโย่บาย่ความเป็็นส่วนต้่ว	 (Personal	 Data	

Protection	 Act)	 ซึึ่�งม้ว้ต่ถุึป็ระสงค์ในการเก็บร้กษาข้อมูลู

ส่วนบุคคลู	(สมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ)	เพ่่�อไม่ให้ิผู้ป็ระสงค์ร้าย่ที่ำาการ

ลูะเม่ด็ข้อมูลูส่วนบุคคลู	ข่มขู่หิว้งป็ระโย่ชื่น์จากเจ้าของข้อมูลู

เองหิร่อจากบุคคลูท้ี่�ดู็แลูข้อมูลู	 สำาหิร้บราย่ลูะเอ้ย่ด็ของ

ป็ระกาศด้็งกลู่าวข้างต้่น	 สหิกรณ์์ฯ	 จะได้็ป็ระกาศให้ิที่ราบ

โด็ย่ท้ี่�วก้นต่่อไป็	 นอกจากน้� ท้ี่�ป็ระชุื่มได้็มอบหิมาย่ให้ิ

ฝ่่าย่จ้ด็การของสหิกรณ์์ฯ	 พ่่จารณ์าแต่่งต้่�งผู้ดู็แลูควบคุม

ข้อมูลูส่วนบุคคลู	 (Data	Controller)	ของสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯ	 ด้็วย่

	 พ่บก้นใหิม่ฉบ้บหิน้าคร้บ



โทร. 089-214-2880โทร. 089-214-2880
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 สวัสดีค่ะ สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ทุกท่านื่ สำาหรับุเด่อนื่ม์ถุุนื่าย์นื่ในื่ปีันีื่�ก็เป็ันื่อีกหน่ื่�งเด่อนื่
ในื่รอบุปัีที�มีอากาศดีมากๆ เม่�อฝนื่ติกล่งมาก็ทำาให้อากาศ
ที�ร้อนื่ๆ คล่าย์ร้อนื่ล่งได้มากอย่์างเห็นื่ได้ชัิดเล่ย์ สถุานื่การณ์์
เกี�ย์วกับุโรคระบุาดก็เร์�มคลี่�คล่าย์ข่ึ้�นื่แต่ิที�ร้อนื่แรงมากกว่า
อากาศติอนื่นีื่�ก็คงจำะเป็ันื่ บุรรย์ากาศการออกส์นื่เช่ิ�อ
ขึ้องสถุาบุนัื่การเง์นื่ต่ิางๆ ที�ออก packet จูำงใจำให้ใช้ิบุร์การ
ในื่หล่าย์รูปัแบุบุ ทั�งนีื่�ทั�งนัื่�นื่ก็เพ่�อให้บุรรลุ่วัติถุุปัระสงค์
ติามแนื่วทางการบุร์หารธุิ์รก์จำ แต่ิสำาหรับุสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ประเภทสััญญา จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท) หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัตุิ ไม่

อนุมัตุิ

นำา

เสันอ

ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุุกู้เฉุิน 30 30 - - 709,000.00 709,000.00 47,601.50 661,398.50
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 21/06/65 ถึึงิ 

21/07/65

2. เงิินกู้้�สามูัญ 71 70 1 - 93,909,000.00 88,872,000.00 58,636,519.00 30,235,481.00

3. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารอุ�นใจ 69 67 -   2 16,140,000.00 14,800,000.00 3,648,134.75 11,151,865.25
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 21/06/65 ถึึงิ 

21/07/65

4. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารโควัิด-19 23 23 - - 3,600,000.00 3,420,000.00 866,530.00 2,553,470.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 21/06/65 ถึึงิ 

21/07/65

5. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 1 6 4 2 - 1,490,000.00 980,000.00 - 980,000.00

6. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 2 5 5 - - 9,930,000.00 8,990,000.00 - 8,990,000.00

รวมทั�งิสัิ�น 204 199 3 2 125,778,000.00 117,771,000.00 63,198,785.25 54,572,214.75  

 รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนกรกฎาคม 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการแล่ะเหรัญญ์ก

ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ขึ้องเรานัื่�นื่ เป็ันื่การรวมติัวขึ้องสมาชิ์ก
ที�ปัระกอบุอาชีิพครูโดย์มีวัติถุุปัระสงค์เพ่�อออมทรัพย์์
แล่ะช่ิวย์เหล่่อเพ่�อนื่สมาช์ิกด้วย์กันื่ จ่ำงทำาให้การบุร์หารงานื่
หร่อการดำาเน์ื่นื่การต่ิางๆ ต้ิองเก์ดจำากความต้ิองการ
แล่ะความเห็นื่ชิอบุขึ้องสมาช์ิกทุกท่านื่อย่์างแท้จำร์ง    
	 หิลู้งจากคณ์ะกรรมการชุื่ด็ท้ี่�	62	ส่บเน่�องถึึงชุื่ด็ปั็จจุบ้น
ค่อชุื่ด็ท้ี่�	63	บร่หิารงานเพ่่�อให้ิเก่ด็ความม้�นคงมาอย่่างต่่อเน่�อง	
ส่งผลูให้ิสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	สามารถึให้ิบร่การ
สมาช่ื่กได้็อย่่างท้ี่�วถึึงแลูะแก้ปั็ญหิาสมาช่ื่กได้็อย่่างต่รงจุด็
บรรลุูเป้็าหิมาย่แลูะลูด็ปั็ญหิาท้ี่�เก่ด็แก่สมาช่ื่กได้็ต่ลูอด็มา
จะเห็ินได้็ว่าจำานวนสมาช่ื่กท้ี่�ม้ความต้่องการร้บบร่การด้็านส่นเช่ื่�อ
ม้จำานวนมาก	 ซึึ่�งคณ์ะกรรมการเง่นกู้ได้็พ่่จารณ์าต่ามระเบ้ย่บ	
หิลู้กเกณ์ฑ์์แลูะข้�นต่อนท้ี่�ช้ื่ด็เจน	 ส่งผลูให้ิในเด่็อนกรกฎาคม	
2565	ม้สมาช่ื่กท้ี่�ร้บบร่การด้็านส่นเช่ื่�อป็ระเภที่ต่่างๆ	ด้็งต่าราง
ข้างลู่างน้�

	

ตุ่อจำากหน�า 8

ร�ยง�นสม�ชุ่กท่ี่�ผ่ิดนัดชุำ�ระหน่� และม่มต่่ให้ออกจำ�กก�รเป็นสม�ชุ่กสหกรณ์
ตั่�งแต่่เดือนพัฤศึจ่ำก�ยน 2564 ถ้งเดือนม่ถุน�ยน 2565 

เดือน ชืุ�อ - สกุล หุ้น ภ�ระ
คงเหลือ

หม�ยเหตุ่
(หุ้น - หน่�)

พัฤศึจ่ำก�ยน 64 จำานวน				6	ราย่ 993,500.00 4,470,249.75 (-3,476,749.75)

ธั์นว้�คม 64 จำานวน		12	ราย่ 795,400.00 495,529.75 299,870.25

มกร�คม 65 จำานวน		12	ราย่ 1,314,300.00 8,842,689.50 (-7,528,389.50)

กุมภ�พัันธ์์ 65 จำานวน			3	ราย่ 290,050.00 1,190,147.25 (-900,097.00)

ม่น�คม 65 จำานวน			1	ราย่ 157,000.00 403,442.85 (-246,443.00)

เมษ�ยน 65 ไม่ม้มต่่ให้ิออก - - 0.00

พัฤษภ�คม 65 จำานวน		4	ราย่ 621,640.00 4,442,962.25	 (-3,821,322.00)

ม่ถุน�ยน 65 จำานวน		4	ราย่ 357,700.00 1,402,185.00	 (-1,044,485.00)

รว้มค่�หุ้นตั่�งแต่่ พั.ย. 64 - ม่ถุน�ยน 65 4,529,590.00 21,247206,.35 (-16,717,616.35)

นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศ  กรรมการ



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์

โทร. 089-214-2880โทร. 089-214-2880

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 7

“กรกฎาคม 2565”“กรกฎาคม 2565”

 สวัสดีครับุเพ่�อนื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�รักทุกท่านื่ ฉบ้บน้�เป็็นของเด่็อน
กรกฎาคม	 นะคร้บ	 ซึึ่�งม้ว้นสำาค้ญแลูะว้นหิยุ่ด็พ่่เศษต่าม
มต่่	 ครม.	 ถึึง	 5	 ว้น	 ลูองไป็ไลู่ดู็ว่าม้ว้นไหินบ้างแลูะถ้ึาจะ
ไป็ไหินมาไหินก็ขอให้ิทุี่กท่ี่านป็ลูอด็ภ้ย่แลูะม้ความสุข
ก้บภารก่จท้ี่�ท่ี่านที่ำานะคร้บ	ข่าวป็ระชื่าส้มพ้่นธ์ฉบ้บน้�	คงเป็็น
ความเคลู่�อนไหิวต่่างๆท้ี่�สหิกรณ์์ของเราได้็ด็ำาเน่นการเพ่่�อการ
พ้่ฒนาองค์กรแลูะบุคคลูากรของเรา	 รวมที่้�งการให้ิบร่การ
ต่่างๆท้ี่�ได้็ด็ำาเน่นการมา	 ซึึ่�งในเด่็อนม่ถุึนาย่นท้ี่�ผ่านมา	
สหิกรณ์์ได็้เพ่่�มหุ้ินใหิ้ก้บสมาช่ื่กท้ี่�ม้ว้นเก่ด็ในเด่็อนม่ถุึนาย่น
จำานวน	 70	 หุ้ินๆลูะ700บาที่	 เฉพ่าะผู้ท้ี่�ม้อายุ่	 60	 ปี็ขึ�นไป็	
จำานวน	358	ราย่	เป็็นเง่น	250,600	บาที่	ขอให้ิม้ความสุข
ทุี่กท่ี่านนะคร้บ	เร่�มด้็วย่ข่าว
	 ส้นน่บาต่สหิกรณ์์แห่ิงป็ระเที่ศไที่ย่	 เปิ็ด็ร้บสม้คร
อบรม	ออนไซึ่ต์่	หิลู้กสูต่รการเง่น-การบ้ญช้ื่แลูะการบร่หิาร
ให้ิก้บกรรมก�รสหกรณ์โดยเฉพั�ะสหกรณ์ท่ี่�ม่ขน�ดใหญ่่ คร้�งน้�
เป็็นรุ่นท้ี่�	4	ระหิว่างว้นท้ี่�	1-5	ส่งหิาคม	2565	แลูะ	22-25	
ส่งหิาคม	2565	โด็ย่เส้ย่ค่าสม้ครลูงที่ะเบ้ย่นท่ี่านลูะ	700	บาที่	
โด็ย่กรรมการของเราสนใจแลูะขอสม้ครหิลูาย่ท่ี่านเพ่่�อท้ี่�
จะนำาความรู้ไป็พ้่ฒนาสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็
ให้ิม้ป็ระส่ที่ธ่ภาพ่	 ว้นท้ี่�	 7	 ก.ค.	 2565	 ส้นน่บาต่สหิกรณ์์
แห่ิงป็ระเที่ศไที่ย่ส่งหิน้งส่อเช่ื่ญคณะกรรมก�รดำ�เน่นง�น
สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 เข้าร่วมเสวนาระด็ม
ความค่ด็เหิ็นเร่�อง	 “ร่างกฎกระที่รวงฉบ้บท้ี่�	 2	 มุมมอง
ของคนสหิกรณ์์	จะไป็ต่่อหิร่อแค่น้�”	ที่างสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์
ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	ได้็ส่งคณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการของสหิกรณ์์
ออมที่ร้พ่ย่ค์รูนนที่บรุ้จำาก้ด็เข้าร่วมในการเสวนาในคร้�งน้�ด้็วย่
เม่�อว้นท้ี่�	11	กรกฎาคม	2565	ท้ี่�ผ่านมา	
	 เม่�อว้นเสาร์ท้ี่�	9	กรกฎาคม	2565	สำาน้กงานต่รวจ
สอบบ้ญช้ื่สหิกรณ์์นนที่บุร้	 ขอความอนุเคราะห์ิใชุ้สถ�นท่ี่�
ห้องประชุุมสหกรณ์ออมที่รัพัย์ครูนนที่บุัร่ จำำ�กัด	ในการจ้ด็
โครงการอบรมหิลู้กสูต่ร	 “การจ้ด็ที่ำาบ้ญช้ื่ต้่นกลู้าเศรษฐก่จ
พ่อเพ้่ย่งแลูะบ้ญช้ื่ร้บ-จ่าย่ในคร้วเร่อน”	ผ่านระบบออนไลูน์
ให้ิแก่น้กเร้ย่นแลูะครูในส้งก้ด็คณ์ะกรรมการการศึกษาข้�นพ่่�นฐาน	
	 ข่าวจากสำาน้กงานเลูขาธ่การคณ์ะร้ฐมนต่ร้	ขอความ
ร่วมม่อส่วนราชื่การแลูะหิน่วย่งานของร้ฐทุี่กแห่ิงไว้อาลู้ย่ให้ิ
ก้บน�ยอ�เบัะ ชุ่นโซ อด่ต่น�ยกรัฐมนต่ร่ของญ่่�ปุ�น ท้ี่�ได้็ถึึงแก่กรรม
เม่�อว้นท้ี่�	8	กรกฎาคม	2565	โด็ย่การลูด็ธงครึ�งเสาท้ี่�วราชื่อาณ์าจ้กร
เป็็นเวลูา	3	ว้น	โด็ย่เร่�มต้่�งแต่่ว้นท้ี่�	11	กรกฎาคม	2565
	 เร่�องขอร้บทุี่นการศึกษาบุต่รสำาหิร้บสมาช่ื่กท้ี่�
สอบถึามมา	เน้นย่ำ�าให้ิอ้กคร้�งนะคร้บ	ให้ิย่่�นเอกสารขอร้บทุี่น

นื่าย์ณ์รงค์  ไผู่้รอด
กรรมการ

ได้็ต้่�งแต่่วั้นท่ี่� 5 กรกฎ�คม 2565 ถ้งวั้นท่ี่� 5 ส่งห�คม 2565 
(ด�ว้โหลดเอกส�รได้จำ�ก www.ntbcoop.com) แลูะ
ต่รวจสอบราย่ช่ื่�อผู้ม้ส่ที่ธ่�ได้็	โด็ย่การต่่ด็ต่่อสอบถึามเจ้าหิน้าท้ี่�
ได้็ที่างโที่รศ้พ่ท์ี่ของสหิกรณ์์ฯ	 เท่ี่าน้�น	 สาเหิตุ่ก็เพ่ราะ
เน่�องจากม้นโย่บาย่ความเป็็นส่วนต้่ว	(PDPA)	นะคร้บ
	 เร่�องใหิม่ลู่าสุด็ท้ี่�กำาลู้งที่ำาความอึด็อ้ด็ใจให้ิก้บหิน่วย่งาน
ของเราค่อ	 นโย่บาย่ความเป็็นส่วนต้่ว(PDPA)	 การป็ระกาศ
อะไรต่่างๆของที่่านสมาช่ื่กอาจยุ่่งย่าก	 อาจช้ื่กช้ื่า	 จึงขอ
ป็ระชื่าส้มพ้่นธ์	 ว่าที่างสหิกรณ์์ฯของเรากำาลู้งค่ด็ท้ี่�จะที่ำา
แบบฟ้อร์มขออนุญาต่จากที่่านสมาช่ื่ก	 อนุญาต่ใหิ้ที่าง
สหิกรณ์์นำาข้อมูลูส่วนต้่วบางเร่�อง	 ท้ี่�ไม่ม้ผลูกระที่บใด็ๆ	 ก้บ
ท่ี่านสมาช่ื่ก	 เปิ็ด็เผย่ต่่อสาธารณ์ะชื่นเพ่่�อความสะด็วกรวด็เร็ว
ในการส่�อสารก้บท่ี่านสมาช่ื่กในบางเร่�องเท่ี่าน้�น
	 เม่�อว้นพุ่ธท้ี่�	20	กรกฎาคม	2565	ท่ี่านป็ระธานเอนก
ลู่วงลู่อ	 นำาคณ์ะกรรมการด็ำาเน่นงานสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์
ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 เข้าร่วมป็ระชุื่มร้บฟั้งความค่ด็เห็ินร่าง
กฎกระที่รวงการบร่หิารจ้ด็การแลูะการกำาก้บดู็แลูที่างการเง่น
ของสหิกรณ์์เครด่็ต่ยู่เน้ย่น	ณ์	 อาคารสว้สด่็การฌาป็นก่จ
สงเคราะห์ิสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่	 ในเวลูา	 8.00	 น.	 แลูะร่วมแสด็ง
จุด็ย่่น ณ์	บร่เวณ์หิน้าร้ฐสภา	 เม่�อเวลูา	 10.00	น.	 สหิกรณ์์
เครด่็ต่ยู่เน้ย่นคลูองจ้�น	จำาก้ด็	โด็ย่นาย่ที่อง	ว่ร่ย่ะจารุ	อด้็ต่
ป็ระธานกรรมการเจ้าหิน้าท้ี่�สหิกรณ์์เครด่็ต่ยู่เน้ย่นคลูองจ้�น	 จำาก้ด็	
ขอเช่ื่ญคณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์
ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 ซึึ่�งเป็็นเจ้าหิน้�	 ป็ระชุื่มพ่่จารณ์าแนวที่าง
แก้ไขปั็ญหิาการชื่ำาระหิน้�ของสหิกรณ์์เครด่็ต่ยู่เน้ย่น	 จำาก้ด็	
ในว้นจ้นที่ร์ท้ี่�	1	ส่งหิาคม	2565	เวลูา	13.30	น.	ณ์	ห้ิองป็ระชุื่ม
ช้ื่�น	3	อาคารยู่ที่าวเวอร์	ถึนนศร้นคร่นที่ร์
 22	 กรกฎาคม	 2565	 ด็ร.เอนก	 ลู่วงลู่อ	 ป็ระธาน
สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 พ่ร้อมด้็วย่คณ์ะ
กรรมการอำานวย่การ	 สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	
เข้าร่วมเป็็นเก้ย่รต่่ในพ่่ธ้เปิ็ด็	“อาคารสำาน้กงานสหิกรณ์์แห่ิงใหิม่”	
สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์พ่น้กงานบร่ษ้ที่การบ่นไที่ย่	ณ์	เลูขท้ี่�	8/5	
ถึนนก่�งแก้ว	 ต่ำาบลูราชื่าเที่วะ	 อำาเภอบางพ่ลู้	 จ้งหิว้ด็
สมุที่รป็ราการ	
 24		กรกฎาคม	2565	ด็ร.เอนก	ลู่วงลู่อ	นำาท้ี่มอ้น
ป็ระกอบด้็วย่	นาย่อธ่ชื่าต่่	สว้สด้็	รองป็ระธานกรรมการคนท้ี่�	1	
ป็ฏ่บ้ต่่หินา้ท้ี่�ผู้จ้ด็การสหิกรณ์์ฯพ่ร้อมด้็วย่นาย่มาน้ส	บรรจงใหิม่
กรรมการ	แลูะนาย่ช้ื่ย่ว้ฒน์	คำาก่�ง	ผู้ช่ื่วย่น่ต่่กรสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์
ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	เข้าร่วมป็ระชื่มุส้มมนาแลูะป็ระชื่มุใหิญ่สาม้ญ
ป็ระจำาปี็	 2563-2564	 ชื่มรมเจ้าหิน้าท้ี่�สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์
ภาคกลูางภาคต่ะว้นออกแลูะภาคต่ะว้นต่ก	 พ่ร้อมมอบเง่น
สน้บสนุนจำานวน	5,000	บาที่	ณ์	องค์การบร่หิารส่วนจ้งหิว้ด็ต่ราด็
	 ภาระก่จท้ี่�ที่างสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็
โด็ย่คณ์ะกรรมการด็ำาเน่นงาน	 ได้็ด็ำาเน่นการมาในเด่็อน
กรกฎาคมน้�	 จึงป็ระชื่าส้มพ้่นธ์ให้ิก้บท่ี่านสมาช่ื่กได้็ร้บรู้ร้บที่ราบ
เพ่ราะองคก์รน้�เป็็นของที่า่นสมาช่ื่กทุี่กคน	พ่บก้นใหิม่ฉบ้บหิน้า
นะคร้บ	“บุัญ่รักษ�”	สว้สด้็คร้บ
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โทร.  081-7782596โทร.  081-7782596

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

 ส วัส ดีค รับุ ท่านื่สมา ช์ิกสหกรณ์์ออมท รัพ ย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ทุกท่านื่  
	 สหิกรณ์์ฯ	ขอแจ้งก้บท่ี่านสมาช่ื่กท้ี่�ม้หิน้�ส่นก้บที่าง
สหิกรณ์์ฯ	ในฐานะผู้กู้	หิร่อเป็็นผู้คำ�าป็ระก้น	ท่ี่านได้็ม้ภาระหิน้�
ต่ามส้ญญาแลู้ว	 ท่ี่านต้่องร้กษาข้อผูกพ้่นส้ญญาอย่่าง
เคร่งคร้ด็	 เม่�อใด็ท่ี่านม้ปั็ญหิาเร่�องหิน้�ส่นแลู้ว	 ขอใหิ้ท่ี่าน

ร�ยง�นก�รเร่ยกเก็บัหน่�ประจำำ�เดือนม่ถุน�ยน 2565  

ประเภที่ลูกหน่� (บั�ที่)
ทัี่�งหมด ชุำ�ระ

จำำ�นว้นเง่น
ร�ย สัญ่ญ่� ร�ย สัญ่ญ่�

ลููกหิน้�เง่นกู้ค้างนาน/ลููกหิน้�เง่นกู้ป็ร้บโครงสร้างหิน้� 168 251 148 216 9,333,616.30

ลููกหิน้�เง่นกู้ขาด็สมาช่ื่กภาพ่ 386 545 212 309 8,517,044.75

ลููกหิน้�เง่นกู้ระหิว่างด็ำาเน่นคด้็ 132 228 28 49 150,100.00

ลููกหิน้�เง่นกู้ต่ามคำาพ่่พ่ากษา 804 1,207 286 432 6,851,548.13

เด่็อนม่ถุึนาย่น	2565 1,490 2,231 674 1,006 24,852,309.18

เดือนพัฤศึจ่ำก�ยน 2564 - ม่ถุน�ยน 2565 รว้มทัี่�งส่�น 78,259,125.46

ร้บเร่งมาคุย่/ป็รึกษาหิาร่อก้บที่างสหิกรณ์์ฯ	หิร่อโที่ร	081-7782596	เอาข้อมูลูมาคุย่ก้นได้็คร้บ	เพ่่�อได้็หิาแนวที่างพู่ด็คุย่
ป็รึกษาก้บกรรมการสหิกรณ์์ฯ	 อย่่างได้็ต่รงจุด็มุ่งหิมาย่	 แลูะแก้ไขปั็ญหิาอย่่างแท้ี่จร่งแลูะต่รงต่ามเร่�องราวของแต่่ลูะท่ี่านคร้บ
 นโนบั�ยที่�งสหกรณ์ฯ ต้่องก�รผิ่อนปรนและไกล่เกล่�ยหน่�ส่นกับัสม�ชุ่กอย่�งฉันท์ี่ม่ต่ร ถ้�ม่เรื�องหน่�ส่นใดๆ 
ที่�งสหกรณฯ์ ม่คำ�ปร้กษ�ชุ่ว้ยเหลอืให้คำ�แนะนำ�ในปญั่ห�	อาท่ี่เช่ื่น	ม้หิน้�มากกว่าหุ้ิน	ม้หุ้ินมากกว่าหิน้�	ม้เง่นไม่พ่อจ่าย่หิน้�
	ม้เวลูาชื่ำาระหิน้�น้อย่	อ่�นๆ	ที่างสหิกรณ์์ฯ	จะม้ที่างออกช่ื่วย่แก้ไขปั็ญหิาได้็อย่่างสมเหิตุ่สมผลูท้ี่�งสหิกรณ์์ฯ	แลูะสมาช่ื่กท้ี่�งน้�
ให้ิเป็็นไป็ต่ามแต่่ลูะกรณ้์คร้บ	 ขอให้ิสมาช่ื่กได้็เข้ามาพู่ด็คุย่ก้นจะเป็็นผลูด้็อย่่างแน่นอน	 เช่ื่น	 อาจได้็ร้บการย่่ด็เวลูาชื่ำาระ
หิน้�/ลูด็เง่นชื่ำาระหิน้�/งด็การด็ำาเน่นคด้็/ร้ไฟ้แนนซ์ึ่ใหิม่/ระง้บการบ้งค้บคด้็	หิร่อไม่ต้่องถูึกให้ิออกจากสมาช่ื่กสหิกรณ์์ฯแลูะ
คณ์ะกรรมการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นได้็จ้ด็การที่ำางานยึ่ด็หิลู้กธรรมาภ่บาลูนำาที่างเพ่่�อให้ิได้็ผลูท้ี่� ด้็ก้บทุี่กๆ	 ฝ่่าย่คร้บ

 ในก�รบัร่ก�รด้�นส่นเชืุ�อของสหกรณ์ฯ นั�น ม่สม�ชุ่กม�กู้เง่นในสัญ่ญ่�ต่่�งๆ หล�กหล�ย ได้นำ�เง่นไปใชุ้จ่ำ�ย
และใชุ้พััฒน�คุณภ�พัชุ่ว่้ต่แล้ว้ แต่่ที่�งสหกรณ์ฯ ได้ต่รว้จำสอบัแล้ว้พับัว่้�ยังม่สม�ชุ่กจำำ�นว้นหน้�งไม่ได้ชุำ�ระหน่� ม่หน่�ค้�ง
ชุำ�ระและไม่ปฏ่ิบััต่่ต่�มเงื�อนไขสัญ่ญ่�เง่นกู้ ได้จัำดเป็นกลุ่มลูกหน่�ไม่ปกต่่เป็นหน่� NPL หน่�ส่นกลุ่มน่� ที่�งสหกรณ์ฯ ให้เน้นก�รต่่ดต่�ม
หน่�ส่นเพืั�อที่ำ�ให้ลดจำำ�นว้นน้อยลง และจัำดก�รให้หน่�กลุ่มน่�ได้กลับัคืนม�เป็นหน่�ชุำ�ระได้ต่�มปกต่่	 ด้็งน้�นคณ์ะกรรมการ
ต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นได้็ที่ำางานต่่ด็ต่ามเอาหิน้�ค่นได้็น้�น	จะเป็็นหิน้�ราย่ใหิม่ๆ	ได้็ลูด็จำานวนไป็	แต่่ในส่วนหิน้�ราย่เก่าได้็ที่ย่อย่จ้ด็การ
ไป็ต่ามวาระข้อมูลู	 แลูะเง่�อนไขของส้ญญาน้�นๆ	 จ้ด็การหิน้�เส้ย่กลุู่มน้�จะเป็็นไป็ได้็ช้ื่า	 ต้่องใช้ื่เวลูาในการต่่ด็ต่าม/จ้ด็การ
ข้อมูลูในอด้็ต่	จึงที่ำาให้ิม้จำานวนลูด็น้อย่ลูง	แต่่ที่างคณ์ะกรรมการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นย้่งคงมุ่งม้�นที่ำางานก้นอย่่างเต็่มท้ี่�	ใช้ื่แนวที่าง
ในการต่่ด็ต่ามหิน้�ส่นหิลูาย่ๆ	แนวที่างเข้ามาช่ื่วย่แก้ไขปั็ญหิามาป็ร้บเป็ลู้�ย่นหิน้�ท้ี่�กำาลู้งจะเส้ย่หิร่อเป็็นหิน้�เส้ย่แลู้ว	หิน้�	NPL	
ให้ิกลู้บค่นมาเป็็นหิน้�ในระบบ	 เป็็นหิน้�ท้ี่�ชื่ำาระได้็ต่ามป็กต่่	 เป็็นการที่ำางานท้ี่�เป็็นผลูสำาเร็จได้็ที่ำาให้ิหิน้�เส้ย่ลูด็ลูงท้ี่�งเร็วขึ�น
แลูะมากขึ�น	โด็ย่ในแนวการที่ำางานน้�เราย่ง้คงด็ำาเน่นการที่ำาไป็อย่่างต่่อเน่�องก้นไป็ต่ลูอด็เวลูา	จะนำาเอาเง่นค่นกลู้บเข้ามา
สู่สหิกรณ์์ฯ	 ที่ำาให้ิเก่ด็ป็ระโย่ชื่น์แลูะเป็็นผลูด้็ต่่อการด็ำาเน่นงานของสหิกรณ์์ฯ	 ให้ิเป็็นสหิกรณ์์ฯ	 ท้ี่�ม้�นคง	 ม้ความเช่ื่�อม้�น
แลูะศร้ที่ธาของสมาช่ื่กท้ี่�ม้ผลูกำาไรสูงๆ	 ค่าใช้ื่จ่าย่ต่่างๆ	 น้อย่ลูง	 ลูด็จำานวนเง่นไป็ใช้ื่สำารองจ่าย่หิน้�ท้ี่�สงส้ย่จะสูญลูง	
ด้็งน้�นเวลูาท้ี่�ปิ็ด็งบบ้ญช้ื่สหิกรณ์์ฯ	ในรอบปี็	สมาช่ื่กคงได้็ร้บที่ราบข้อมูลูของผลูป็ระกอบการ	ที่ำาให้ิเก่ด็รอย่ย่่�มเม่�อได้็เห็ิน
ต้่วเลูขของการจ้ด็สรรผลูต่อบแที่นของการลูงทุี่นเป็็นเง่นปั็นผลู	 แลูะเง่นเฉลู้�ย่ค่นในรอบปี็	 สมาช่ื่กเราคงม้ความสุข
ท้ี่�ได้็ร้บเง่น	นำาไป็ใช้ื่จ่าย่ก้นน้�นเองคร้บ	

อ่านตุ่อหน�า 6



มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ

 สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านื่ครับุ
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เตรีียมความพรี้อมเม่�อเข้้าสู่่�วัยผู้่้สู่่งอายุ

	 ปั็จจุบ้นส้งคมไที่ย่เร่�มม้การเป็ลู้�ย่นแป็ลูงเข้าสู่ส้งคม
ผู้สูงอาย่	ุป็ระชื่ากรผู้สูงอาย่เุพ่่�มมากขึ�น	การเต่ร้ย่มต้่วเข้าสู่ส้งคม
ผู้สูงอายุ่ม้อะไรบ้าง?	 บที่ความน้�ม้เคลู็ด็ลู้บด้็ๆ	 มาฝ่ากก้น
ที่ำาไมต้่องเต่ร้ย่มความพ่ร้อมเข้าสู่ว้ย่ผู้สูงอายุ่?
1.	 ความสูงอายุ่เป็็นส่�งท้ี่�ทุี่กคนต้่องเจอ	 ไม่สามารถึหิลู้กเลู้�ย่งได็้	
2.	เม่�อเข้าสู่ว้ย่สูงอายุ่	การม้ความเข้าใจเก้�ย่วก้บการเป็ลู้�ย่นแป็ลูง
ของร่างกาย่	จ่ต่ใจ	ส้งคม	จะที่ำาให้ิผู้สูงอายุ่สามารถึป็ร้บเป็ลู้�ย่น
พ่ฤต่่กรรมสุขภาพ่ของต่นเองได้็อย่่างถูึกต้่องเหิมาะสม
แลูะสามารถึด็ำาเน่นช้ื่ว่ต่ได้็อย่่างม้ความสุข

เคล็็ดล็ับการีเตรีียมตัวเข้้าสู่่�วัยผู้่้สู่่งอายุ
1.เรื�องสุขภ�พัก�ย	 เม่�อม้อายุ่มากขึ�นร่างกาย่ย่่อมเส่�อมสภาพ่
ลูงไป็ต่ามว้ย่	การดู็แลูสุขภาพ่ร่างกาย่จึงเป็็นส่�งสำาค้ญ	การดู็แลู
สุขภาพ่	ได้็แก่
•	ร้บป็ระที่านอาหิารครบ	5	หิมู่	ในป็ร่มาณ์ท้ี่�เหิมาะสม
•	ออกกำาลู้งกาย่สมำ�าเสมอ	ส้ป็ด็าห์ิลูะ	2-3	คร้�ง
•	ควบคุมนำ�าหิน้กให้ิอยู่่ในเกณ์ฑ์์ป็กต่่
•	ต่รวจร่างกาย่ป็ระจำาปี็สำาหิร้บผู้ท้ี่�ม้อายุ่	30	ปี็ขึ�นไป็	ควรต่รวจ
ร่างกาย่อย่่างน้อย่	1	คร้�งต่่อปี็
•	ลูด็หิร่องด็การด่็�มสุรา	การสูบบุหิร้�
	 นอกจากการดู็แลูสุขภาพ่โด็ย่ท้ี่�วไป็แลู้ว	การก่นอาหิาร
เสร่มสำาหิร้บผู้สูงว้ย่ก็เป็็นอ้กที่างเลู่อกหินึ�ง	 เน่�องจากผู้สูงอายุ่
บางราย่อาจร้บป็ระที่านอาหิารได็น้้อย่ลูงจนที่ำาใหิไ้ด้็สารอาหิาร
ไม่ครบถ้ึวน	 การก่นอาหิารเสร่มจึงเป็็นอ้กที่างเลู่อกหินึ�งได้็	
(ควรป็รึกษาแพ่ที่ย่์เพ่่�มเต่่ม)

สงบั  สนส่น
กรรมการ

2. เรื�องอ�รมณ์และจ่ำต่ใจำ การฝึ่กจ่ต่ใจให้ิสงบ	 เบ่กบานม้สต่่
อยู่่เสมอ	 เพ่่�อให้ิผู้สูงอายุ่สามารถึร้บม่อก้บความเป็ลู้�ย่นแป็ลูง
ต่่างๆ	 ได้็อย่่างเข้มแข็ง	 เร้ย่นรู้การบร่หิารความเคร้ย่ด็	 การให้ิ	
การป็ลู่อย่วาง	แลูะการร้กผู้อ่�นพ่ร้อมๆ	ก้บการร้กต้่วเอง	จะที่ำาให้ิ
สามารถึใช้ื่ช้ื่ว่ต่ได้็อย่่างม้ความสุขแลูะห่ิางไกลูจากโรคต่่างๆ	
โรคที่างด้็านจ่ต่ใจท้ี่�พ่บได้็บ่อย่ในผู้สูงอายุ่	 เช่ื่น	 ภาวะซึึ่มเศร้า	
ซึึ่�งต้่องคอย่ต่่ด็ต่ามป้็องก้นไม่ให้ิเก่ด็ภาวะเหิลู่าน้�
บที่ความเพ่่�มเต่่ม	:	ระว้ง!!!	โรคซึึ่มเศร้าในผู้สูงอายุ่นอนต่่ด็เต้่ย่ง

รีะวัง!!! โรีคซึึมเศรี้าในผู้่้สู่่งอายุนอนติดเตียง
3. เรื�องสังคมและสภ�พัแว้ดล้อม ซึึ่�งป็ระกอบไป็ด้็วย่การเร้ย่นรู้
เพ่่�อเข้าสู่ว้ย่สูงอายุ่	 การเร้ย่นรู้ส่ที่ธ่ป็ระโย่ชื่น์ของผู้สูงอายุ่	
การม้ป็ฏ่ส้มพ้่นธ์ท้ี่�ด้็ก้บคนในครอบคร้วแลูะส้งคม	การเข้าร่วม
ก่จกรรมรวมกลุู่มสำาหิร้บผู้สูงว้ย่	รวมท้ี่�งการจ้ด็บ้านแลูะสภาพ่
แวด็ลู้อมภาย่ในบ้านให้ิเหิมาะสมก้บผู้สูงอายุ่
บที่ความเพ่่�มเต่่ม	:	จ้ด็บ้านให้ิเหิมาะก้บผู้สูงว้ย่
4. เรื�องก�รเง่น ความม้�นคงที่างราย่ได้็	การวางแผนที่างการเง่น
รวมท้ี่�งการออมในรปู็แบบต่่าง	ๆ 	เม่�อเข้าสู่ว้ย่เกษ้ย่ณ์ถ่ึอว่าเป็็น
ส่�งท้ี่�สำาค้ญ	การวางแผนที่างการเง่นป็ระกอบด้็วย่
	 1.	การออมหิร่อการเก็บเง่น	 ค่อ	 การเก็บสะสมเง่นสำาหิร้บ
เป็็นค่าใช้ื่จ่าย่ในอนาคต่	เม่�อถึึงว้ย่เกษ้ย่ณ์หิร่อไม่สามารถึที่ำางานได้็
รูป็แบบการออมเง่น	 เช่ื่น	 การฝ่ากเง่นก้บสถึาบ้นที่างการเง่น	
การซ่ึ่�อพ้่นธบ้ต่ร	การซ่ึ่�อที่อง	เป็็นต้่น	ซึึ่�งแต่่ลูะรูป็แบบม้ข้อด้็-ข้อเส้ย่
แต่กต่่างก้น	 ท้ี่�งน้�ขึ�นอยู่่ก้บความต่้องการแลูะความสามารถึ
ในการย่อมร้บความเส้�ย่งของแต่่ลูะบุคคลู
	 2.	การจ้ด็การหิน้�ส่น	ค่อ	การลูงม่อป็ฏ่บ้ต่่เพ่่�อให้ิหิน้�ส่นลูด็ลูง
หิร่อหิมด็ไป็	เพ่่�อความม้�นคงที่างการเง่นก่อนเข้าสู่ว้ย่สูงอายุ่
	 3.	การบร่หิารค่าใช้ื่จ่าย่	ค่อ	การบร่หิารจ้ด็การเง่นหิร่อราย่ได้็ 
ท้ี่�ได้็มา	แลูะใช้ื่เง่นน้�นไป็อย่่างม้ป็ระส่ที่ธ่ภาพ่มากท้ี่�สุด็
	 4.	การลูงทุี่น	 ค่อ	 การนำาเง่นท้ี่�ม้อยู่่ไป็เป็็นทุี่น	 เพ่่�อให้ิได้็
ผลูต่อบแที่นหิร่อให้ิเง่นทุี่นน้�นงอกเงย่เพ่่�มขึ�น	การเข้าสู่ช่ื่วงว้ย่
ผู้สูงอายุ่เป็็นเร่�องใกลู้ต้่วท้ี่�ทุี่กคนจะต้่องพ่บเจอ	การเต่ร้ย่มความ
พ่ร้อมร้บม่อก้บการเข้าสู่ส้งคม

ผู้ิสูงวั้ยถือว่้�เป็นส่�งท่ี่�สำ�คัญ่ 
เพืั�อท่ี่�จำะส�ม�รถดำ�เน่นชุ่ว่้ต่ได้อย่�งม่คว้�มสุขทัี่�งก�ยและใจำ

ท้ี่�มา	:	HTTPS://WWW.THT.CO.TH/BLOG/ELDERLY-THTKNOW93/
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ตุอบ

ถาม1

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  ในช่ื่วงน้�สมาช่ื่กทุี่กท่ี่านต้่องเฝ้่าระว้งในเร่�องสุขภาพ่
ของต้่วเองเพ่ราะโรคระบาด็ย่้งคงม้อยู่่	 โคว่ด็19	 ก็ย่้งไม่คลูาย่
เบาบางลูง	แต่่จะเร่�มหิน้กขึ�นมาอ้ก	แลูะย่ง้ม้ข่าวโรคร้าย่ไข้ฝี่ด็าษลู่ง
ซึึ่�งพ่บผู้ต่่ด็โรคน้� ม้ในป็ระเที่ศไที่ย่แต่่เป็็นคนต่่างป็ระเที่ศ	
แลูะในช่ื่วงน้�เป็็นหิน้าฝ่น	 ก็จะม้ไข้หิว้ด็ใหิญ่อ้ก	 จึงน่าเป็็นห่ิวง
สมาช่ื่กของเราโด็ย่เฉพ่าะสมาช่ื่กบำานาญ	 ซึึ่�งเป็็นผู้สูงอายุ่	
ความแข็งแรงก็คงไม่เหิม่อนหินุ่มๆสาวๆ	 ด้็งน้�จึงขอให้ิสมาช่ื่ก
ทุี่กท่ี่านต้่องหิม้�นร้กษาสุขภาพ่ใหิ้แข็งแรงอยู่่เสมอ	 โด็ย่การ
ออกกำาลู้งกาย่	พ้่กผ่อนให้ิเพ้่ย่งพ่อ	ร้บป็ระที่านอาหิารท้ี่�ม้ป็ระโย่ชื่น์
ฉ้ด็ว้คซ้ึ่นเพ่่�อป้็องก้นโรคต่่างๆ	 หิลู้กเลู้�ย่งสถึานท้ี่�ท้ี่�ม้ผู้คนแออ้ด็	
แลูะย่้งคงต่้องสวมหิน้ากากอนาม้ย่ต่ลูอด็เวลูาอย่่างต่่อเน่�อง
ในการที่ำาภารก่จนอกบ้าน	 ก็ขอให้ิสมาช่ื่กทุี่กท่ี่านแคลู้วคลูาด็
ป็ลูอด็ภ้ย่จากโรคร้าย่แลูะภย่้นต่ราย่ต่่างๆ	 นะคร้บ	 ในเร่�องการ
ขอทีุ่นการศึกษาบุต่รสมาช่ื่ก	 ขณ์ะน้�หิว้งว่าสมาช่ื่กทุี่กท่ี่านท้ี่�ม้ส่ที่ธ่
คงย่่�นขอทุี่นก้นแลู้ว	แลูะที่างสหิกรณ์์จะด็ำาเน่นการต่รวจสอบข้อมูลู
แลูะป็ระกาศแจกทุี่น	คาด็ว่าน่าจะเป็็นเด่็อนก้นย่าย่น	2565	 น้�	
ที่างสหิกรณ์์ฯ	 จะป็ระกาศให้ิที่ราบอ้กคร้�งโด็ย่ค่ด็ว่าน่าจะให้ิมา
ร้บทุี่นท้ี่�สหิกรณ์์ฯ	 ถึ้าม้เหิตุ่รวมคนจำานวนมากไม่ได้็ก็จะโอนใหิ้
แลู้วแต่่สถึานการณ์์	ส่วนการค้ด็เลู่อกผู้แที่นสมาช่ื่กในส่วนบำานาญ	
แลูะชื่ำาระเอง	จะด็ำาเน่นการเลู่อกต้่�งท้ี่�ห้ิองป็ระชุื่มสหิกรณ์์	ช้ื่�น	4	
โด็ย่กำาหินด็ไว้ว้นท้ี่�	10	–	12	ก้นย่าย่น	2565	ส่วนบำานาญเขต่ไหิน
จะมาว้นไหินที่างสหิกรณ์์ฯ	 จะป็ระกาศแลูะแจ้งให้ิสมาช่ื่กที่ราบ
ในโอกาสต่่อไป็	 ในส่วนของสถึานศึกษา,	 หิน่วย่งานต่่างๆ	
ที่างสหิกรณ์์ฯ	 ก็จะส่งหิน้งส่อไป็ถึึงภาย่ในว้นท้ี่�	 2	 ส่งหิาคม
-	 19	 ส่งหิาคม	 2565	 แลูะให้ิส่งผลูกลู้บมาสหิกรณ์์ฯ	 ภาย่ใน
ว้นท้ี่�	24	ส่งหิาคม	2565	น้�	ส่วนคำาถึามต่่างๆ	ในเด่็อนม้ด้็งน้�คร้บ

	 	 ที่ราบวา่ที่างสหิกรณ์์ครนูนท์ี่ของเราจะอนญุาต่ใหิส้มาช่ื่ก
นำารถึมาจอด็ท้ี่�ลูานจอด็รถึของสหิกรณ์์ฯ	 ได้็เม่�อม้ความจำาเป็็น
ท้ี่�จะต้่องจอด็รถึของต่นแลู้วเด่็นที่างไป็ท้ี่�อ่�นโด็ย่ไม่ได้็นำารถึไป็	
อย่ากที่ราบว่าที่างสหิกรณ์์ม้ราย่ลูะเอ้ย่ด็	กฎระเบ้ย่บ	หิร่อแนว
ป็ฏ่บ้ต่่ในการใช้ื่ลูานจอด็รถึด้็งกลู่าวอย่่างไรบ้าง

	 	 ข้อกำาหินด็	กฎ	แลูะ	ข้อป็ฏ่บ้ต่่ในการจอด็รถึในลูานจอด็รถึ
ของสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	ม้ด้็งน้�

ตุอบ

        บุุญส่ง เงางาม
                      รองประธิานุฯ คนุท่ี่� 3

	 1.)	 ข้อกำาหินด็การขอร้บบ้ต่รอนุญาต่จอด็รถึที่้�ลูานจอด็รถึ
สหิกรณ์์ครูนนท์ี่	ผู้ม้ส่ที่ธ่�ท้ี่�จะได้็ร้บบ้ต่รอนุญาต่จอด็รถึ	(สต่่�กเกอร์)	
ได้็แก่	 สมาช่ื่ก	 กรรมการ	 แลูะเจ้าหิน้าท้ี่�สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่
ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 เท่ี่าน้�น	 โด็ย่ม้เอกสารป็ระกอบการขอร้บ
บ้ต่รอนุญาต่จอด็รถึ	(สต่่�กเกอร์)	ด้็งน้�
1.1	สำาเนาบ้ต่รป็ระชื่าชื่น	จำานวน	1	ฉบ้บ
1.2	สำาเนาราย่การจด็ที่ะเบ้ย่นรถึหิน้าแรก	โด็ย่ระบุที่ะเบ้ย่น
รถึของผู้ครอบครอง	ผู้ครอบครองเป็็นผู้ที่ำาบ้ต่ร
1.3	 ส่ที่ธ่�ในการที่ำาบ้ต่รอนุญาต่จอด็รถึย่นต์่น้�นได้็ส่ที่ธ์	 1	 ท่ี่าน	
ต่่อ	1	ส่ที่ธ่�
	 2.)	แนวป็ฏ่บ้ต่่ในการใช้ื่ลูานจอด็รถึสำาน้กงานสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่
ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็
2.1	ลูานจอด็รถึเปิ็ด็ให้ิบร่การต้่�งแต่่เวลูา	06.00	–	21.00	น.
2.2	กรณ้์หิากม้ความจำาเป็็นต้่องจอด็รถึค้างค่นต้่องลูงบ้นทึี่ก
ในสมุด็ขออนุญาต่จอด็รถึค้างค่นในว้นท้ี่�นำารถึเข้าจอด็	
แลูะระบุว้นเวลูาท้ี่�มาร้บอย่่างช้ื่ด็เจนโด็ย่สามารถึขอร้บรถึได้็
ต่ามเวลูาเปิ็ด็บร่การ	06.00	–	21.00	น.
2.3	 เจ้าของรถึทุี่กท่ี่านต้่องร้บผ่ด็ชื่อบในที่ร้พ่ย่์ส่นของต่นเอง	
สหิกรณ์์ฯ	 จะไม่ร้บผ่ด็ชื่อบต่่อความเส้ย่หิาย่ของรถึย่นต์่	 หิร่อ	
ที่ร้พ่ย่์ส่นท้ี่�ถูึกโจรกรรมต่ลูอด็การสูญหิาย่ของรถึย่นต์่
2.4	กรณ้์เก่ด็การเฉ้�ย่วชื่นแลูะที่ำาใหิท้ี่ร้พ่ย่ส่์นของสหิกรณ์์ฯ	หิร่อ
บุคคลูอ่�นเก่ด็ความเส้ย่หิาย่	ผู้ข้บข้�ต้่องร้บผ่ด็ชื่อบ	ชื่ด็ใช้ื่ค่าเส้ย่หิาย่
ท้ี่�เก่ด็ขึ�น

	 	 อย่ากที่ราบว่าถ้ึาสมาช่ื่กสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็
เส้ย่ช้ื่ว่ต่ที่างสหิกรณ์์ม้สว้สด่็การอย่า่งไรให้ิก้บที่าย่าที่ของสมาช่ื่ก
ผู้เส้ย่ช้ื่ว่ต่บ้าง

	 	 ถ้ึาสมาช่ื่กสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 เส้ย่ช้ื่ว่ต่
ที่างสหิกรณ์์จะม้สว้สด่็การให้ิก้บสมาช่ื่กผู้เส้ย่ช้ื่ว่ต่โด็ย่มอบให้ิ
ที่าย่าที่มาร้บ	ด้็งน้�
1.	สมาช่ื่กได้็ร้บสว้สด่็การจากกองทุี่นสงเคราะห์ิสมาช่ื่กเส้ย่ช้ื่ว่ต่
(ที่าย่าที่มาด็ำาเน่นการย่่�นเร่�องภาย่ใน	90	ว้น)	จะได้็ร้บสว้สด่็การ
ต่ามอายุ่การเป็็นสมาช่ื่ก	 ต้่�งแต่่	 40,000	 –	 150,000	 บาที่
โด็ย่อายุ่สมาช่ื่ก	25	ปี็ขึ�นไป็	ร้บ	150,000	บาที่	เป็็นต้่น
2.	 ร้บเง่นสว้สด่็การสงเคราะห์ิสมาช่ื่กถึึงแก่กรรม	(กองทุี่น	10	ลู้าน)	
โด็ย่จะได้็ร้บต่ามอายุ่การเป็็นสมาช่ื่ก	เช่ื่น
	 	 อายุ่สมาช่ื่ก	10	ปี็ขึ�นไป็	–	20	ปี็		ร้บ		10,000	บาที่
	 	 อายุ่สมาช่ื่ก	20	ปี็ขึ�นไป็	–	30	ปี็		ร้บ		20,000	บาที่
	 	 อายุ่สมาช่ื่ก	30	ปี็ขึ�นไป็												ร้บ		30,000	บาที่
	 	 (ที่าย่าที่มาย่่�นเร่�องขอร้บภาย่ใน	90	ว้น)
พ่บก้นใหิม่โอกาสหิน้าคร้บ		สว้สด้็คร้บ
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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

 สวัสดีค่ะท่านื่ สมาช์ิกสมาคมฌาปันื่ก์จำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี
	 เด่็อนม่ถุึนาย่น	2565	ม้ย่อด็เร้ย่กเก็บต่ามจร่ง	จำานวน	
9	 ศพ่	 เป็็นเง่น	 270	 บาที่	 แลูะแจ้งลู่วงหิน้าให้ิที่ราบในเด่็อน
กรกฎาคม	2565	จำานวน	7	ศพ่รวมเป็็นเง่น	210	บาที่		
	 	 สมาคมฌาป็นก่จสงเคราะหิ์สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์
ครูนนที่บุร้	 แก้ไขข้อบ้งค้บของสมาคมฯ	 การร้บสม้ครสมาช่ื่ก
รอบป็กต่่	 ขย่าย่อายุ่จากเด่็มไม่เก่น	 45	 ปี็	 เป็็นไม่เก่น	 60	 ปี็	
แลูะเปิ็ด็ร้บสม้ครสมาช่ื่กเป็็นกรณ้์พ่่เศษ	 อายุ่ระหิว่าง	 61–70	 ปี็	
ต้่�งแต่่ว้นท้ี่�	 1	 กรกฎาคม	 2565	 ถึึงว้นท้ี่�	 30	 ม่ถุึนาย่น	 2566	
สมาช่ื่กท่ี่านใด็สนใจสามารถึสอบถึามราย่ลูะเอ้ย่ด็แลูะขอร้บ
ใบสม้ครได้็ท้ี่�ห้ิองสมาคมฌาป็นก่จฯ	 ในว้นแลูะเวลูาที่ำาการ
สมาคมฌาป็นก่จฯ	 ได้็แก้ไขข้อบ้งค้บของสมาคมเก้�ย่วก้บ
คุณ์สมบ้ต่่ของสมาช่ื่กด้็งน้�	
	 (1)	 เป็็นผู้บรรลูุน่ต่่ภาวะ	 ต้่องม้อายุ่ไม่เก่น	 60	 ปี็		
บร่บูรณ์์หิร่อเหิตุ่พ่่เศษต่ามมต่่คณ์ะกรรมการด็ำาเน่นการสมาคมฯ
		กำาหินด็อายุ่ผู้สม้ครเข้าเป็็นสมาช่ื่กได้็เป็็นกรณ้์พ่่เศษ

****กรณ่ สม�ชุ่กเส่ยชุ่ว่้ต่ เพืั�อรักษ�ส่ที่ธ่์ประโยชุน์ของที่�ย�ที่ กรุณ�ม�ต่่ดต่่อเส่ยชุ่ว่้ต่ ภ�ยใน 90 วั้น นับัจำ�กวั้นท่ี่�เส่ยชุ่ว่้ต่ ****

	 เม่�อท่ี่านโอนมาเร้ย่บร้อย่แลู้วให้ิท่ี่าน	 โที่รแจ้งแลูะส่งหิลู้กฐาน
การชื่ำาระเง่นให้ิสมาคมที่ราบทุี่กคร้�ง	 โด็ย่การแฟกซ์เอกส�รม�ท่ี่�เบัอร์ 
02-9698841 หิร่อ	 ถ่�ยรูปส่งไลน์ม�ที่�ง ID line : 02-9698841 
กรุณ�เก็บัหลักฐ�นก�รโอนเง่นของท่ี่านจนกว่าท่ี่านจะได้็ร้บใบเสร็จร้บเง่น
ฉบ้บจร่งจากที่างสมาคมฯ
 สม�ชุ่กร�ยใดเส่ยชุ่ว่้ต่ลง	 หิากม้ภาระผูกพ้่นที่างการเง่น
ก้บสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 ที่างสมาคมฌาป็นก่จฯ	 จะต้่อง
นำาเง่นบางสว่นไป็ชื่ำาระต่ามจำานวนที่้�สมาช่ื่กได้็ที่ำาธุรกรรมด้็านการเง่นไว้ก้บ
สหิกรณ์์ฯ	ส่วนท้ี่�เหิลู่อที่าย่าที่นำาเอกสารมาแสด็งจึงร้บเง่นส่วนท้ี่�เหิลู่อไป็ได้็
 พูล่มาศ  ทับุเกร็ด

กรรมการ

	 (2)	 ไม่เป็็นคนว่กลูจร่ต่หิร่อจ่ต่ฟั้�นเฟื้อน	หิร่อเป็็นบุคคลู
ไร้ความสามารถึหิร่อบุคคลูเสม่อนไร้ความสามารถึ	 	
	 (3)	 ต้่องม้สุขภาพ่สมบูรณ์์	ไม่เป็็นโรคต่่ด็ต่่อร้าย่แรงหิร่อ
เร่�อร้งจนร้กษาไม่หิาย่	 โด็ย่ม้หิน้งส่อร้บรองจากสถึานพ่ย่าบาลู
ของร้ฐ		
	 (4)	 ม้ที่ะเบ้ย่นบ้านถูึกต้่องต่ามกฎหิมาย่
	 (5)	 ต้่องม้ความป็ระพ่ฤต่่ด้็	 แลูะย่่นย่อมป็ฏ่บ้ต่่ต่าม
ข้อบ้งค้บของสมาคมฌาป็นก่จสงเคราะห์ิทุี่กข้อ	
	 (6)	 ต้่องเป็็นสมาช่ื่กสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	
หิร่อเป็็นเจ้าหิน้าท้ี่�ของสมาคม
	 (7)	 เป็็นบุคคลูท้ี่� เก้�ย่วข้องก้บสมาช่ื่กเป็็นคู่สมรส
หิร่อเป็็นบุต่ร	หิร่อเป็็นบ่ด็า-มารด็า	หิร่อเป็็นพ้่�-น้อง	(บ่ด็า-มารด็า
เด้็ย่วก้น)	ของสมาช่ื่กสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็
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เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ที�ปรกึษา ดร.เอนก ล่วงลอื
 นายอธิชุาติ สวัสดี
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื�องฤทธิ์
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 นายวรรณสูตร  พันธุมะเกียรติ
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ�งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัชุ   สุทธิชุื�น
 นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
 นางกิตติยา   ดอกค�า
 นางพูลมาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  
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บทบาทและหน้าท่�ขึ้องผูู้้แทนื่สมาช์ิก
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

	 	 สว้สด้็คร้บท่ี่านสมาช่ื่กฯทุี่กท่ี่าน	สำาหิร้บฉบ้บน้�ขออธ่บาย่
ถึึงความสำาค้ญแลูะบที่บาที่หิน้าท้ี่�ในต่ำาแหิน่งน้�ด้็วย่คำาอธ่บาย่ส้�นๆ	
แบบกระช้ื่บคร้บ
	 	 ในการเลู่อกต่้�งถูึกกำาหินด็ไว้ว่าจำานวนผู้แที่นสมาช่ื่กฯ
ในหิน่วย่งานใช้ื่อ้ต่ราส่วน	 1	 ต่่อ	 20	 สำาหิร้บปี็น้�	 2565	 จะม้
จำานวนผู้แที่นสมาช่ื่กได้็ท้ี่�งหิมด็	350	ท่ี่าน	โด็ย่วาระในการด็ำารง
ต่ำาแหิน่งผู้แที่นม้ระย่ะเวลูา	2	ปี็	

หน้าท่�ของผู้แที่นสมาช่ื่ก
สหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	

1.	 เป็็นกระบอกเส้ย่งให้ิก้บกลุู่มสมาช่ื่กฯ	ในการสอบถึามต่รวจ
สอบในส่�งท้ี่�สมาช่ื่กฯ	 ฝ่ากถึามมาเพ่่�อนำาข้อความนำามาต่อบให้ิ
ก้บสมาช่ื่กเป็็นการอำานวย่ความสะด็วกให้ิก้บสมาช่ื่กฯ	 ทุี่กท่ี่าน 
2.	 เข้าร่วมป็ระชืุ่มในการป็ระชืุ่มสาม้ญแลูะว่สาม้ญป็ระจำาปี็
แลูะใช้ื่ส่ที่ธ่ในการออกเส้ย่ง	 เพ่่�อการอนุม้ต่่ผลูการด็ำาเน่นงาน
ของสหิกรณ์์ฯ	 ป็ระจำาปี็น้�น	 รวมถึึงอนุม้ต่่แผนการด็ำาเน่นงาน
ป็ระจำาปี็ของสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย์่ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	 ในปี็ถ้ึด็ไป็
แลูะม้ส่ที่ธ่�ในการซ้ึ่กถึามถึึงป็ระเด็็นต่่างๆ	ท้ี่�สงส้ย่เพ่่�อนำาข้อมูลู
ท้ี่�ได้็ร้บมากระจาย่ข่าวให้ิก้บท่ี่านสมาช่ื่กฯ	ที่ราบ	                                           จีำระพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม

             กรรมการ

3.	 หิน้าท้ี่�อ่�นๆ	ต่ามท้ี่�ระเบ้ย่บแลูะข้อบ้งค้บของหิน่วย่งานกำาหินด็
	สำาหิร้บการกระจาย่ขา่วแลูะที่้�ๆ 	ถึามต่อบป็ญัหิาต่่างๆ	ม้หิลูาย่ชื่อ่ง
ที่างช่ื่องที่างท้ี่�ได้็ร้บข่าวสารป็ระกอบด้็วย่	Website,	Facebook,	
Line,	 Mobile	 Application	 (สอ.ครูนนที่บุร้),	 โที่รศ้พ่ท์ี่,	
การต่่ด็ต่่อด้็วย่ต่นเองโด็ย่ช่ื่องที่างท้ี่�มากท้ี่�สุด็ใช้ื่ในปั็จจุบ้น
ของสมาช่ื่กผู้แที่นฯ	 ค่อ	 Line	 กลุู่มช่ื่�อ	 ผู้แที่น	 สอ.นบ.	 2563	
ได้็ข้บเคลู่�อนไป็ได้็ด้็วย่ด้็	สมาช่ื่กถึาม	กรรมการต่อบ	โด็ย่ส่วนใหิญ่
แลู้วถ้ึาเป็็นการต่อบคำาถึามจากสหิกรณ์์จะใช้ื่ช่ื่�อว่า	สอ.นบ.	เท่ี่าน้�น
ซึึ่�งสมาช่ื่กจะได้็ร้บข้อมูลูท้ี่�ถูึกต้่องจากคำาต่อบน้�แลูะนำาไป็กระจาย่
ข่าวต่่อไป็	
	 	 ท่ี่านสมาช่ื่กคร้บ	 ในปี็น้� 	 2565	 จะม้การเลู่อกต้่�ง
ในว้นท้ี่�	 10-11-12	 ก้นย่าย่น	2565	สำาหิร้บหิน่วย่งานท้ี่�เป็็นบำานาญ
ทุี่กส้งก้ด็ในจ้งหิว้ด็นนที่บุร้	ส่วนหิน่วย่งานราชื่การอ่�นๆ	ท้ี่�สมาช่ื่ก
ป็ฏ่บ้ต่่หิน้าท้ี่�แลูะย่้งส้งก้ด็หิน่วย่งานอยู่่จะให้ิท่ี่านสมาช่ื่กเลู่อกต้่�ง
ก้นเองแลูะส่งราย่ช่ื่�อให้ิก้บสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	
อ้กท้ี่(โด็ย่ใช้ื่ส่ที่ธ่�	 1:20	 1	 เท่ี่าน้�น)	 เพ่่�อป็ระกาศราย่ช่ื่�อรวมก้น
เป็็นผู้แที่นสมาช่ื่กฯ	ป็ระจำาปี็	2565-2566	ต่่อไป็	
			 	 ด้็งน้�นท่ี่านสมาช่ื่กสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	
ต้่องพ่่จารณ์าใหิ้รอบคอบในการเลู่อกต้่�งผู้แที่นสมาช่ื่กสหิกรณ์์
เ พ่่�อ เ ป็็นกระบอกเ ส้ย่งในการต่รวจสอบการด็ำา เ น่นงาน
ของสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	จำาก้ด็	ต่่อไป็
			 	 สำาหิร้บฉบ้บน้�ม้สาระสำาหิร้บ	 “สาระน่ารู้ก้บครูนนท์ี่”	
เพ้่ย่งเท่ี่าน้�คร้บ	 ถ้ึาท่ี่านสมาช่ื่กม้อะไรจะสอบถึามเพ่่�มเต่่ม
คณ์ะกรรมการด็ำาเน่นงานสหิกรณ์์ออมที่ร้พ่ย่์ครูนนที่บุร้	 จำาก้ด็	
นำาโด็ย่ท่ี่านป็ระธานกรรมการ	กรรมการ	ผู้จ้ด็การ	แลูะเจ้าหิน้าท้ี่�
ท้ี่�เก้�ย่วข้องทุี่กท่ี่านเสนอแลูะสอบถึามมาได้็เลูย่คร้บ	 พ่บก้นใหิม่
ในฉบ้บหิน้าก้บความรู้ต่่างๆ	 ท้ี่�ท่ี่านสมาช่ื่กควรรู้ในสไต่ลู์	 1	 หิน้า
กระด็าษครบจบในท้ี่�เด้็ย่วคร้บ			


