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สารจากประธาน
ท่านสมาชิกทุกท่านครับ
ผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านทีก
่ รุณาให ้ความไว ้วางใจมอบภาระการเป็ น
ประธานเพือ
่ ทาหน ้าทีแ
่ ทนท่านในการบริหารจัดการกิจการสหกรณ์ของเราให ้มีความ
่ วามยั่งยืนเพือ
มั่นคง สูค
่ สมาชิกทุกท่านได ้มีความสุขเมือ
่ ได ้รับบริการของสหกรณ์ ผม
ขอให ้ทุกท่านอย่าได ้เกรงใจนะครับ มีความคิดอะไรดีๆ มีข ้อเสนอแนะดีๆ ขอให ้ท่าน
ส่งความคิดเหล่านัน
้ ไปทีส
่ านักงานสหกรณ์ได ้ตลอดเวลา หรือ ท่านคลิ๊ กเข ้าสูเ่ วปไซค์
สหกรณ์ www.ktscc.org ซึง่ สามารถตรวจสอบข ้อมูลท่านได ้จากทีบ
่ ้าน และยัง
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือนจากหน ้าเวปไซค์ได ้ทันที
ท่านสมาชิกครับ ผมและคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 53 ขออุทศ
ิ และเสียสละ
ความคิด กาลังกายอย่างทุม
่ เท เพือ
่ ให ้กิจการสหกรณ์ของพวกเรา เป็ นทีพ
่ งึ่ ของพวก
เราได ้อย่างแท ้จริง ผมขอให ้คามั่นสัญญาครับ

(นายจานงค์ ยอดขา)
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด

บก. ชวนคุย
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรฉ
ี บับนีเ้ ป็ นฉบับแรกของการ
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการฯ ชุดที่ 53 วัตถุประสงค์ของการจัดทาวารสารก็
่ สารกับสมาชิกและรายงานกิจการของสหกรณ์ให ้สมาชิกได ้รับทราบ
เพือ
่ การสือ
เป็ นระยะ ตลอดเวลาทีผ
่ ่านมาวารสารก็ได ้มีการปรับปรุง ทัง้ รูปแบบและเนือ
้ หา
่ สาร
ของวารสาร ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้สมาชิกได ้ประโยชน์สงู สุดจากการติดต่อสือ
สาระสาคัญในฉบับนีเ้ ป็ นการแนะนาท่านสมาชิกให ้รู ้จักคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี ชุดที่ 53 ซึง่ ประกอบด ้วย คณะกรรมการ
ดาเนินการ คณะทีป
่ รึกษา คณะผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู ้แทนประจาหน่วยเพือ
่
บริการสมาชิกและเจ ้าหน ้าทีส
่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด
สาหรับการเคลือ
่ นไหวและการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ สมาชิกจะได ้
รายงานในวารสารฉบับต่อๆ ไป นอกจากนีท
้ า่ นสมาชิกยังสามารถเข ้าไปทาง
เวปไซค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด เพือ
่ ดูความเคลือ
่ นไหว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด และยังสามารถตรวจสอบข ้อมูล
ของท่านได ้ เช่น เงินฝาก, เงินกู ้, ข ้อมูลค้าประกัน, รายการหักประกัน,
เงินปั นผล-เฉลีย
่ คืน เป็ นต ้น คณะกรรมการยินดีรับคาแนะนา-ข ้อเสนอแนะ เพือ
่
การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด ให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สมาชิกทุกท่าน

(นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 53

นายจานงค์ ยอดขา
ประธานกรรมการดาเนินการ

นายสมชาย คาเรียง
รองประธานกรรมการดาเนินการ คนที่ 1

นายภาคภูมิ ศรีทอง
กรรมการดาเนินการ / เลขานุการ

นางสาวทวีศรี วุฒิพิมลวิทยา
กรรมการดาเนินการ / เหรัญญิก

ผศ.ชวลิต สันถวะโกมล
รองประธานกรรมการดาเนินการ คนที่ 2

นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ
กรรมการดาเนินการ

นายประจักษ์ รักษาทรัพย์
กรรมการดาเนินการ

นายอภิชาต แก่นน้อย
กรรมการดาเนินการ

นายบรรพต ท่าน้าตื้น
กรรมการดาเนินการ

นายปราโมทย์ เที่ยงผดุง
กรรมการดาเนินการ

นางพัชรา ดีหล้า
กรรมการดาเนินการ

นายประเสริฐ ใยเยื่อ
กรรมการดาเนินการ

นายไพรัช พวกยะ
กรรมการดาเนินการ

นายเจนวิทย์ จงใจ
กรรมการดาเนินการ

นายทวี ชูศรี
กรรมการดาเนินการ

นายปราโมทย์ สรวมนาม

นายนิวัฒน์ วีระสุนทร

นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ

ว่าที่ร.ต.เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

1 นายนพดล มงคล

นายนพพร ประเสริฐลาภ

นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง

นายอรัญ ร่วมสุข

อ.เมือง

8 นายธีรวุฒิ กวางคีรี

2 น.ส.ปาณิสรา มณีจารัฐ อ.ด่านมะขามเตี้ย 9 นายไพรินทร์ ศรีวิพัฒน์
3 นายเกษม คุ้นเคย

อ.ท่าม่วง

นายนิทัศน์ เชียงทอง

อ.ทองผาภูมิ

15 นางมุกนิษฐ์ชา นิ่มเจริญ ม.ราชภัฎฯ

อ.สังขละบุรี

16 นายไพโรจน์ สุภาษิต

สพม.เขต 8

10 นายสายัญห์ สุขสาราญ อ.ศรีสวัสดิ์

17 นายสมยศ สาเนียงงาม สพป.กจเขต 1

4 นายศราวุฒิ สุขประเสริฐ อ.ท่ามะกา

11 นายวิชัย ปลาบูท่ อง

อ.บ่อพลอย

18 นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม สพป.กจเขต 2

5 นางสุรีพร บารุงชล

อ.พนมทวน

12 นายสุรชัย

สุขเข

อ.หนองปรือ

19 นายปริญญา มังกโรทัย

6 นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์

อ.ห้วยกระเจา

13 นายวิชา

แตงโม

อ.เลาขวัญ

20 นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง สพป.กจเขต 4

7 นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ

อ.ไทรโยค

14 นางกนกพร เพ็งอ้น

จังหวัด

สพป.กจเขต 3

ลาวัลย์ ช่วงชัย
ผู้จัดการ

ศศิธร ไชยสงคราม
รองผู้จัดการ

จันทร์ตรา มหาวัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

พัทธพร เกตุพันธุ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

บุษบา วิเศษสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักขณา แดงอร่าม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

วันนา เกียรติศิริกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

มนทิชา โตเฟื่อง
สหัสทยา กาญจนมาศ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

บุษบง ทัพวงษ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

สุภาภรณ์ เทศนา
เจ้าหน้าที่การเงิน

พจนา บริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

บาหยัน ก้านเหลือง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

วัฒนา ครูทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ภาคภูมิ ชัยเจริญ
พนักงานขับรถ

ศุวิภา ศิริชาติ
แม่บ้าน

นิยะดา ครุธสุวรรณ์
ภานุ วันประเสริฐ
เจ้าหน้าที่โสตฯและ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
สารสนเทศ

ตอบข้อซักถามจากทีป่ ระชุมใหญ่
เรื่องประกันชีวติ กลุม่
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 53 ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ได้นาเรือ่ งการทาประกันชีวติ กลุ่ม
เข้าหารือกันในทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาหารือ สรุปได้ว่า เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม
จึงไม่สามารถดาเนินการใหม่ได้ เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1. สัญญาประกันเดิมจะหมดวันที่ 29 มกราคม 2557
2. การเริม่ ดาเนินการตามขบวนการใหม่ จะทาให้ระยะเวลาของประกันใหม่ไม่ต่อเนื่องเป็ นผลเสียต่อสมาชิก
3. รับหลักการในทีป่ ระชุม และในปี ต่อไปจะเริม่ ดาเนินการ

ิ ออนไลน์
การตรวจสอบข้อมูลสมาชก
ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด วันนี้ ท่านสามารถตรวจสอบข ้อมูลของท่านได ้ทาง
เวปไซค์ www.ktscc.org เข ้าทีล
่ งิ ค์ ตรวจสอบข ้อมูลสมาชิก
กดเข ้าใช ้งาน ระบบตรวจสอบข ้อมูลสมาชิก
การเข ้าใช ้งานครัง้ แรก จะต ้องสมัครใช ้บริการ
ก่อนใช ้งาน โดยข ้อมูลทีใ่ ช ้ในการสมัคร คือ
หมายเลขสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุร ี จากัด กับหมายเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ทีต
่ รงกับข ้อมูลในระบบ
สหกรณ์ ( ข ้อมูลสมาชิกเป็ นข ้อมูลสาคัญทาง
การเงินของสมาชิก การสมัครสมาชิก รหัสผ่าน
ควรเก็บรักษาไว ้อย่างดีและปลอดภัย )

้ ริการตรวจสอบข้อมูลสมาชกิ
การสม ัครใชบ
ในหน ้า ตรวจสอบข ้อมูลสมาชิก กด สมัคร
ใช ้บริการ

กรอกหมายเลขสมาชิก และ หมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก จากนัน
้ กด ->
ยอมรับเงือ
่ นไข กรณีทข
ี่ ้อมูลเลขประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับข ้อมูลสมาชิก ระบบจะ
ไม่สามารถผ่านไปกาหนดรหัสผ่าน
<- ข ้อมูลสมาชิกจะแสดงขึน
้ มา ให ้
0000000
นายประหยัด

0123456789123

อดออม

สมาชิก กรอกหมายเลขโทรศัพท์ กรอก E-mail และกาหนดรหัสผ่าน
อย่างน ้อย 8 ตัวอักษร ด ้วยตัวเลข หรือ ตัวอักษรก็ได ้และยืนยัน
รหัสผ่านอีกครัง้
(กรณีทท
ี่ า่ นสมาชิกลืมรหัสผ่าน กรุณาแจ ้ง ฝ่ าย IT แจ ้งรหัสสมาชิก
เพือ
่ แก ้ไขให ้ท่านสมาชิกสมัครใหม่ )

การเข ้าใช ้งานด ้วยหมายเลขสมาชิก ->
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จากัด
และรหัสผ่าน จากทีส
่ มาชิกทาการตัง้
รหัสไว ้ ตอนสมัครใช ้บริการ

<— ข ้อมูลสมาชิกต่าง ๆ สามารถเลือกดูได ้จาก เมนูทางด ้านซ ้ายมือ
ได ้แก่ เงินฝาก, เงินกู ้, ข ้อมูลค้าประกัน, รายการหักประกัน, เงินปั นผลเฉลีย
่ คืน

การกูเ้ งินระบบATM

มารู ้จัก เงินกู ้ ATM กันเถอะ
ถาม : เงิ นกู้ ATM คืออะไร
ตอบ : เป็ นเงิ นกู้โครงการใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
จากัด ซึ่งเตรียมการล่วงหน้ ามาประมาณ 1 ปี ปัจจุบนั มี
ความพร้อมที่จะให้บริการได้แล้วชื่อเต็ม คือ
“โครงการเงิ นกู้สามัญเพือ่ เสริมสภาพคล่อง ATM”
ถาม : แตกต่างจากเงิ นกู้ทวไปอย่
ั่
างไร
ตอบ : แตกต่างที่ก้เู งิ นได้น้อยกว่าเงิ นกู้สามัญ แต่เป็ นไปตามชื่อ
คือเสริมสภาพคล่อง ของสมาชิ ก คล้ายๆ กับสิ นเชื่อ “ธนวัฏ”
ของธนาคารกรุงไทย
ถาม: กู้ได้เท่าไร
ตอบ: สมาชิ กขอกู้ได้ตามสภาพเงิ นเดือนหรือรายรับของแต่ละคน
ทัง้ นี้ สูงสุดไม่เกิ น 2 แสนบาทถ้วน
ถาม:จะกู้ได้อย่างไร
ตอบ:สมาชิ กขอรับใบขอกู้เงิ น ATM ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด หรือกรรมการ หรือ ผูแ้ ทนประจาหน่ วย ถ้า
ได้รบั การพิ จารณาให้ก้ไู ด้แล้วสมาชิ กสามารถเรียนรูว้ ิ ธีการใช้
บัตร ATM (บัตรใบเดียวกันกับที่ใช้รบั เงิ นเดือน) ได้จาก
คู่มือ ดังรูป
ถาม:ดีอย่างไร
ตอบ:เพื่อเสริมสภาพคล่องในยามจาเป็ น และสามารถกดเงิ นจาก
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทวประเทศ
ั่
รายละเอียดเพิ่ มเติ มกรุณาติ ดต่อ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด

** การใช ้เงินกู ้นัน
้ ต ้องใช ้อย่างเกิดประโยชน์ ถ ้าใช ้จ่ายฟุ่ มเฟื อยจะทาให ้เกิด ทุกข์ **

ภาพข่าว สหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาญจนบุรี จากัด สามารถ
เข ้าไปที่ www.ktscc.org
สหกรณ์ออมทร ัพย์
ครูกาญจนบุร ี จาก ัด
245/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เมือ
่ วันเสาร์ท ี่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมราชศุภมิตร

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู ้จัดการสหกรณ์ บรรยายผลประกอบการ
การดาเนินงานของสหกรณ์ และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุร ี เมือ
่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

นายอภิชาต แก่นน ้อย กรรมการอาเภอท่ามะกา และ

โทรศัพท์
(034)623-338
(034)623-339
หมายเลขภายใน
ฝ่ ายธุรการ 101-103
่ 104-108
ฝ่ ายสินเชือ
ฝ่ ายการเงิน 109-110
ฝ่ ายคอมฯ 111-112
ฝ่ ายบัญชี
113
ผู ้จัดการฯ
114
ทีป
่ รึกษาฯ 115
สมาคมฯ
116

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู ้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษ
ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ให ้กับสมาชิกของกลุม
่
โรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้าเอน วันที่ 27 ธันวาคม 2556

โทรสาร
(034)623-340
E-Mail
coop.ktscc@gmail.com

