
สหกรณ ์ค รูนนท ์สหกรณ ์ค รูนนท ์
www.ntbcoop.com

  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุุดที่่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือน พฤศจำิก�ยน 2565

LLoy oy KKrathongrathong



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร2

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
โทร. 093 - 5820355โทร. 093 - 5820355

	 มาทบทวนว่าในระยะเวลาหน่�งปีีท่�ผ่่านมา	 ยังม่
เร่�องใดท่�ยังหลงล่มไม่ได้นำามาพููดคุุยกัับพูวกัเราบ้าง
นอกัเหน่อจากัข่่าวปีระจำาท่�ท่านสามารถหาอา่นไดใ้นฉบบั
คิุดไปีคิุดมาเจอจนได้	คุ่อเร่�องสมาคุมฌาปีนกิัจสงเคุราะห์
ซ่ึ่�งม่ท่�ตัั้�งอยูกั่ับสหกัรณ์์ฯ	ข่องเราทั�งเป็ีนท่�ตัั้�งข่องสมาคุมฯ	เอง
หร่อเป็ีนศููนย์ปีระสานงานก็ัตั้าม	 ม่ทั�งหมด	 4	 สมาคุม	
ล้วนม่จุดมุ่งหมายในกัารช่่วยเหล่อสมาชิ่กัในรูปีแบบ
เงินสงเคุราะห์หลังจากัเส่ยช่่วิตั้ตั้ามอัตั้ราเงินสงเคุราะห์
ข่องแต่ั้ละสมาคุม
	 สมาคุมฌาปีนกัจิสงเคุราะห	์สวัสดกิัารเพู่�อสมาช่กิั
สร้างคุวามมั�นคุงให้กัับมวลสมาชิ่กั	ปีระโยช่น์ข่องกัารเป็ีน
สมาชิ่กั	 ปีระกัารแรกัเงินสงเคุราะห์ท่�ได้รับหลังจากั
เส่ยช่่วิตั้	(เงินสงเคุราะหข่์่�นอยู่กัับจำานวนสมาช่กิั	คุณู์อัตั้รา
เงินสงเคุราะห์ต่ั้อศูพูในเด่อนท่�เส่ยช่่วิตั้)	 นอกัจากัน่�ยัง
เป็ีนกัารสร้างคุวามมั�นคุงให้กัับสมาชิ่กัในกัารปีระกัอบ
อาช่่พู	เป็ีนรากัฐานคุวามมั�นคุงให้แก่ัทายาทและคุรอบคุรัว
ลดภาระหน่�สินให้กัับคุรอบคุรัวและลดคุวามเส่�ยงต่ั้อ ปััญญา  เน่ื่�องฤทธ์ิ์�

    บรรณาธิิการ

ภาระหน่�สินต่ั้อสหกัรณ์์ฯ	 กัารสมัคุรเป็ีนสมาชิ่กัทั�ง	
4	สมาคุม	(ในปัีจจุบันตัั้�งรวมกัันทั�ง	4	สมาคุม	ภายในชั่�นล่าง
ข่องอาคุารสำานักังานสหกัรณ์์ฯ)	จะม่คุุณ์สมบัติั้คุล้ายๆ	กััน
คุ่อต้ั้องเป็ีนสมาชิ่กัสามัญหร่อสมาชิ่กัสมทบข่องสหกัรณ์์
ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	ม่สุข่ภาพูร่างกัายแข็่งแรง	ณ์
วันท่�สมัคุร	อายุข่่�นอยู่แต่ั้ละสมาคุม	(55	ปีี	-	70	ปีี)	เป็ีนคูุ่
สมรส,	 บิดา	 มารดา	 และบุตั้ร	 ส่วนหลักัฐานและราย
ละเอ่ยดต่ั้างๆ	ท่านสามารถติั้ดต่ั้อกัับทางสมาคุมฌาปีนกิัจ
สงเคุราะห์แต่ั้ละสมาคุมได้
	 ส่วนรายละเอ่ยดตั้ลอดจนถ่งคุวามเคุล่�อนไหวทาง
ฝ่่ายปีระช่าสัมพัูนธ์์ได้เผ่ยแพูร่ข่่าวสารในหลายรูปีแบบ
ไปีบ้างแล้ว	โดยเฉพูาะวารสารข่องเราจะอยูใ่นคุอลัมน์ข่่าว
จากัสมาคุมฌาปีนกัจิฯ	ซ่ึ่�งเข่่ยนโดยท่าน	ผ่อ.พููลมาศู	ทบัเกัรด็
ท่านได้สรุปีสาระสำาคัุญให้พูวกัเราได้ทราบเปี็นปีระจำา
ทุกัเด่อนแล้ว
	 อยากัจะบอกัพูวกัเราว่ากัารเป็ีนสมาชิ่กัทั�ง	
4	 สมาคุมนั�น	 เป็ีนกัารเตั้ร่ยมกัารปีระกัันตั้ัวเองให้กัับ
ลูกัหลาน	 ไม่เป็ีนกัารสร้างภาระหน่�สินให้กัับทายาทและ
คุรอบคุรัวหลังเส่ยช่่วิตั้	คุรูคุ่อผู้่ไม่ปีระมาท	บางท่านเตั้ร่ยม
กัารทุกัเร่�องแม้กัระทั�งเอกัสารต่ั้างๆ	ข่องตั้นใส่ถุงผ้่าแข่วน
ไว้ให้ลูกัหลานเหน็เม่�อม่คุวามจำาเปีน็จะไดห้ยบิงา่ยหางา่ย
ข่อลงท้ายด้วยพุูทธ์ศูาสนสุภาษิิตั้	 “ผู้่ไม่ปีระมาทพูินิจอยู่	
ย่อมถ่งสุข่อันไพูบูลย์”	อปฺปมตฺฺโตฺ หิิ ฌ�ยนฺโตฺ
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ประธานประธาน

แถลงแถลง
โทร. 081- 8178556โทร. 081- 8178556

ดร.เอนื่ก  ล่่วงล่่อ
ปัระธิ์านื่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด

 สวัสดีครับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
 	 สิ�นปีีบัญช่่เราแล้ว	 ทุกัคุนคุงรอคุอยยอดเงินปัีนผ่ล
และเฉล่�ยคุ่น	 ทางสหกัรณ์์ฯ	 ได้พูยายามดำาเนินกัารอยู่คุรับ
และเช่่�อมั�นว่าจะเสร็จเร่ยบร้อยโดยเร็วๆ	 น่�	 ส่วนยอดกัำาไร
ข่องเรา	 เท่าท่�ผ่มดูคุร่าวๆ	 ก่ัอนปิีดบัญช่่และยอดเงินท่�ต้ั้อง
ตัั้�งคุ่าลูกัหน่�ท่�เป็ีน	NPL	ข่องเราแล้วคุงได้กัำาไรมากักัว่าปีีท่�แล้ว	
ซ่ึ่�งจะส่งผ่ลให้ปัีนผ่ลเราได้มากัข่่�นคุรับ
	 ส่วนเร่�องข่องท่านผู้่แทนและสมาชิ่กัปีีท่�จะถ่งน่�	
เราทำาแผ่นฯ	 เพู่�อพัูฒนาองค์ุคุวามรู้เก่ั�ยวกัับสหกัรณ์์ฯ	 มากัข่่�น	
ซ่ึ่�งจะทำาให้เราได้ม่โอกัาสพูบกัันบ่อยข่่�น	 หลังจากัโคุวิด
ได้ผ่่อนคุลายลง	กัารลงพู่�นท่�ข่องคุณ์ะกัรรมกัารท่�จะเย่�ยมเย่อน
สมาชิ่กัจะม่มากัข่่�นคุรับ

	 เ ร่� อ ง กั า ร จ่ า ย เ งิ น
ฌาปีนกิัจสงเคุราะห์ฯ	ต่ั้างๆ	ท่�
อาจไมส่ะดวกัหร่อคุล่องตั้วัข่อง
ท่านสมาช่กิั	ทางสอ.คุรนูนทบุร่
	เรากัำาลังสรุปีข้่อมูลและกัำาหนด
ทางเล่อกัหลายๆ	 ทาง	 เพู่�อ
สมาชิ่กัจะได้สะดวกัข่่�น	 เช่่น	
ทยอยจ่ายทุกัเด่อนหร่อจ่ายเป็ีน
ก้ัอนโดยฝ่ากัไว้ในบัญช่่เฉพูาะ
เพู่�อไว้จ่ายฌาปีนกิัจสงเคุราะห์ฯ 
โดยตั้รงเลย	ซ่ึ่�งจะทำาให้ทกุัๆ	ท่าน
ไม่ต้ั้องกัังวลเร่�องหลงล่ม	ทำาให้
ต้ั้องมาข่อคุ่นสภาพูซ่ึ่�งจะทำาให้
เส่ยคุ่าใช้่จ่ายเพิู�มข่่�นด้วย
	 สุดท้าย	 สิ�งท่�ท่านพู่�ๆ	
น้องๆ	 และเพู่�อนๆ	 สมาชิ่กั
ต้ั้องกัารติั้ดต่ั้อกัับผ่มหร่อเจ้า
หน้าท่�สหกัรณ์์ฯ	 เพู่�อข่อทราบ
ข้่อมูลหร่อสอบถามเร่�องใดๆ	
ก็ัตั้าม	 ข่อคุวามกัรุณ์าท่าน
ช่่วยบอกัเลข่สมาชิ่กัด้วยคุรับ	
กัารคุ้นหาข้่อมูลจะทำาให้รวดเร็ว

และตั้อบคุำาถามตั้ามคุวามต้ั้องกัารข่องท่านได้รวดเร็วข่่�นคุรับ	ข่อให้ท่านพู้นภัยจากัโรคุภัยต่ั้างๆ	 ข่อให้ปีระสบแต่ั้คุวามสุข่
และคุวามสำาเร็จในช่่วิตั้ตั้ลอดไปีคุรับ
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 สวัสดีสมาช์ิกที�รักแล่ะเคารพทุกท่านื่…

นื่าย์อธ์ิ์ชิาต์ิ  สวัสดี
รองปัระธิ์านื่กรรมการคนื่ที� 1

ปัฏ์ิบัุต์ิหน้ื่าที�ผูู้้จัำดการสหกรณ์์ฯ

โทร. 081-8181319  โทร. 081-8181319  

คุยกับผู้จัดการคุยกับผู้จัดการ

	 ใกัล้วันสรรหา	 (เล่อกัตัั้�ง)	 คุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัาร

สหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	ชุ่ดท่�	64	ปีระจำาปีี	2566	

ในวนัอาทติั้ยท่์�	18	ธั์นวาคุม	2565	หลายคุนม่คุำาถามวา่จะเล่อกั

ใคุรด่	 ก่ัอนจะตั้อบคุำาถามน่�ผ่มข่ออนุญาตั้พููดถ่งกัารท่�จะทำา

กิัจกัารให้สหกัรณ์์ฯ	 มั�งคุงแบบยั�งย่นต้ั้องอาศัูยปัีจจัยสามส่วน

คุ่อ	 หน่�งสมาช่ิกั,	 สองคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัาร	 และสาม

เจ้าหน้าท่�ผู้่ปีฏิิบัติั้กัาร	 ดูท่�ส่วนท่�สองกั่อนคุ่อคุณ์ะกัรรมกัาร

ดำาเนินกัารต้ั้องม่กัารบริหารโดยยด่หลักัธ์รรมาภิบาล	ปีระกัอบ

ด้วยหลักั	6	ปีระกัาร	ท่�จะช่่วยพัูฒนาสหกัรณ์์ให้ม่กัารดำาเนินงาน

ท่�ม่คุุณ์ภาพูและปีระสิทธิ์ภาพู	ดังน่�

 1. หิลัักนิติฺธรรม (The Rule of Law) หมายถ่งกัารออกั

ข้่อบังคัุบ	ระเบ่ยบ	ปีระกัาศู	ให้สอดคุล้องกัับพูระราช่บัญญัติั้

สหกัรณ์์		กัฎกัระทรวง	คุำาสั�งนายทะเบ่ยน	ให้ทันสมัยและเป็ีน

ธ์รรม	 เป็ีนท่�ยอมรับข่องสมาชิ่กั	 และสมาชิ่กัยินยอมพูร้อมใจ

ปีฏิิบัติั้ตั้ามกัฎระเบ่ยบ	ข้่อบังคัุบเหล่านั�น

 2. หิลัักคุุณธรรม (Morality) หมายถ่งกัารยด่มั�นในคุวาม

ถูกัต้ั้องด่งาม	 โดยคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัารต้ั้องย่ดถ่อหลักั

คุุณ์ธ์รรมในกัารปีฏิิบัติั้หน้าท่�ให้เป็ีนตัั้วอย่างแก่ัเจ้าหน้าท่�

ผู้่ปีฏิิบัติั้กัาร	 เจ้าหน้าท่�ผู้่ปีฏิิบัติั้กัารก็ัต้ั้องย่ดถ่อหลักัคุุณ์ธ์รรม

เช่่นเด่ยวกัับคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัารในกัารปีฏิิบัติั้งานบริกัาร

แก่ัสมาชิ่กั

 3. หิลัักคุว�มโปร่งใส	 (Accountability)	 หมายถ่งกัาร

สร้างคุวามไว้วางใจซ่ึ่�งกัันและกัันข่องสมาชิ่กั	 คุณ์ะกัรรมกัาร

ดำาเนินกัารและเจ้าหน้าท่� ผู้่ปีฏิิบัติั้กัาร	 ให้ม่คุวามโปีร่งใส	

ม่กัารเปิีดเผ่ยข้่อมูลข่่าวสารท่�เป็ีนปีระโยช่น์อยา่งตั้รงไปีตั้รงมา

ด้วยภาษิาท่�เข้่าใจง่าย	 สมาชิ่กัเข้่าถ่งข้่อมูลข่่าวสารได้สะดวกั	

และม่กัระบวนกัารให้สมาชิ่กัตั้รวจสอบคุวามถูกัต้ั้องชั่ดเจนได้	

 4. หิลัักก�รม่ส่วนร่วม (Participation)	 หมายถ่ง

กัารเปีิดโอกัาสให้สมาช่ิกัม่ส่วนร่วมรับรู้ผ่่านช่่องทางตั้่างๆ	

ท่�สหกัรณ์์จัดทำาข่่�น	 สามารถเสนอคุวามคิุดเห็นต่ั้างๆ	 ผ่่าน

ผู้่แทนสมาชิ่กัหร่อช่่องทางอ่�นข่องสหกัรณ์์

 5. หิลัักคุว�มรับัผิิดชุอบั (Responsibility)	หมายถ่ง

กัารตั้ระหนักัในสิทธิ์หน้าท่�ข่องสมาชิ่กั	 คุวามสำาน่กัในคุวาม

รับผ่ดิช่อบข่องคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัารตั้อ่สมาช่กิั	กัารใสใ่จ

ปัีญหาข่องสหกัรณ์์และกัระต่ั้อร่อร้นในกัารแก้ัปัีญหา	ตั้ลอด

จนกัารเคุารพูในคุวามคิุดเห็นท่�แตั้กัต่ั้าง	 และคุวามกัล้าท่�จะ

ยอมรับผ่ลจากักัารกัระทำาข่องตั้น

 6. หิลัักคุว�มคุุ�มคุ่� (Cost-effectiveness or 

Economy)	 หมายถ่งกัารบริหารจัดกัาร	 และใช้่ทรัพูยากัร

ท่�ม่จำากััดเพู่�อให้เกิัดปีระโยช่น์สูงสุดแก่ัสหกัรณ์์	 และรณ์รงค์ุ

ให้สมาชิ่กัม่คุวามปีระหยัดตั้ามหลักัเศูรษิฐกิัจพูอเพู่ยง

	 จะเห็นว่าหากัสมาช่กิัเล่อกักัรรมกัารท่�ม่หลักัธ์รรมาภิบาล

เข้่ามาบริหารงานสหกัรณ์์ได้จริง	 ก็ัจะทำาให้สหกัรณ์์ดำาเนิน

งานได้อย่างม่คุุณ์ธ์รรมและปีระสิทธิ์ภาพูแน่นอน	 อาจจะ

พิูจารณ์ายากัสักัหน่อยว่ากัรรมกัารคุนไหนม่ธ์รรมาภิบาล

มากัน้อยข่นาดไหน	แต่ั้ถ้าสมาชิ่กัพููดคุุยกัันเอง	ถามไถ่ในกัลุ่ม

ผู้่แทนสมาชิ่กั	 หร่อจากัผู้่ท่�สามารถให้ข้่อมูลได้อย่างถูกัต้ั้อง	

ก็ัคุงตัั้ดสินใจได้ไม่ยากั	 ได้กัรรมกัารท่�ม่ธ์รรมาภิบาลจริงๆ	

เข้่ามาทำางาน	ผ่มว่าทุกัฝ่่ายก็ัสบายใจ	สวัสด่คุรับ	
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         โทร. 081 - 916-9307         โทร. 081 - 916-9307

      รายงาน      รายงาน

      จากห้องประชุมจากห้องประชุม

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

           ทวีส์ทธ์ิ์� ฉ์ิ่�งแก้ว
                                   กรรมการและเลขานุุการ

	 เด่อนตุั้ลาคุม	2565	และเด่อนพูฤศูจิกัายน	2565	ได้
ม่กัารปีระชุ่มคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัาร	ชุ่ดท่�	63	คุรั�งท่�	7	เม่�อ
วันท่�	27	ตุั้ลาคุม	2565	และคุรั�งท่�	8	เม่�อวันท่�	29	พูฤศูจิกัายน 
2565	ซ่ึ่�งม่เร่�องท่�จะนำามารายงานให้ทุกัท่านได้รับทราบ	ดังน่�	
 1. ยอดเงินกำ�ไรสุที่ธิ ณ สิ�นเดือนกันย�ยน 2565 
จากักัารดำาเนินงานข่องคุณ์ะกัรรมกัารฯ	 ผู้่จัดกัารสหกัรณ์์ฯ	
และเจ้าหน้าท่�สหกัรณ์์ฯ	ทำาให้งบกัำาไรข่าดทุนข่องสหกัรณ์์ออมทรัพูย์
คุรูนนทบุร่	จำากััด	ณ์	 วันท่�	30	 กัันยายน	2565	ม่กัำาไรทั�งสิ�น
จำานวน	215,011,647.76	บาท	ซ่ึ่�งสูงกัว่าเม่�อวันท่�	30	กัันยายน 
2564	 และคุาดว่าเม่�อนำาเงินกัำาไร	ณ์	 สิ�นเด่อนตุั้ลาคุม	 2565	
มารวมด้วยน่าจะม่กัำาไรทั�งสิ�นจำานวนปีระมาณ์	230	ล้านบาท	
อันจะส่งผ่ลให้อัตั้รากัารปัีนผ่ล-เฉล่�ยคุ่น	 ข่องปีีน่�มากัว่าหร่อ
เท่ากัับเม่�อปีีท่�แล้ว	 (เป็ีนกัารปีระมาณ์กัารปัีนผ่ล-เฉล่�ยคุ่น
นะคุรับ)
 2. ก�รรับัสมัคุรเพื�อสรรหิ�กรรมก�รดำ�เนินก�ร
สหิกรณ์ออมที่รัพย์คุรูนนที่บัุร่ จำำ�กัด ชุุดท่ี่� 64 ประจำำ�ป ี
2566	 ท่�ปีระชุ่มได้ม่มติั้เห็นช่อบให้จัดทำาปีระกัาศูสหกัรณ์์ฯ	
เร่�องกัารรับสมัคุรเพู่�อสรรหากัรรมกัารสหกัรณ์์ออมทรัพูย์
คุรูนนทบุร่	จำากััด	ชุ่ดท่�	64	ปีระจำาปีี	2566	โดยกัำาหนดรบัสมคัุร
ตัั้�งแต่ั้วันท่�	9	พูฤศูจิกัายน	2565	ถ่งวันท่�	15	พูฤศูจิกัายน	2565	
ระหว่างเวลา	08.30	น.	ถ่ง	16.30	น.	(ในวันและเวลาทำากัาร)	
ณ์	 สำานักังานสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 จำากััด	 และจะ
ปีระกัาศูรายช่่�อผู้่สมัคุรท่�ม่สิทธิ์�เข้่ารับกัารสรรหาในวันท่�	 30	
พูฤศูจิกัายน	2565	ทั�งน่�ผู้่สมัคุรต้ั้องม่คุุณ์สมบัติั้และย่�นเอกัสาร
หลักัฐานปีระกัอบกัารสมัคุรให้เป็ีนไปีตั้ามปีระกัาศูระเบ่ยบ
และข้่อบังคัุบข่องสหกัรณ์์ฯ	 ส่วนวันสรรหา(วันเล่อกัตัั้�ง)	
ได้กัำาหนดดำาเนินกัารสรรหาในวันอาทิตั้ยท่์�	18	ธั์นวาคุม	2565	
เวลา	07.00	น.	–	12.00	น.	ทั�ง	2	เข่ตั้เล่อกัตัั้�ง	ดังน่�
  เขตฺเลืัอกตัฺ�งท่ี่� 1 สถ�นท่ี่�เลัอืกตัฺ�งคืุอ โรงเร่ยนเตฺร่ยม
อุดมศึกษ�พัฒน�ก�ร นนที่บุัร่	 ม่จำานวน	13	หน่วยเล่อกัตัั้�ง	

โดยม่ผู้่สมัคุรเข้่ารับกัารสรรหา	จำานวน	4	คุน	ปีระกัอบไปีด้วย
หมายเลข่	1,2,3	และหมายเลข่	4	(เล่อกัได้	4	คุน)
 เขตฺเลืัอกตัฺ�งท่ี่� 2 ม่สถ�นท่ี่�เลัือกตัฺ�ง 2 แห่ิง คืุอ 
1. โรงเร่ยนชุลัประที่�นสงเคุร�ะห์ิ จำานวน	8	หน่วยเล่อกัตัั้�ง	
และ	2. โรงเร่ยนชุุมชุนวัดบั�งไผ่ิ	 จำานวน	 9	 หน่วยเล่อกัตัั้�ง	
โดยม่ผู้่สมัคุรเข้่ารับกัารสรรหา	จำานวน	6	คุน	ปีระกัอบไปีด้วย
หมายเลข่	1,	2,	3,	4,	5	และ	6	(เล่อกัได้	3	คุน)
	 	 ทั�งน่�	 ผู้่ผ่่านกัารสรรหาจะได้รับกัารเสนอช่่�อต่ั้อ
ท่�ปีระชุ่มใหญ่สามัญปีระจำาปีี	2565	ณ์	โรงเร่ยนเตั้ร่ยมอุดมศู่กัษิา
พัูฒนากัาร	นนทบุร่	พิูจารณ์าให้คุวามเห็นช่อบต่ั้อไปี
 3.  แนวที่�งปฏิิบััติฺในก�รจ่ำ�ยเงินสวัสดิก�รสงเคุร�ะห์ิ
สม�ชิุกท่ี่�ถึงแก่กรรม (เงินกองทุี่น 10 ลั��น) เพู่�อจัดกัารงานศูพู 
	 	 3.1	ทายาทผู้่รับโอนผ่ลปีระโยช่น์/ผู้่จัดกัารมรดกั
ข่องสมาช่ิกัท่�ถ่งแกั่กัรรม	 ดำาเนินกัารย่�นบันท่กัข้่อคุวามพูร้อม
แนบเอกัสารหลักัฐานกัารเส่ยช่่วิตั้	 (คุรบถ้วน)	 และลงลายม่อ
ช่่�อไว้เป็ีนหลักัฐานในกัารรับเงิน	 (ดำาเนินกัารย่�นเร่�องภายใน	
90	วันนับตัั้�งแต่ั้วันถ่งแก่ักัรรม)
	 	 3.2	เจ้าหนา้ท่�ฝ่่ายอำานวยกัารตั้รวจสอบข่อ้มลูแลว้
บันท่กัเสนอผ่่านตั้ามขั่�นตั้อน
	 	 3.3	อนุมัติั้ดำาเนินกัารจ่ายเงินสวัสดิกัารฯ	ณ์	วันนั�น
และทำากัารถอนเงินจากับัญช่่กัองทุน	10	ล้าน
	 	 3.4	รายงานท่�ปีระชุ่มคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัารฯ	
ปีระจำาเด่อนในวาระเพู่�อทราบทุกัเด่อน
 4. ก�รขอรับัเงินสวัสดิก�รชุ่วยเหิลัือสม�ชุิก
ท่ี่�ประสบัภััยพิบััติฺอุที่กภััย ในท่�ปีระชุ่มม่มติั้ให้ฝ่่ายจัดกัาร
ปีระช่าสัมพัูนธ์์กัำาหนดเวลากัารย่�นข่อรับเงินสวัสดิกัารฯ	พูร้อม
เอกัสารปีระกัอบ	(ภายใน	90	วันนับตัั้�งแต่ั้วันท่�ปีระสบภัย)	ตั้ามท่�
สหกัรณ์์ฯ	กัำาหนด	โดยต้ั้องเป็ีนสมาชิ่กัสหกัรณ์์ฯ	ท่�ม่ช่่�ออยู่ใน
ทะเบ่ยนบ้านท่�ปีระสบอุทกัภัยและม่คุุณ์สมบัติั้ถูกัต้ั้องคุรบถ้วน
แต่ั้เน่�องจากัใกัล้สิ�นสุดปีีบัญช่่สหกัรณ์์ฯ	 จ่งให้ฝ่่ายจัดกัาร
เร่งรวบรวมคุำาข่อรับสวัสดิกัาร	เพู่�อใช้่ในกัารจัดทำาปีระมาณ์กัาร
รายรับ-รายจ่ายปีระจำาปีี	สำาหรับงวดสิ�นสุดวันท่�	30	กัันยายน	
2566	และดำาเนินกัารข่ออนุมัติั้เพู่�อเบิกัจ่ายให้ตั้ามหลักัเกัณ์ฑ์์
และมติั้ท่�ปีระชุ่มคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัารฯ	 ต่ั้อไปี	 ทั�งน่�ท่�
ปีระชุ่มใหญ่สามัญปีระจำาปีี	 ต้ั้องอนุมัติั้ปีระมาณ์กัารรายรับ-รายจ่าย
ปีระจำาปีี	สำาหรับงวดสิ�นสุดวันท่�	30	กัันยายน	2566	ก่ัอน
	 สวัสด่คุรับ...แล้วพูบกัันใหม่ฉบับหน้า
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ประเภทสััญญา จำำานวนสัมาชิิก (คน) จำำานวนเงิิน (บาท) หมายเหตุุ

ย่นก้� อนุมัติุ ไม่

อนุมัตุิ

นำา

เสันอ

ขอก้� อนุมัตุิ หน้�ค�างิ คงิเหลืือ

1. เงิินกู้้�ฉุกุู้เฉุิน 23 23 - - 654,000.00 654,000.00 19,200.00 634,800.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 19/10/65 ถึงึิ 

21/11/65

2. เงิินกู้้�สามูัญ 95 95 - - 130,832,000.00 129,682,200.00 74,901,643.25 54,780,356.75

3. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารอุ�นใจ 77 75 -   2 12,890,000.00 12,480,000.00 4,070,368.00 8,409,632.00
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 19/10/65 ถึึงิ 

21/11/65

4. เงิินกู้้�สามูัญโครงิกู้ารโควัิด-19 39 38 - 1 6,200,000.00 6,000,000.00 1,814,874.25 4,185,125.75
ข้�อมู้ล ณ วัันที่่� 19/10/65 ถึึงิ 

21/11/65

5. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 1 - - - - - - - -

6. เงิินกู้้�สามูัญ ช่�วัยเหลือ 2 7 6 1 - 23,370,000.00 20,820,000.00 - 20,820,000.00

รวมทั�งิสัิ�น 241 237 1 3 173,946,000.00 169,636,200.00 80,806,085.50 88,829,914.50  

 รายงิานการก้�เงิินประเภทตุ่างิๆ ประจำำาเดืือนพฤศจำิกายน 2565

แวดวงแวดวง
สินเชื่อสินเชื่อ

โทร. 081-562-5569โทร. 081-562-5569

       ก์ติต์ิย์า ดอกคำา 
        กรรมการแล่ะเหรัญญ์ก

 สวัสดีค่ะสมาช์ิกทุกท่านื่	สำาหรับข่่าวสารในด้านสินเช่่�อ
ในเด่อนพูฤศูจิกัายน	2565	น่�	คุณ์ะกัรรมกัารพิูจารณ์าโคุรงกัาร
เงินกู้ัสามัญโคุรงกัารสินเช่่�อช่่วยเหล่อ	 1	 และช่่วยเหล่อ	 2	
พิูจารณ์าปิีดโคุรงกัารแล้วนะคุะ	เน่�องจากัได้ดำาเนินกัารบรรลุ
วัตั้ถุปีระสงค์ุในกัารช่่วยเหล่อสมาชิ่กัท่�ม่ภาระหน่�	 NPL	 และ
ม่หน่�หลายทาง	โดยโคุรงกัารสนิเช่่�อช่่วยเหล่อ	1	ตั้ลอดโคุรงกัาร
ได้อนุมัติั้ไปีทั�งสิ�น	87	ราย	 เป็ีนเงินทั�งสิ�น	18,040,000	บาท	
(สิบแปีดล้านส่�พัูนบาทถ้วน)	และโคุรงกัารสินเช่่�อช่่วยเหล่อ	2	
อนุมัติั้จำานวน	 39	 ราย	 เป็ีนเงินทั�งสิ�น	 73,730,000	 บาท	

ตุ่อจำากหน�า 11

 

 สม�ชิุกร�ยใดเส่ยชุ่วิตฺลัง	หากัม่ภาระผู่กัพัูนทางกัารเงินกัับสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	ทางสมาคุมฌาปีนกิัจฯ	
จะตั้อ้งนำาเงินบางสว่นไปีช่ำาระตั้ามจำานวนท่�สมาช่กิัได้ทำาธุ์รกัรรมดา้นกัารเงนิไว้กัับสหกัรณ์์ฯ	สว่นท่�เหล่อทายาทนำาเอกัสารมาแสดง
จ่งรับเงินส่วนท่�เหล่อไปีได้	

 

พูล่มาศ  ทับุเกร็ด กรรมการ

(เจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหม่�นบาทถ้วน)	 ก็ัเป็ีนอ่กัหน่�งเส้นทาง
ท่�สหกัรณ์์ฯ	 ได้ม่นโยบายและนำามาแก้ัไข่เพู่�อช่่วยเหล่อคุวาม
เด่อดร้อนข่องสมาชิ่กั	 ซ่ึ่�งข้่อมูลในเด่อนตุั้ลาคุม	 2565	 สมาชิ่กั
ข่องสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	ม่ทั�งสิ�น	10,584	ราย	
สมาชิ่กัใช้่บริกัารจากัสหกัรณ์์ฯ	 ด้านสินเช่่�อถ่ง	 7,848	 ราย	
คิุดเป็ีนร้อยละ	 82.29	 ข่องสมาช่ิกัทั�งหมด	 นับว่าเป็ีนจำานวนท่�
มากัเลยท่เด่ยว
							ส่วนในเด่อนพูฤศูจิกัายนน่�	ม่สมาชิ่กัย่�นข่อกู้ัปีระเภทต่ั้างๆ
ดังตั้ารางด้านล่างน่�นะคุะ	 ส่วนคุวามเคุล่�อนไหวอ่�นๆ	 ก็ัคุงเป็ีน
เร่�องกัำาหนดกัารเล่อกัตัั้�งคุณ์ะกัรรมกัารสหกัรณ์์ฯ	 ในวันท่�	 18	
ธั์นวาคุม	 2565	 น่�	 และกัารเชิ่ญช่วนให้สมัคุรสมาคุมฌาปีนกิัจ
สงเคุราะห์ชุ่มนุมสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูไทยในปีี	 2566	 ติั้ดต่ั้อ
สอบถามรายละเอ่ยดได้ท่�สำานักังานด้านล่างข่องสหกัรณ์์ฯนะคุะ
พูบกัันใหม่ฉบับหน้า	สวัสด่คุ่ะ



ข่าวข่าวประชาสัมพัันธ์ประชาสัมพัันธ์
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“พฤศจิิกายน 2565”“พฤศจิิกายน 2565”

นื่าย์ณ์รงค์  ไผู่้รอด
กรรมการ

 สวัสดีค รับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด ที�เคารพทุกท่านื่ 
 สำาหรับเด่อนพูฤศูจิกัายน	2565	น่�	สหกัรณ์์ฯ	กัำาลัง
เร่งสรุปีผ่ลปีระกัอบกัารตั้่างๆ	 ตั้ลอดทั�งปีีท่�ผ่่านมาเม่�อได้
ผ่ลสรุปีแล้วก็ัจะนำามาหาร่อและเชิ่ญปีระชุ่มผู้่แทนในเด่อน
มกัราคุม	2566	 ส่วนเร่�องกัารสรรหาคุณ์ะกัรรมกัารดำาเนินกัาร
สหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 จำากััด	 ก็ัจะเร็วข่่�นกัว่า
ท่�ผ่่านมา	 เน่�องจากัท่�ผ่่านมาเกิัดกัารระบาดข่องเช่่�อไวรัส
โคุวิด-19	 ก่ัอนอ่�นข่อปีระช่าสัมพัูนธ์์ให้ท่านสมาชิ่กัทราบ
เร่�องอ่�นๆ	ก่ัอนเลย	คุ่อ
	 1.	สหกัรณ์์จะปีดิทำากัารในวนัท่�	1	พูฤศูจกิัายน	2565	
เน่�องจากัปิีดสิ�นปีีทางบัญช่่	 2565	 และจะเปิีดทำากัาร
ในวันพุูธ์ท่�	2	พูฤศูจิกัายน	2565	นะคุรับ	
	 2.	เร่ยนสมาชิ่กัท่านสามารถช่ำาระเงินเร่ยกัเก็ับ
รายเด่อนตุั้ลาคุม	 2565	 โดยจ่ายเงินสด	 ภายในวันท่�	 29	
ตุั้ลาคุม	2565	(ในวันและเวลาทำากัาร)	และโอนเงินมาช่ำาระ	
ภายในวันท่�	30	ตุั้ลาคุม	2565	พูร้อมส่งหลักัฐานกัารโอนได้	
ท่�	 ID	 LINE	 @ntbcoop_m	 (พูร้อมระบุเลข่สมาช่ิกั,
ช่่�อ-นามสกุัลให้ชั่ดเจน)
	 3.	สมาชิ่กัท่�กู้ัเงินฉุกัเฉินกัระสายวัน	 ATM	 (กู้ัวน
รายเด่อน)	 สามารถกัดเงินใช้่ได้ตัั้�งแต่ั้วันท่�	 2	 พูฤศูจิกัายน	
2565	เวลา	13.30	น.	เป็ีนต้ั้นไปี
	 4.	สมาช่กิัท่�ปีระสพูภยันำ�าท่วม	สามารถตั้ดิตั้อ่ข่อรบั
เงินสวัสดิกัารช่่วยเหล่อโดยกัรอกัแบบฟอร์มคุำาข่อและแนบ
เอกัสารดังน่�นะคุรับ
	 -	 แบบฟอร์มข่อรับสวัสดิกัารนำ�าท่วมข่องสหกัรณ์์ฯ	
 -	 สำาเนาทะเบ่ยนบ้าน	
	 -	 สำาเนาบัตั้รปีระช่าช่น		
	 -	 หนังส่อรับรองปีระสบภัยข่องส่วนราช่กัารท่�เข่ตั้
หร่ออำาเภอรับรองภายใน	90	วัน	
	 -	 รูปีถ่ายท่�อยู่อาศัูยท่�ปีระสบภัยนำ�าท่วม
	 -	 สำาเนาหน้าบัญช่่ธ์นาคุารกัรุงไทยหร่อธ์นาคุารกัรุงศูร่ฯ
สมาชิ่กัสามารถย่�นข่อรับสวัสดิกัารได้ภายในวันท่�	 30	
พูฤศูจิกัายน	2565
	 5.	เด่อนน่�ม่คุ่าหุ้นวันเกิัดจำานวน	 70	 หุ้นๆ	 ละ	
700	บาท	สำาหรับสมาชิ่กัท่�ม่อายุตัั้�งแต่ั้	60	ปีีข่่�นไปี	ปีระจำา
เด่อนตุั้ลาคุม	 2565	 สมาชิ่กัสามารถตั้รวจสอบรายช่่�อได้
จากัเว็บไซึ่ด์ข่องเรานะคุรับ
	 6.	สมาชิ่กัท่านใดท่�ต้ั้องกัารจะย่�นเอกัสารหลักัฐาน
ข่อรับเงินสวัสดิกัารสงเคุราะห์สมาชิ่กัท่�ปีระสบอุบัติั้เหตุั้	
สามารถย่�นเอกัสารได้ภายใน	90	วัน	ม่เอกัสารท่�ต้ั้องย่�น	คุ่อ
		 -	 สำาเนาบัตั้รปีระช่าช่นสมาชิ่กั	1	ฉบับ	

	 -	 สำาเนาหน้าบัญช่่ธ์นาคุารกัรุงไทยหร่อธ์นาคุารกัรุงศูร่ฯ 
1	ฉบับ
	 -	 หลักัฐานใบรับรองแพูทย์ท่�ระบุอากัารและระยะ
เวลากัารรักัษิาอย่างละเอ่ยด
	 สามารถตั้ิดต่ั้อข่อรับแบบฟอร์มได้ท่� เคุาน์เตั้อร์
ปีระช่าสัมพัูนธ์์หร่อดาวโหลดได้ทางเว็บไซึ่ตั้์ข่องสหกัรณ์์ฯ
www.ntbcoop.com	 อย่าล่มนะคุรับมันเป็ีนสิทธิ์�ข่องเรา
ท่�พู่งจะได้รับ
	 7.	สหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	เปิีดรับสมัคุร
กัรรมกัาร	 ชุ่ดท่�	 64	 ปีระจำาปีี	 2566	 ระหว่างวันท่�	 9	 -15	
พูฤศูจิกัายน	 2565	 โดยเม่�อวันท่�	 9	 พูฤศูจิกัายน	 ท่�ผ่่านมา
ม่ผู้่สมัคุร	 เข่ตั้	1	จำานวน	4	ราย	และเข่ตั้	2	จำานวน	6	ราย	
ท่านสามารถหาดูได้จากัเว็บไซึ่ด์	 เฟสบุ�คุ	 และไลน์ผู้่แทน
ข่องสหกัรณ์์ฯ	ได้คุรับ
	 8.	เม่�อวันท่�	 9	 พูฤศูจิกัายน	 2565	 ม.เกัษิตั้รศูาสตั้ร์	
จัดกัารฝึ่กัอบรมหลักัสูตั้รกัารเพิู�มศัูกัยภาพูผู้่ตั้รวจสอบกิัจกัาร
สหกัรณ์์อย่างม่ออาช่่พูขั่�นพู่�นฐาน	รุ่นท่�	4	ระหว่างวันท่�	23-25	
พูฤศูจิกัายน	 2565	 ณ์	 โรงแรมอมาร่	 แอร์พูอร์ตั้กัรุงเทพูฯ	
คุ่าลงทะเบ่ยน	3,800	บาท	รับเพู่ยง	50	ท่านเท่านั�น	จัดโดย
ภาคุวิช่าสหกัรณ์์	คุณ์ะเศูรษิฐศูาสตั้ร์	ม.เกัษิตั้รศูาสตั้ร์
	 9.	สหกัรณ์์ได้จ่ายเงินสวัสดิกัารสงเคุราะห์สมาชิ่กั
ท่�ปีระสบอุบัติั้เหตุั้	ปีระจำาเด่อนตุั้ลาคุม	2565	ไปีแล้วจำานวน	
4	ราย	ท่านสมาช่กิัสามารถหาดไูด้จากัเว็บไซึ่ต์ั้ข่องสหกัรณ์์ออม
ทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	นะคุรับ
	 10.	สหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	จำากััด	ข่อปีระกัาศู
ว่าในวันท่�	16-18	พูฤศูจิกัายน	2565	ซ่ึ่�งเป็ีนวันปีระชุ่ม	APEC	
สหกัรณ์์ข่องเราเปิีดทำากัารเป็ีนปีกัติั้นะคุรับ
	 11.	เม่�อวันท่�	16-18	พูฤศูจิกัายน	2565	ดร.เอนกั	ล่วงล่อ 
ปีระธ์านกัรรมกัารสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 จำากััด	
พูร้อมด้วยนายอธิ์ช่าติั้	 สวัสด่	 รองปีระธ์านกัรรมกัารคุนท่�	 1	
ปีฏิิบัติั้หน้าท่�ผู้่จัดกัารสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 จำากััด	
นางกิัตั้ติั้ยา	ดอกัคุำา	กัรรมกัารและเหรัญญิกั	และนางสาวพัูช่รพูรรณ์
เจนสาริกัารณ์์	เจ้าหน้าท่�สหกัรณ์์ฯ	เข้่าร่วมฝึ่กัอบรมหลักัสูตั้ร	
“กัารฟ้องร้องคุด่และกัารดำาเนินคุด่ในชั่�นศูาล”	 รุ่นท่�	 3	
ม่วัตั้ถุปีระสงคุ์เพู่�อให้ผู้่เข้่ารับกัารอบรมม่คุวามรู้	 คุวามเข้่าใจ	
ในกัระบวนกัารปีระนอมหน่�และกัารดำาเนินกัารในชั่�นศูาล	
รวมทั�งได้แลกัเปีล่�ยนปีระสบกัารณ์์และคุวามคุิดเห็นระหว่าง
ผู้่เข้่ารับกัารอบรมกัับวิทยากัร	 ณ์	 โรงแรมเช่่ยงใหม่ออร์คิุด		
อ.เม่อง	จังหวัดเช่่ยงใหม่
	 12.	ข่่าวสุดท้ายข่อเชิ่ญช่วนพู่�น้องและเพู่�อนสมาชิ่กั
สหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 จำากััด	 ไปีใช้่สิทธิ์�เล่อกัตัั้�งเพู่�อ
สรรหาคุณ์ะกัรรมกัารชุ่ดท่�	 64	 ปีระจำาปีี	 2566	 ในวันอ�ทิี่ตฺย์ท่ี่� 
18 ธันว�คุม 2565 เวลั� 07.00 - 12.00 น. ณ สถ�นท่ี่�เลืัอกตัฺ�ง
ท่ี่�ม่ร�ยชืุ�ออยู่นะคุรับั (ปีีท่�แล้วท่านเล่อกัตัั้�งท่�หน่วยไหนปีีน่�
ท่านก็ัไปีท่�เดิมคุรับ	อย่าล่มนะคุรับ)
	 ข่อให้สมาช่ิกัทุกัท่านโช่คุด่ม่เงินใช้่	 สุข่ภาพูกัายใจ
สมบูรณ์์แข็่งแรง	 “บุญรักัษิา”	พูบกัันฉบับหน้าเด่อนธั์นวาคุม
คุรับ
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โทร.  081-7782596โทร.  081-7782596

ติิดติามหน้ี้�สิินี้ติิดติามหน้ี้�สิินี้
หนี้้�ประนี้อมได้หนี้้�ประนี้อมได้

 สวัสดีครับุท่านื่สมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด 
ทุกท่านื่ 
	 กัว่าคุอลัมน์น่�จะออกัสู่ท่านสมาชิ่กั	ทางสหกัรณ์์ฯ	กัค็ุง
ได้จัดกัารสรรหาเล่อกัตัั้�งกัรรมกัารดำาเนนิกัารสหกัรณ์์ฯ	ช่ดุใหม่
ชุ่ดท่�	64	ในวันอาทิตั้ย์ท่�	18	 ธั์นวาคุม	2565	มาแล้ว	ข่ณ์ะน่�
สมาชิ่กัก็ัคุงแต่ั้รอให้สหกัรณ์์ฯ	ได้กัำาหนดวันจัดกัารปีระชุ่มใหญ่
สามัญ	ปีระจำาปีี	 2565	 เพู่�อจัดกัารงบกัารเงินกัารบัญช่่	 และ

ร�ยง�นก�รเร่ยกเก็บัหิน่�ประจำำ�เดือนตฺุลั�คุม 2565  

ประเภัที่ลูักหิน่� (บั�ที่)
ทัี่�งหิมด ชุำ�ระ

จำำ�นวนเงิน
ร�ย สัญญ� ร�ย สัญญ�

ลูกัหน่�เงินกู้ัคุ้างนาน/ลูกัหน่�เงินกู้ัปีรับโคุรงสร้างหน่� 154 218 138 194 4,956,429.85

ลูกัหน่�เงินกู้ัข่าดสมาชิ่กัภาพู 381 535 194 278 4,044,390.72

ลูกัหน่�เงินกู้ัระหว่างดำาเนินคุด่ 79 134 14 24 61,415.00

ลูกัหน่�เงินกู้ัตั้ามคุำาพิูพูากัษิา 856 1,297 270 400 2,546,135.20

เด่อนตุั้ลาคุม	2565 1,470 2,184 616 896 11,608,370.77

เดือนพฤศจิำก�ยน 2564 - ตฺุลั�คุม 2565 รวมทัี่�งสิ�น 133,271,590.54

นื่าย์ว์ทย์า น้ื่อย์ปัระเทศ กรรมการ

จัดสรรเงินปัีนผ่ลและเงินเฉล่�ยคุ่นให้ผ่ลตั้อบแทนแก่ัสมาชิ่กั
(ผู้่ร่วมลงทุน)	 ในปีี	 2565	 ได้ม่ข่่าวด่ว่าปีีน่�	 เราได้ม่รอยยิ�ม
ท่�ช่่�นใจกัว่าปีีท่�แล้วแน่คุรับ
 เงินปันผิลั	เป็ีนเงินตั้อบแทนจากัเงินหุ้นข่องสมาชิ่กั
ท่�ได้สะสมในรอบปีี	 สูตั้รคิุดให้เอาทุนเร่อนหุ้นท่�สะสมข่องปีี	
ณ์	 สิ�นเด่อนตุั้ลาคุม	 เอามาคูุณ์กัับอัตั้ราเงินปัีนผ่ลปีีนั�น	
เช่่น	 ม่จำานวนหุ้นเท่ากัับ	 100,000	 บาท	 และม่อัตั้ราปัีนผ่ล
ร้อยละ	4	คิุดแล้วได้	(100,000	X	4	)/100=	4,000	บาท		
 เงินเฉลั่�ยคืุน เป็ีนเงินท่�แบ่งจ่ายได้มาจากัดอกัเบ่�ย
ข่องเงินกู้ั	ณ์	 สิ�นเด่อนตัุ้ลาคุมข่องปีี	 สูตั้รให้เอาดอกัเบ่�ยรวม
ข่องปีีมาคูุณ์กัับอัตั้ราเงินเฉล่�ยคุ่น	 เช่่น	 ม่เงินกู้ัจำานวน	
200,000	บาท	ม่กัารช่ำาระหน่�เงินกู้ัมาแลว้ทั�งปีี	คิุดเป็ีนดอกัเบ่�ย
รวมจำานวน	12,000	บาท	และให้เฉล่�ยคุ่นร้อยละ	5	คิุดแล้วได้
(12,000	X	5	)/100=	600	บาท

	 ในท้ายน่�ผ่มข่อคุุยในเร่�องกัารเงนิข่องเรานั�น	กัารม่หน่�สินเป็ีนเร่�องปีกัติั้ธ์รรมดาข่องช่่วติั้เรา	เม่�อไรกัต็ั้ามท่�คิุดเร่�องกัารเงนิ
เราจะต้ั้องคิุดให้รอบด้าน	 คิุดกัว้างไกัล	 ถ่งเร่�องกัารใช้่เงินกู้ัและกัารช่ำาระหน่�เพู่�อป้ีองกัันปัีญหาเร่�องกัารเงินท่�จะตั้ามมา	 และให้
สมาชิ่กัได้ม่คุวามเช่่�อมั�นว่าระบบสหกัรณ์์ฯ	สามารถแก้ัปัีญหาทางกัารเงินข่องสมาชิ่กัได้เสมอ	ด้วยปีระสบกัารณ์์ข่องผ่มพูบมาว่า
ระบบสหกัรณ์์ฯ	ได้สามารถช่่วยเหล่อสมาชิ่กัให้ผ่่านพู้นปัีญหาได้จริง	ได้เร็ว	ได้ยั�งย่นต่ั้อสมาชิ่กัได้อย่างแน่นอน
 แนวที่�งในก�รจัำดก�รเรื�องก�รเงินใหิ�ยั�งยืน ผิมขอคุุยใหิ�รู�แนวที่�งในวันน่�ม่ 4 ข�อดังตฺ่อไปน่�
 1. ยึดในหิลัักตฺนเป็นท่ี่�พึ�งแห่ิงตฺน	 คุวามจริงกัารแก้ัปัีญหาทางกัารเงินข่องช่่วิตั้ข่องเรานั�น	 กัารปีลุกัปีลอบใจตั้นเอง	
คิุดว่าอนาคุตั้ทางกัารเงินข่องตั้นเองด้วยคุวามเช่่�อมั�นและศูรัทธ์าในตั้นเองว่าเราจะเป็ีนผู้่กัำาหนดให้ผ่่านพู้นปัีญหาไปีได้	 เม่�อคิุด
ได้แล้วให้เริ�มลงม่อทำา	พูยายาม/ข่วนข่วาย	และจัดกัารสู้เต็ั้มท่�ด้วยหน่�งสมองและสองม่อทันท่คุรับ
 2. เสริมสร��งร�ยได�ด�วยเพิ�มร�ยได�หิลั�ยที่�ง	 ให้รู้ว่าเศูรษิฐกิัจข่องปีระเทศูเราจะเป็ีนแบบรายได้จะเกิัดช้่าๆ	 ไม่ทันรายจ่าย
และคุ่าคุรองช่่พูเสมอ	ไม่ต้ั้องคิุดว่ารายได้จะได้เพิู�มข่่�น	จนพูอนำาไปีจัดกัารรายจ่ายท่�สูงตั้ลอดเวลานั�นได้	ทางท่�ด่ท่�เราจัดกัารทำาได้
คุ่อ	 กัารหารายได้เพิู�มข่่�นจากัเดิม	 โดยเอาคุุณ์สมบัติั้ข่องตั้นเองมาแปีรเปีล่�ยนทำาให้เกิัดรายได้	 (Multi-Income	 Stream)	
โดยเราทำาเปี็นงานท่�สอง	 อาช่่พูท่�สาม	 ธุ์รกัิจท่�ส่�	 จากัทุนเดิมข่องช่่วิตั้ท่�ม่ข่องสมาช่ิกั	 โดยนำาเอามาเปี็นสร้างรายได้เพิู�มข่่�น
อ่กัทางหน่�ง	โดยคิุดในหลักัท่�ว่าเปีล่�ยนคุุณ์คุ่าให้เป็ีนมูลคุ่านั�นเอง
 3. ม่ก�รจัำดหิ�สะสมที่รัพย์	 ให้ม่ข้่อคิุดเสมอว่า	 เม่�อใดสมาชิ่กัม่รายได้จะต้ั้องม่แผ่นในกัารออม	 และสร้างคุวามมั�งคัุ�ง
ข่องอนาคุตั้ได้	 โดยม่กัารนำามาสร้าง/สะสมเป็ีนสิ�งท่�ม่มูลคุ่าเพิู�ม	 หร่อเป็ีนทรัพูย์สินไว้บ้าง	 เพู่�อสร้างหร่อเปีล่�ยนเป็ีนกัระแสเงินสดได้	
ในอนาคุตั้ช่่วิตั้ข่องเราก็ัจะม่เคุร่�องผ่่อนแรงทางกัารเงิน	สะสมคุวามมั�งคัุ�งและคุวามอุดมสมบูรณ์์มากัข่่�นแล้ว
 4. ตฺ�องเร่ยนรู� รู�เหิตฺุก�รณ์เป็นปัจำจุำบััน	ในเหตุั้กัารณ์์ข่องโลกัปัีจจุบัน	ม่กัารเปีล่�ยนแปีลงตั้ลอดเวลา	สมาชิ่กัม่คุวามจำาเป็ีน
ต้ั้องม่แผ่นรับสถานกัารณ์์ไว้เสมอ	เพู่�อให้ช่่วิตั้ได้สามารถบรรลเุป้ีาหมายทางกัารเงิน	และม่คุวามรู้ในแนวทางจัดกัารกัับสถานกัารณ์์
ท่�ไม่อาจคุาดกัารณ์์ได้	 ได้รู้เท่า	 รู้ทัน	 ม่โอกัาสได้พูบกัับคุวามสำาเร็จแน่นอน	 คุวามรู้ท่�สมาชิ่กัคุวรม่แผ่นไว้เช่่นว่า	 กัารวางแผ่น
สภาพูคุล่อง	 กัารวางแผ่นใช้่สินเช่่�อและกัารช่ำาระเงินคุ่น	 กัารวางแผ่นจัดกัารคุวามเส่�ยง	 กัารวางแผ่นกัารออมและกัารลงทุน	
กัารวางแผ่นคุวามมั�งคัุ�งหลังเกัษ่ิยณ์
	 หวังว่าสมาชิ่กัคุงได้ปีระโยช่น์จากัแนวทางในกัารแก้ัปัีญหาทางกัารเงินท่�ด่ข่่�น	 ทั�งม่ช่่วิตั้ท่�ม่คุวามสุข่ม่คุวามมั�งคัุ�ง	 ยั�งย่น
กัับช่่วิตั้และกัารเงินตั้ลอดไปี	สวัสด่คุรับ...



		

มุมบ�ำนำญมุมบ�ำนำญ
และและ  ชมรมผู้สูงอายุฯชมรมผู้สูงอายุฯ
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	 โรคปลายประสาทอักัเสบ	ในผูิ�สูงอ�ยุ
ท่ี่�ไม่คุวรนิ�งนอนใจำ

		 อากัารช่าท่�ปีลายม่อ	 ปีลายเท้าเป็ีนอากัารท่�เด่�ยวมา
เด่�ยวหาย	 จนหลายๆ	 คุนนิ�งนอนใจ	 เพูราะไม่คุาดคิุดว่าจะเป็ีน
สัญญาณ์เต่ั้อนไปีสู่โรคุร้ายแรงอย่างอัมพูฤกัษิ์ 	 อัมพูาตั้
โรคุปลั�ยประส�ที่อักเสบั คืุออะไร
ปีลายปีระสาทอักัเสบ	(Peripheral	Neuropathy)	เป็ีนสภาวะ
หน่�งข่องเส้นปีระสาท	 ท่�ทำาหน้าท่�ในกัารส่งคุำาสั�งจากัระบบ
ปีระสาทส่วนกัลาง	ซ่ึ่�งก็ัคุ่อสมอง	และไข่สันหลังไปียังส่วนต่ั้างๆ	
ข่องร่างกัาย	เกิัดคุวามผิ่ดปีกัติั้	หร่อเกิัดโรคุบางช่นิดได้	หากัมัน
เกิัดคุวามเส่ยหายอาจทำาให้เกิัดอากัารช่าตั้ามร่างกัาย	กัล้ามเน่�อ
อ่อนแรง	 โรคุปีลายปีระสาทอักัเสบสามารถส่งผ่ลต่ั้อเส้นปีระสาท
ต่ั้างๆ	 ในร่างกัายได้	 ซ่ึ่�งอาจจะส่งผ่ลกัระทบต่ั้อระบบปีระสาท
ท่�ในหลายๆ	 แตั้กัต่ั้างกัันออกัไปีในแต่ั้ละคุน	 สำาหรับบางคุนมัน
อาจส่งผ่ลกัระทบตั้่อเส้นปีระสาทเพู่ยงแห่งเด่ยว	 แต่ั้สำาหรับ
บางคุนมันอาจส่งผ่ลกัระทบต่ั้อเส้นปีระสาทหลายๆ	เส้นในเวลา
เด่ยวกััน
ประเภัที่ของโรคุปลั�ยประส�ที่อักเสบั
โรคุปีลายปีระสาทอักัเสบเป็ีนโรคุท่�สามารถแบ่งออกัได้ตั้าม
สาเหตุั้ข่องกัารเกิัดโรคุ	 โรคุปีลายปีระสาทอักัเสบเป็ีนโรคุท่�
สามารถเกิัดข่่�นได้ทั�วไปี	โดยเฉพูาะในกัลุ่มผู้่ท่�ม่อายุเกิัน	55	ปีี
โรคุปลั�ยประส�ที่อักเสบัแบับัเด่�ยว (Mononeuropathy)
โรคุปีลายปีระสาทอักัเสบแบบเด่�ยว	 เป็ีนโรคุท่�จะเกิัดคุวามเส่ยหาย
ต่ั้อระบบปีระสาทสว่นปีลายเพู่ยงเสน้เด่ยว	จ่งเร่ยกัว่า	โรคุปีลาย
ปีระสาทอักัเสบแบบเด่�ยว	(Mononeuropathy)	ซ่ึ่�งสาเหตุั้ท่�พูบ สงบั สนสิน  กัรรมกัาร

ได้บ่อยในกัารเกิัดโรคุปีลายปีระสาทอักัเสบแบบน่�คุ่อ	กัารบาดเจ็บ
ทางร่างกัายหร่อกัารบาดเจ็บจากัอุบัติั้เหตุั้	นอกัจากัน่�กัารท่�เส้น
ปีระสาทถูกักัดทับเป็ีนเวลานาน	 ก็ัสามารถทำาให้เกิัดได้เช่่นกััน	
เช่่น	 นั�งรถเข็่นนานๆ	 นอนตั้ิดเต่ั้ยง	 ซ่ึ่�งกัารเคุล่�อนไหวร่างกัาย
ม่ส่วนช่่วยกัระตุ้ั้นได้
	 กัลุ่มอากัารปีระสาทม่อช่า	(Carpal	tunnel	syndrome)	
เป็ีนหน่�งในช่นดิข่องโรคุปีลายปีระสาทอกััเสบแบบเด่�ยว	เป็ีนกัาร
ท่�เส้นปีระสาทบริเวณ์ข้่อม่อถูกักัดทับทำาให้เกิัดอากัารช่าท่�ม่อ	
ส่วนใหญแ่ล้วมักัจะเกัดิกัับผู้่ท่�ทำางานโดยกัารเคุล่�อนไหวม่อซึ่ำ�าๆ
ผู้่ท่�ต้ั้องพิูมพ์ูงานทั�งวัน	ใช้่คุอมพิูวเตั้อร์ทั�งวัน
โรคุปลั�ยประส�ที่อักเสบัแบับัหิลั�ยเส�น (Polyneuropathy)
โรคุปีลายปีระสาทอกััเสบแบบหลายเสน้	เป็ีนรปูีแบบข่องโรคุเสน้
ปีระสาทอักัเสบรูปีแบบหน่�งซ่ึ่�งจะเกิัดคุวามผิ่ดปีกัติั้กัับเส้น
ปีระสาทส่วนปีลายหลายเส้น	 โรคุปีลายปีระสาทอักัเสบแบบ
หลายเส้นเปี็นโรคุท่�ม่สาเหตุั้มาจากัหลายอย่างตั้ั�งแตั้่กัารสัมผ่ัส
กัารสารพิูษิบางช่นิด	 กัารด่�มเคุร่�องด่�มแอลกัอฮอล์เป็ีนปีระจำา	
ข่าดวิตั้ามินบ่	 หร่อแม้กัระทั�งเกัิดจากัภาวะแทรกัซึ่้อนจากัโรคุ
ต่ั้างๆ	เช่่น	โรคุมะเร็ง	ไตั้วาย
	 สาเหตัุ้ทำาให้เกัิดโรคุปีลายปีระสาทอักัเสบแบบหลายเส้น
มากัท่�สุดคุ่อ	 โรคุเร่�อรัง	 อย่าง	 โรคุเบาหวาน	 โดยจะเกิัดมากั
ในผู้่ป่ีวยท่�ไม่สามารถคุวบคุุมระดับนำ�าตั้าลในเล่อดได้ด่	ซ่ึ่�งอากัาร
ท่�มักัจะพูบได้บ่อยๆ	 สำาหรับผู้่ท่�เป็ีนโรคุปีลายปีระสาทอักัเสบ
แบบหลายเส้นคุ่อ	อากัารช่า	รู้ส่กัเส่ยวแปีลบๆ	บางคุรั�งสูญเส่ย
คุวามรู้ส่กัท่�บริเวณ์ม่อและเท้า	 และรู้ส่กัแสบร้อนท่�เท้าและม่อ
ก�รรักษ�
กัารรักัษิาโรคุปีลายปีระสาทอักัเสบนั�น	 เป็ีนกัารรักัษิาเพู่�อ
บรรเทาอากัารปีวดตั้ามอากัารและปีอ้งกัันกัารเกิัดคุวามเส่ยหาย
เพิู�มเติั้ม	โดยแพูทยจ์ะทำากัารวินิจฉัยและจา่ยยาตั้ามอากัาร	บาง
คุรั�งคุุณ์หมออาจจะแนะนำาให้พัูกัผ่่อนหร่อใช้่คุวามร้อนเข้่ามา
ช่่วยเพู่�อบรรเทาอากัารปีวดและลดกัารอักัเสบ	หากัวิธ่์เหล่าน่�ไม่
ตั้อบสนองต่ั้ออากัารข่องโรคุ	อาจจะต้ั้องผ่่าตัั้ด
ท่�มา	:	https://hellokhunmor.com/



  ถามถามมามา
          ตอบตอบไปไป

โทร. 089 - 0310978โทร. 089 - 0310978
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ถาม1 ถาม3

ถาม2

  สวัสดีครับุสมาช์ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูนื่นื่ทบุุรี จำำากัด
ที�เคารพทุกท่านื่   
  หลังจากัสิ�นปีีบัญช่่เม่�อเด่อนตั้ลุาคุม	65	ในปีจัจบัุนน่�ถ่อว่า
ข่่�นปีีบัญช่่ใหม่แล้ว	 สิ�งท่�สมาช่ิกัสนใจสอบถามกัันมากักั็คุ่อ
ปัีนผ่ล/เฉล่�ยคุ่นจะได้รับเม่�อใด	 และจะได้เท่าไร	 เร่ยนสมาช่ิกั
ทุกัท่านคุรับทางสหกัรณ์์ก็ัอยากัให้สมาชิ่กัทุกัท่านได้รับ
เงินปัีนผ่ล/เฉล่�ยคุ่นเร็วๆ	 และได้มากัข่่�น	 แต่ั้ทางสหกัรณ์์ฯ
ก็ัอยากัจะให้สมาชิ่กัได้ทราบว่า	สหกัรณ์์ยังม่ภาระหักัคุ่าเผ่่�อหน่�
สงสัยจะสูญ	และกัารผ่่อนใช้่ข่าดทุนสะสมและกัารลงทุนข่องเรา
ก็ัยังไม่สามารถไปีลงทุนในส่วนอ่�นๆได้จ่งทำาให้กัำาไรในแตั้่ละปีี
จะใกัล้เคุ่ยงกัันเก่ัอบทุกัปีี	 ดังนั�นปัีนผ่ล/เฉล่�ยคุ่น	 ปีี	 2565	
จ่งปีระมาณ์พูอๆ	 กัับปีี	 2564	 แต่ั้ไม่ตั้ำ�ากัว่าแน่นอน	 หร่ออาจ
จะมากัข่่�นนิดหน่อยก็ัยงับอกัแน่นอนไม่ได้	เพูราะกัารตั้รวจบัญช่่
ยังไม่แล้วเสร็จ	 ในส่วนกัารจ่ายให้สมาช่ิกัก็ัจะให้เร็วข่่�น
จากัปีีท่�ผ่่านมาปีระมาณ์กัลางเด่อนมกัราคุม	 2566	 จะจัด
ปีระชุ่มใหญ่สามัญเพู่�ออนุมัติั้งบปีระมาณ์	 และอนุมัติั้จ่าย
ปัีนผ่ล/เฉล่�ยคุ่น	ก็ัข่อให้สมาช่กิัอดใจรออ่กันิดในสว่นปัีญหาตั้า่งๆ
ท่�สมาชิ่กัสอบถามมาในเด่อนน่�ม่ดังน่�

	 	 ผ่มเป็ีนสมาชิ่กัสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 มา	 30	 ปีี	
ข่ณ์ะน่�ผ่มอายุ	 58	 ปีี	 ผ่มทราบว่าม่โคุรงกัารสหกัรณ์์ช่่�นใจ
ท่�ให้สมาชิ่กักู้ัได้ปีีละ	 10,000	 บาท	 ผ่มสามารถกู้ัโคุรงกัาร
สหกัรณ์์ช่่�นใจได้หร่อไม่คุรับ

	 	 สมาชิ่กัยังไม่สามารถใช้่สิทธ์์ในกัารกู้ัโคุรงกัารสหกัรณ์์ช่่�นใจ
ได้คุรับ	เพูราะสมาชิ่กัยงัอายุไม่ถ่ง	60	ปีี
	 	 คุุณ์สมบัติั้ข่องสมาช่ิกัท่�สามารถกู้ัโคุรงกัารสหกัรณ์์ช่่�นใจ
ม่ดังน่�
1.	เป็ีนสมาชิ่กัสหกัรณ์์ปีระเภทสามัญ
2.	เป็ีนผู้่แสดงเจตั้นาข่อเข้่ารว่มโคุรงกัารฯโดยทายาท	หร่อบุคุคุล
ท่�สมาชิ่กัได้แสดงเจตั้นาไว้ให้เป็ีนผู้่รับโอนปีระโยช่น์ลงช่่�อ
เป็ีนพูยานในฐานะทายาทอย่างน้อย	1	คุน
3.	สมาชิ่กัต้ั้องม่อายุเกิันกัว่า	60	ปีีบริบูรณ์์
4.	ไม่เป็ีนผู้่ผิ่ดนัดช่ำาระหน่�	 เว้นแต่ั้ได้ม่กัารช่ำาระหน่�ท่�ผิ่ดนัด
คุรบถ้วนแล้ว

ตุอบ

        บุุญส่ง เงางาม
                      รองประธิานุฯ คนุท่ี่� 3

ตุอบ

ตุอบ

	 	 ดิฉันเป็ีนข้่าราช่กัารคุรูและเป็ีนสมาชิ่กัสหกัรณ์์ม่คุวาม
เด่อดร้อนจะต้ั้องใช้่เงินสักัก้ัอนหน่�งจำานวน	 200,000	 บาท	
ดิฉันจะสามารถย่�นกู้ัปีระเภทใดท่�จะได้รับเงินกู้ัมาใช้่ในเวลา
ท่�รวดเร็ว	โดยในปัีจจุบันน่�ดิฉันมิได้เป็ีนหน่�กัับสหกัรณ์์ฯเลย

	 	 สมาชิ่กัสามารถย่�นกู้ัแล้วได้รับอนุมัติั้รับเงินกู้ัอยา่งรวดเร็ว
และกู้ัได้ตั้ามท่�สมาช่ิกัต้ั้องกัารคุ่อ	 200,000	 บาทนั�น	 สมาช่ิกั
สามารถย่�นกู้ัได้	2	ปีระเภท	ดังน่�
1.	กู้ัสามัญโคุรงกัารอุ่นใจ
-	 ดอกัเบ่�ย	6.5%	ต่ั้อปีี
-	 กู้ัได้ไม่เกิัน	400,000	บาท
-	 ผ่่อนช่ำาระไม่เกิัน	100	งวด
-	 กู้ั	200,000	ใช้่ผู้่คุำ�าปีระกััน	1	คุน
2.	กู้ัสามัญโคุรงกัารโคุวิด	19
-	 ดอกัเบ่�ย	5.5%	ต่ั้อปีี
-	 กู้ัได้ไม่เกิัน	300,000	บาท
-	 ผ่่อนช่ำาระไม่เกิัน	60	งวด
-	 กู้ั	200,000ใช้่ผู้่คุำ�าปีระกััน	1	คุน
กัารกู้ัทั�ง	 2	 โคุรงกัารน่�ถ้าเอกัสารหลักัฐานเร่ยบร้อยย่�นในวันใด
อนุมัติั้ในวันนั�นสามารถรับเงินกู้ัได้ในวันรุ่งข่่�นเลย

 
	 	 ผ่มเป็ีนข้่าราช่กัารบำานาญ	 และเปี็นสมาช่ิกัสหกัรณ์์ฯ	
อยากัทราบว่าทำาไมสมาชิ่กัท่�ม่อายุมากัๆ	จ่งม่ปัีญหาไม่สามารถ
กู้ัเงินสหกัรณ์์ฯ	ในจำานวนมากัได้

	 	 สมาชิ่กัท่�ม่อายุมากั	 มักัเจอปัีญหาในกัารกู้ัเงินสหกัรณ์์ฯ
ในจำานวนมากั	 เพูราะระเบ่ยบและข้่อบังคัุบข่องสหกัรณ์์ฯ
จะระบุกัารกู้ัทุกัปีระเภทว่าต้ั้องช่ำาระคุ่นให้เสร็จสิ�นภายใน
อายุ	 75	 ปีี	 ดังนั�นกัารกู้ัเงินจำานวนมากัแล้วต้ั้องช่ำาระคุ่น
ในระยะสั�น	 งวดกัารส่งจ่งน้อยลงทำาให้กัารส่งแตั้่ละงวด
จ่งเปี็นเงินจำานวนมากั	 ทำาให้รายได้ท่�เหล่อในแตั้่ละเด่อน
เหล่อไม่ถ่ง	 30%	 หร่อเหล่อไม่พูอใช้่จ่ายในช่่วิตั้ปีระจำาวัน	
(ตัั้วอย่าง	 เช่่น	 ผู้่กู้ัอายุ	 70	 ปีี	 ก็ัจะตั้้องช่ำาระคุ่นภายใน	 5	 ปีี	
จ่งเหล่องวดกัารช่ำาระ	60	งวดเท่านั�น	เป็ีนต้ั้น)
	 	 โอกัาสหน้าพูบกัันใหม่	สวัสด่คุรับ



 

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 11

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

ลัำ�ดับั ชืุ�อ-น�มสกุลั อ�ยุ ส�เหิตฺุก�รเส่ยชุ่วิตฺ จ่ำ�ยเงิน
สงเคุร�ะห์ิ วันท่ี่�รับัแจำ�ง สส.อคุ. สส.ชุสอ.

1 นายไพูบูลย์		รัตั้นอุบล 92	ปีี ติั้ดเช่่�อในกัระแสเล่อด 233,780 20	ส.คุ.	65 576,000 576,000

2 นายอำานวย		ข่ยนักัารนาว่ 81	ปีี เล่อดออกัในทางเดินอาหาร 233,752 20	ส.คุ.	65 - -

3 นางสมสนอง		อำาไพูจิตั้ร 85	ปีี มะเร็งลำาไส้ใหญ่ 233,724 20	ส.คุ.	65 - 576,000

4 นายนิรันดร์		ตั้าละลักัษิณ์์ 61	ปีี ติั้ดเช่่�อในกัระแสเล่อด 233,696 24	ส.คุ.	65 - -

5 นางศิูริมา		วิโรจน์กิัจ 80	ปีี สมองข่าดออกัซิึ่เจน 233,667 2	กั.ย.	65 - -

6 นายจักัรพูงษ์ิ		เก็ังทอง 40	ปีี ปีอดติั้ดเช่่�อ 233,639 2	กั.ย.	65 - -

7 น.ส.ยวุณ่์ย์		ดวงอุปีมา 48	ปีี มะเร็งปีอด 233,611 3	กั.ย.	65 - -

8 นายอภิช่าติั้		จิรพูนาสม 54	ปีี ปีอดอักัเสบ 233,583 6	กั.ย.	65 - -

9 นางสัญญา		ม่ศูร่สุข่ 56	ปีี ปีอดติั้ดเช่่�อ 233,555 7	กั.ย.	65 - 576,000

10 นายปัี�น		รังศิูลป์ี 91	ปีี โรคุช่รา 233,526 13	กั.ย.	65 576,000 576,000

ร�ยชืุ�อสม�ชิุกท่ี่�ได�รับัเงินในเดือนพฤศจิำก�ยน 2565  จำำ�นวน 10 ร�ย 

	 สวัสด่คุ่ะ	 ท่านสมาช่ิกัสมาคุมฌาปีนกัิจสงเคุราะห์
สหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 เด่อนพูฤศูจิกัายน	 2565	 ม่ยอด
เร่ยกัเก็ับตั้ามจริงจำานวน	10	ศูพู	 เป็ีนเงิน	300	บาท	และแจ้ง
ล่วงหน้าให้ทราบในเด่อนธั์นวาคุม	2565	จำานวน	7	ศูพู	รวมเป็ีน
เงิน	210	บาทตั้ามละเอ่ยดด้านล่างคุ่ะ	
	 สมาคุมฌาปีนกิัจฯม่กัารจัดกิัจกัรรมทำาบุญเล่�ยงพูระเพูล
แก่ัพูระภิกัษุิสงฆ์์	 จำานวน	 9	 รูปี	 เพู่�อเป็ีนกัารอุทิศูส่วนกุัศูล
แก่ัสมาชิ่กัท่�เส่ยช่่วิตั้ไปีแล้ว	ทางสมาคุมฯ	จ่งข่อเร่ยนเชิ่ญทายาท
สมาชิ่กัท่�เส่ยช่่วิตั้ได้เข้่าร่วมกิัจกัรรมฯ	 พูร้อมนำารูปีผู้่เส่ยช่่วิตั้
มาร่วมในพิูธ่์ดังกัล่าว	ในวันเสาร์ท่�	24	ธั์นวาคุม	2565	เวลา	10.00	น. 
–	12.00	น.	ณ์	ห้องปีระชุ่มสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	ชั่�น	4	
	 ท่านสมาชิ่กัสมาคุมฌาปีนกิัจฯทุกัท่านคุะ	อย่าล่มบอกั
บุตั้รหลานหร่อทายาท	 ว่าท่านเป็ีนสมาชิ่กัสมาคุมฌาปีนกิัจฯ	 อยู่	
และให้ใคุรเปี็นผู้่รับผ่ลปีระโยช่น์	 ม่ทายาทหลายคุนไม่ทราบ	
มาแจ้งหลังจากัสมาชิ่กัเส่ยช่่วิตั้มาแล้วเป็ีนปีี	ซ่ึ่�งทายาทสามารถ
แจ้งได้หลังจากัเส่ยช่่วิตั้ไม่เกิัน	 5	 ปีี	 สมาชิ่กัท่�คุ้างช่ำาระเกิัน	
6	เด่อน	สมาคุมฯจะให้ออกัจากัสมาชิ่กัตั้ามระเบ่ยบข่องสมาคุมฯ

ร�ยชืุ�อผูิ�เส่ยชุ่วิตฺท่ี่�ยังไม่ได�รับัเงิน 19 ร�ย
ลำา ดั บ ช่่�อ	-	นามสกุัล วันท่�เส่ยช่่วิตั้ วันท่�รับแจ้ง

1. นางจันทร์จิรา		สิริธุ์ระ 28	ส.คุ.	65 15	กั.ย.	65

2. นายพู่ระ		จิรสารสวัสดิ� 20	กั.ย.	65 21	กั.ย.	65

3. น.ส.ปีราณ่์		คุงทอง 21	กั.ย.	65 23	กั.ย.	65

4. นายสุช่าติั้		สรวิสูตั้ร 11	กั.ย.	65 23	กั.ย.	65

5. น.ส.กัมลวรรณ์		ธ์รรมนิตั้ยกุัล 18	กั.ย.	65 28	กั.ย.	65

6. นางสุดคุน่ง		สุข่เส่ยงศูร่ 16	กั.ย.	65 5	ตั้.คุ.	65

7. นางทองย้อย		มาเดช่ 5	ตั้.คุ.	65 6	ตั้.คุ.	65

ลำา ดั บ ช่่�อ	-	นามสกุัล วันท่�เส่ยช่่วิตั้ วันท่�รับแจ้ง

8. นายนิติั้รัตั้น์		รักัรังสิมันต์ั้กุัล 19	ตั้.คุ.	65 21	ตั้.คุ.	65

9. นางสมถวิล		สุข่มากั 27	ตั้.คุ.	65 29	ตั้.คุ.	65

10. นางมาน่		สุข่ศูร่ 1	ตั้.คุ.	65 29	ตั้.คุ.	65

11. นายอภิช่าติั้		รักันาม 2	พู.ย.	65 4	พู.ย.	65

12. นางอมรรัตั้น์		อักัษิรถ่ง 1	ตั้.คุ.	64 4	พู.ย.	65

13. นางเสง่�ยมศูร่		บุญศูร่ 28	ตั้.คุ.	65 4	พู.ย.	65

ลำา ดั บ ช่่�อ	-	นามสกุัล วันท่�เส่ยช่่วิตั้ วันท่�รับแจ้ง

14 นางปีระเท่อง		คุำาเอ่�ยม 7	พู.ย.	65 8	พู.ย.	65

15. นายสุกั		นวมทอง 9	พู.ย.	65 10	พู.ย.	65

16. นางเพูช่รินทร์		ผ่ดุงข่วัญ 9	พู.ย.	65 15	พู.ย.	65

17. นายวิเช่่ยร		เข่่ยวน้อย 1	กั.ย.	65 15	พู.ย.	65

18. ร้อยโทปีราโมทย์		โมอ่อน 6	พู.ย.	65 23	พู.ย.	65

19. นายสุรศัูกัดิ�		คุำาโสภา 16	พู.ย.	65 24	พู.ย.	65

อ่านตุ่อหน�า 6

****กรณ่ สม�ชิุกเส่ยชุ่วิตฺเพื�อรักษ�สิที่ธิประโยชุน์ของที่�ย�ที่ กรุณ�ม�ติฺดตฺ่อเส่ยชุ่วิตฺ ภั�ยใน 90 วันนับัจำ�กวันท่ี่�เส่ยชุ่วิตฺ ****

 
	 เร่ยนท่านสมาชิ่กั	เม่�อสมาชิ่กัเส่ยช่่วิตั้	ทายาทต้ั้องนำา
หลักัฐานมาติั้ดต่ั้อดังน่�	
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โทร. 081-9362488โทร. 081-9362488
ID Line : jeerap_sID Line : jeerap_s

สาสาระน่าระน่ารู้รู้
      กับกับครูครนูนท์นนท์

พิิมพ์ิที่่� บริิษัทัี่ พิิมาน พิริิ�นติิ้�ง จำำากััด โที่ริ : 02-924-6316 โที่ริสาริ : 02-594 –3923  

นามผูƒรับ

สสหกรณ์ครูนนท์หกรณ์ครูนนท์
ชุุดท่� 63 ประจำำ�ปี 2565 ฉบัับัประจำำ�เดือนพฤศจิำก�ยน 2565

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัดคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565ชุุดที� 63 ประจ�าปี 2565

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ที�ปรกึษา ดร.เอนก ล่วงลือ
 นายอธิชุาติ สวัสดี
บรรณาธิการ นายปัญญา เนื�องฤทธิ์
กองบรรณาธิการ นายอธิชุาติ สวัสดี
 นายวรรณสูตร  พันธุมะเกียรติ
 นายทวีสิทธิ์   ฉิ�งแก้ว
 นายปณต   จตุพศ
 นายวิทยา   น้อยประเทศ
 นายบุญส่ง   เงางาม 
 นายสงบ   สนสิน
 นายมานัส   บรรจงใหม่
 นายณรงค์   ไผ่รอด
 นายไพรัชุ   สุทธิชุื�น
 นายจีระพงษ ์ สิทธิทิม
 นางกิตติยา   ดอกค�า
 นางพูลมาศ   ทับเกร็ด

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที� 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.comโทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com    

ฝ่ายสินเชุื�อโทร 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 : @ntbcoop_m, E-mai l  :  ntbcoop@hotmai l .com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

How To บริิหาริเงิิน ให้มั่่�นคงิ
“วางิแผนการิบริิหาริการิเงิิน 

เพื่่�ออนาคต อย่่างิมั่ีสุุข”
	 	 สวัสด่คุรับท่านสมาชิ่กั	 สอ.นบ.	 ท่�เคุารพูทุกัท่าน	
สาระน่ารู้กัับคุรูนนท์ฉบับน่�	ข่อนำาเทคุนิคุกัารบริหารกัารเงิน
มาแบ่งปัีนปีระสบกัารณ์์	 เพู่�อสร้างคุวามมั�งคัุ�ง	 มั�นคุง	 พูอด่	
พูอม่	พูอกิัน	ฉบับสไตั้ล์	 1	หน้าจบ	คุรบทุกักัระบวนคุวาม	
ภาคุต่ั้อเร่�องกัารออมคุรับ
	 	 ก่ัอนอ่�น	 ข่อแจ้งกัับท่านสมาชิ่กัฯ	 เร่�องกัารเล่อกัตัั้�ง
กัรรมกัารสหกัรณ์์ออมทรัพูย์คุรูนนทบุร่	 จำากััด	 ชุ่ดท่�	 64	
ปีระจำาปีี	2566	จำานวน	7	ท่าน	(	แบ่งเป็ีน	เข่ตั้	1	จำานวน	4	ท่าน,	
เข่ตั้	2	จำานวน	3	ท่าน	)	ซ่ึ่�งจะจัดกัารเล่อกัตัั้�งในวันอาทิตั้ย์ท่�	18	
ธั์นวาคุม	พู.ศู.	2565	“หน่�งเส่ยง	หน่�งสิทธิ์�”	คุรับ	ท่านสมาชิ่กัฯ 
	 	 กัารวางแผ่นกัารบริหารเงินเพู่�ออนาคุตั้อย่างม่สุข่	
ได้สรุปีคุวามในสาระท่�สำาคัุญมาจากัหนังส่ออิเล็กัทรอนิกัส์ช่่�อ	
“รอบัรู�เรื�องก�รเงิน ว�งแผินที่�งก�รเงินอย่�งชุ�ญฉลั�ด”
	 	 จัดทำาโดยธ์นาคุารแห่งปีระเทศูไทย	 จัดทำาเม่�อ
เมษิายน	2560	โดยม่สาระสำาคัุญดังน่�
	 	 คุวามม่วินัยเป็ีนสิ�งท่�ใช้่คุวบคุุมคุน	 ทำาให้คุนเราใช้่
คุวามรู้คุวามสามารถไปีในทางท่�ถูกัท่�คุวร	 คุ่อทำาคุนให้เป็ีน
คุน	 “ฉลาดวางแผ่น”,	 “ฉลาดใช้่”,	 “ฉลาดเกั็บ”	 นั�นเอง	
ซ่ึ่�งในช่่วิตั้รับราช่กัารข่องข้่าราช่กัารคุรู	เราคุวรม่วินัยในเร่�อง
กัารบริหารจัดกัารเงินท่�ด่เพู่�ออนาคุตั้ท่�ด่	

                                          จีำระพงษ์์ ส์ทธ์ิ์ท์ม
             กรรมการ

	 	 สุข่ภาวะทางกัารเงินท่�ด่	 คุวรจะหาเงินมาได้เท่าไร	
และเราอยากัม่อนาคุตั้อย่างไร	สามารถสรุปีได้	5	สถานะ	ดังน่�		
ลั�มลัะลั�ย หิ�ยนะ หาได้	 100	 ใช้่มากักัว่า	 100	 และหยิบย่มคุนอ่�น
ร่อแร่ ไม่มั�นคุง	 หาได้	100	ใช้่	100
พอม่ พอกิน	 หาได้	100	ใช้่	90	10	เป็ีนเงินออม
กินด่ อยู่ด่	 	 หาได้	100	ใช้่	80	20	เป็ีนเงินออม
มั�งม่ ศร่สุข 	 หาได้	100	ใช้่	50	25	เป็ีนเงินออม	25	นำาไปีลงทุน
   ก�รบัริหิ�รจัำดก�รที่�งก�รเงินท่ี่�ด่ สำ�หิรับัอน�คุตฺ 
คุวรจำะอยู่ ท่ี่� กินด่ อยู่ด่ แลัะ มั�งม่ ศร่สุข คุรับั
	 	 กัารบริหารกัารเงินแบบน่�	อาจจะทำาในรูปีแบบฝ่ากัเงิน
แบบไม่ถอน	 รอผ่ลตั้อบแทน	 ใช้่ระยะเวลาหน่�ง	 เม่�อทรัพูย์สิน
เพิู�มมากัข่่�น	 อาจจะลงทุนในผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์อ่�นๆ	 เช่่น	 ซ่ึ่�อทองคุำา	
เน้นเป็ีนทองคุำาแท่ง	 กัารลงทุนซ่ึ่�อทอง	 ม่หลายรูปีแบบ	
กัารลงทุน	ผ่่านกัารซ่ึ่�อปีระกัันภัย	ปีระกัันช่่วิตั้	ปีระกัันสุข่ภาพู	
อสังหาริมทรัพูย์	 ปัีจจุบันม่หลากัหลายรูปีแบบ	 กัารลงทุนแบบน่�	
ท่านสมาช่ิกัต้ั้องใช้่คุวามรอบคุอบข่องกัารพูิจารณ์าข่้อมูล
ในกัารบริหารลงทุน	
	 	 ข่อแนะนำาท่านสมาชิ่กัให้ทำารายกัาร	 บันท่กัรายรับ	 -	
รายจ่ายปีระจำาเด่อน	ท่านจะคุวบคุุมกัารใช้่จ่ายได้อยา่งด่	ม่วนัิย
และเป็ีนเอกัสารท่�ม่ปีระสิทธิ์ภาพู

	 	 สำาหรับฉบับน่�ม่นำาเสนอเพู่ยงแต่ั้น่�ก่ัอนคุรับ	 ยังม่อ่กั
หลายวิธ่์	เอาไว้จะทยอยมาบอกัให้กัับท่านสมาชิ่กั	เพู่�อท่�จะได้
อยู่ด่ม่สุข่	ไว้พูบกัับอ่กัในฉบับหน้าคุรับ


