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สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด มีความประสงค
จะขายทอดตลาดวัสดุครุภณ
ั ฑทชี่ ำรุดและเสือ่ มสภาพจำนวน
16 รายการ ในวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา
10.30 น. ผทู สี่ นใจสามารถดูวสั ดุครุภณ
ั ฑไดทบี่ ริเวณขาย
ทอดตลาดตัง้ แต เวลา 09.30 น. ณ สหกรณออมทรัพยครู
พิจติ ร จำกัด เลขที่ 5/2 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิจติ ร โดยมีเงือ่ นไขในการขายทอดตลาด มี
ดังนี้
1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธปี ระมูลดวยวาจา
การตัดสินชีข้ าดในเรือ่ งตัวบุคคล ผปู ระมูลไดและราคาในการ
ขายทอดตลาดวัสดุครุภณ
ั ฑนนั้ ประธานกรรมการขายทอด
ตลาดจะแสดงการตกลง ดวยการเคาะไมหรือการนับ
2. ผูเขาสูราคาถาเปนบุคคลธรรมดาใหนำบัตร
ประจำตัวประชาชนมาแสดง ถาเปนนิตบิ คุ คลใหนำหนังสือ
บริคณหสนธิหรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการคา
กระทรวงพาณิชยมาแสดง ถาเปนตัวแทนตองนำหนังสือมอบ
อำนาจของนิตบิ คุ คลนัน้ มาแสดงดวย
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ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ไดประกาศเลือก
ตัง้ ผแู ทนสมาชิก ประจำป 2553 โดยรับสมัครภายในวันที่
13 ต.ค. 53 ดำเนินการสรรหาในวันที่ 22 ต.ค. 53 เลือกตัง้
ในวันที่ 6 พ.ย.53 และรายงานผลการเลือกตัง้ ภายในวันที่ 6
พ.ย.53 นัน้
บัดนี้ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดสิ้นสุดลงแลว โดยมีชื่อ
 มีตอ หนา 5
ผแู ทนสมาชิก ตามหนวยงาน ดังนี้
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อาศัยอำนาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด
พ.ศ.2553 และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด วา
ดวยการใหเงินกแู กสมาชิก พ.ศ.2549 แกไขเพิม่ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการชุด
ที่ 52 ครัง้ ที่ 7/2553 เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2553
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรอทุ ศิ "  มีตอ หนา 2
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3. การเสนอราคาใหผสู รู าคาเสนอราคาดวยวาจา และ
ตองเสนอราคาเปนเงินบาทอยางเดียว
4. ผปู ระมูลราคาไดจะตองจายเงินสดทันที กรณีทวี่ สั ดุ
ครุภณ
ั ฑมรี าคาประมูลเกินกวา 2,000 บาท หากผปู ระมูล
ไดไมสามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได ใหวางเงินสดไวไม
นอยกวารอยละ 25 ของราคาประมูลได สวนทีเ่ หลือตอง
ชำระใหครบถวน ภายใน 3 วันทำการ นับตัง้ แตวนั ทีป่ ระมูล
ได และทำหนังสือตกลงใหไวตอ คณะกรรมการขายทอดตลาด
ในทันที หากไมชำระใหครบถวนภายในกำหนดเวลาดังกลาว
จะถือวาสละสิทธิ์ สหกรณฯจะริบเงินทีว่ างไวแลวและขาย
ทอดตลาดใหมตอ ไป
5. ผูประมูลไดจะตองรับวัสดุครุภัณฑนั้น ไปจาก
สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ใหเสร็จภายใน 5 วันทำการ
นับตัง้ แตวนั ทีช่ ำระเงินครบถวน หากลวงเลยกำหนดเวลาดัง
กลาวสหกรณฯจะไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายอันอาจเกิด
ขึน้ ได
ผูสนใจจะติดตอขอทราบรายละเอียดไดที่ สหกรณ
ออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด เลขที่ 5/2 ถนนบึงสีไฟ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร โทร 056-613-241 , 613251 , 616-401 ตอ 503 ในเวลาทำการ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตน
ไปจนถึงวันขายทอดตลาด
รายการ
จำนวน
1. เครือ่ งวีดโี อ
1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งพิมพดดี ไฟฟา 1 เครือ่ ง
3. จอรับภาพ
3 จอ
4. โตะทำงาน
1 ตัว
5. โตะวางเครือ่ งพิมพดดี
1 ตัว
6. เครือ่ งพิมพเช็ค
1 เครือ่ ง
7. ทีวชี ารป 14 นิว้
1 เครือ่ ง
8. กาตมน้ำรอน
1 เครือ่ ง
9. เครือ่ งขยายเสียงพรอมเครือ่ งบันทึกเทป 1 ชุด
10.เครือ่ งอัดสำเนาดิจติ อล
1 เครือ่ ง
11.โตะหมบู ชู า
1 ชุด
12.แอรมติ ซูบชิ ิ
1 เครือ่ ง
13.แอรอามีนา (หองประชุมชัน้ ลาง) 1 เครือ่ ง
14.แอรอามีนา (หองประธาน) 1 เครือ่ ง
15.แอรยอรค
1 เครือ่ ง
16.ทีวสี ี 21 นิว้ Samsung
1 เครือ่ ง
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ไดอนุมตั โิ ครงการใหเงินกู โดยใชสญ
ั ญาประกันชีวติ เปนหลัก
ประกัน เพือ่ ใหสมาชิกนำเงินกทู ไี่ ดรบั ไปกลบหนีท้ มี่ อี ยกู บั
สถาบันการเงินอืน่ จนอาจทำใหสมาชิกมีมลู หนีอ้ ยกู บั สหกรณ
เพียงแหงเดียว และเงินกทู เี่ หลือก็จะนำไปใชจา ยในครอบ
ครัวและหรือสวนตัวอันจะทำใหสภาพเศรษฐกิจและชีวิต
ความเปนอยดู ขี นึ้ เปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด สมาชิกผคู ้ำประกันจะมี
ความวิตกกังวลนอยลงเมือ่ ไดค้ำประกันเงินกปู ระเภทนี้ รวม
ถึงทำใหทงั้ สมาชิกผกู ู ผคู ้ำประกันและสหกรณฯ มีความ
มัน่ คงสูงขึน้ จึงกำหนดหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผกู แู ละหลักฐานประกอบการพิจารณา
1.1 เปนสมาชิกสามัญและหรือสมาชิกทีร่ บั โอนมา
จากสหกรณอนื่ สำหรับสมาชิกสามัญซึง่ ปฏิบตั งิ านอยนู อก
จังหวัดพิจติ ร (สอ. 2) ใหเปนไปตามดุลพินจิ ของคณะกรรมการ
สินเชือ่ และหรือคณะกรรมการดำเนินการ

วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด

1.2 อายุตงั้ แต 20 ปขนึ้ ไปแตไมเกิน 70 ปบริบรู ณ
1.3 มีเงินไดรายเดือนหรือเงินไดอนื่ ใด ทีค่ ณะกรรมการ
หรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมายสอบสวนแลวเชือ่ วา มีความสามารถชำระ
หนีร้ ายเดือนไดตลอดอายุสญั ญาเงินกตู ามโครงการนี้
1.4 ในรอบ 3 เดือนทีผ่ า นมา ตองไมเปนผผู ดิ นัดการสง
ชำระคาหนุ และหรือหากมีหนีก้ บั สหกรณตอ งไมเปนผผู ดิ นัด
การชำระหนี้ เวนแตจะไดรบั การผอนผันจากคณะกรรมการเปน
กรณี ๆ ไป
1.5 มีเงินไดรายเดือน หัก ณ ทีจ่ า ยคงเหลือสุทธิไมนอ ย
กวารอยละ 15 โดยถือหลักการคิดวา หากผกู มู กี ารสงชำระหนี้
ตามสัญญาอืน่ ๆ อยกู อ นแลว ใหนำยอดการชำระหนีต้ าม
โครงการนีค้ ดิ รวมดวยกัน
สำหรับจำนวนเงินไดรายเดือนทีช่ ำระเปนคาหนุ เงิน
ฝากออมทรัพย ทีส่ มาชิกชำระและใหหกั เงินเดือนฝากเปนประจำ
แตละเดือน รวมทัง้ การกฉู กุ เฉินไมจำตองนำมาคิดรวมเปนคาใชจา ย
รายเดือนตามวรรคแรก
1.6 หลักฐานการรับจายเงินไดรายเดือนยอนหลังไมนอ ย
กวา 3 เดือนทีต่ น สังกัดหรือธนาคารรับรอง หรือเอกสารอืน่ ใด
ทีเ่ ชือ่ ไดวา มีเงินไดรายเดือนและไดรบั เงินเดือนถูกตองเปนจริง
1.7 ผกู ยู นิ ยอมใหตน สังกัดหักเงินชำระหนี้ ณ ทีจ่ า ย เปน
อันดับแรกตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ (แกไขเพิม่ เติมฉบับ 2)
พ.ศ.2553 หากแตสมาชิกเปนขาราชการบำนาญและหรือสมาชิก
สอ. 2 ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผกู กู บั สหกรณ
1.8 ผกู แู ละคสู มรส รวมทัง้ ผคู ้ำประกันและคสู มรส ตอง
มาลงนามใหความยินยอมในสัญญาเงินกแู ละสัญญาค้ำประกันตอ
หนากรรมการหรือเจาหนาทีส่ นิ เชือ่ ณ สำนักงานสหกรณออม
ทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด
1.9 หลักฐานการมีมลู หนีข้ องสถาบันการเงินอืน่ ประกอบ
คำรองขอกู หากไมมหี นีด้ งั กลาว ใหระบุวตั ถุประสงคทขี่ อกู
ทีเ่ ชือ่ ไดวา จะนำเงินกไู ปเพือ่ ประโยชนในการนัน้
1.10 ผกู ตู อ งเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด และตองสงเงินคาสงเคราะห

ศพลวงหนาเปนประจำทุกปจนกวาจะสิน้ สุดอายุสญั ญาเงินกตู าม
โครงการนี้
2. จำนวนเงินใหกู
พิจารณาจากภาระการสงชำระหนีท้ จี่ ะพึงมีตอ เดือน
ที่มีมากอนรวมกับยอดการสงชำระวงเงินที่จะขอกูตาม
โครงการนี้ รวมกันแลวตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอ ย
กวา 15% ทัง้ นีว้ งเงินกตู ามโครงการนี้ ไมเกิน 1.5 ลานบาท
3. อัตราดอกเบีย้
ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ อาจขึน้ หรือลง
โดยสหกรณไมจำตองบอกกลาวใหทราบลวงหนา
4. ระยะเวลาใหกู
คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการสินเชือ่
พิจารณากำหนดใหผกู สู ง คืนเงินกเู ปนงวดรายเดือนพรอมดวย
ดอกเบีย้ เปนจำนวนกีง่ วดสุดแตจะเปนการสมควร ตามฐานะ
ผกู ู จำนวนเงินกแู ละความมงุ หมายแหงเงินกู แตไมเกิน 360
งวด ตัง้ แตเดือนแรกทีส่ ญ
ั ญามีผลบังคับใช
5. หลักประกันเงินกู
สมาชิกผกู ตู ามโครงการนีต้ อ งมีหลักประกันสำหรับ
เงินกู ดังตอไปนี้
5.1 สัญญาประกันชีวติ อันหมายถึงสัญญาประกัน
ภัยสินเชือ่ สมาชิกผกู ตู อ งทำสัญญาประกันชีวติ เพือ่ เปนหลัก
ประกันเงินกกู บั บริษทั ประกันชีวติ ทีท่ างสหกรณกำหนด
5.2 สมาชิกผูกูสามารถเลือกหลักประกันอยางใด
อยางหนึง่ ตามขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 หรือ 5.2.3 เพือ่ ประกอบ
กับสัญญาประกันชีวติ ตามขอ 5.1 รายละเอียดมีดงั ตอไปนี้
ี้
5.2.1 บุคคลค้ำประกัน
(1) เปนสมาชิกสามัญ (ยกเวน สอ.2) ซึง่ มีระยะ
เวลาการเปนสมาชิกไมนอ ยกวา 1 ป ณ วันลงนามยินยอม
ค้ำประกันเงินกู โดยมีเงินไดรายเดือนหรือเงินอืน่ ใดตลอดอายุ
สัญญากเู งินตามโครงการดังกลาวนีข้ องผกู ู
(2) ในรอบ 3 เดือนทีผ่ า นมา ตองไมเปนผผู ดิ

สรุปสถานภาพของสหกรณ
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สิน้ สุด วันที่ 31 ตุลาคม 2553

จำนวนสมาชิก สามัญ
ทุนเรือนหนุ
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
ทุนเรือนหนุ - สมาชิกสมทบ
เงินสำรองและอืน่ ๆ
เงินรับฝากจากสมาชิก - สามัญ
เงินรับฝากจากสมาชิก - สมทบ
เงินใหสหกรณอนื่ กยู มื
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอนื่
เงินฝากธนาคารตางๆ
เงินกจู ากสถาบันการเงิน
ขายตัว๋ สัญญาใชเงิน
เงินใหกอู ยทู สี่ มาชิก
ดอกเบีย้ ปรับ, รับอืน่ ๆ
ดอกเบีย้ จาย
คาใชจา ยตางๆ
กำไรสะสมโดยประมาณ
สำนักงาน และครุภณ
ั ฑ
ทุนดำเนินการทัง้ สิน้
กำไรประจำเดือน ต.ค. 53 (โดยประมาณ)

7,539
2,227,954,780.00
5,365
392,441,850.00
311,568,817.34
2,110,698,452.71
1,401,408,877.75
1,341,195,800.00
1,522,139,790.38
186,650,372.42
300,500.00
1,630,000,000.00
5,236,293,442.90
319,080,150.53
109,868,716.49
32,164,516.41
177,046,917.63
13,642,723.78
8,306,966,775.00
28,032,733.28
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คน
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด

เดื อ นธั น วาคมของแต ล ะป เ ป น เดื อ นสุ ด ท า ยของป ท างบั ญ ชี
สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จำกัด เชนกัน และประธานไดบอกกลาวมา
ยังบรรดาเพือ่ นพีน่ อ งสมาชิกสหกรณฯ ตลอดจนผสู นใจอืน่ ทีเ่ ขามาทักทาย
อานบทความกันก็ครบรอบปพอดี ซึง่ ในรอบปทผี่ า นมาไดกลาวถึงการบริหาร
จัดการในสหกรณออมทรัพย เชน ความจำเปนตองมีสหกรณออมทรัพย
ประโยชนของสหกรณทจี่ ะพึงมีตอ สมาชิกและชุมชน ปรัชญาอุดมการณของ
สหกรณ หลักการของสหกรณ ทัง้ หลักระดับสากล ระดับองคกรและระดับ
บุคคล ตลอดจนหนาทีแ่ ละสิทธิของสหกรณและสมาชิก ซึง่ ในวารสารฯ นี้
จะไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกเพื่อสื่อสารใหรับทราบกัน
บทบาทหนาที่ของสมาชิกจะตองมีอยูประมาณ 3 ประการ คือ
การเปนเจาของ ผูใชบริการและเลือกคณะกรรมการดำเนินการ ในแตละ
ประการมีรายละเอียด คือ
การเปนเจาของสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร
จำกัด เปนสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ มีสมาชิกทั้งสามัญและสมาชิก
สมทบรวมกัน 12,904 คน มีทนุ เรือนหนุ รวม 2,620 ลานบาทเศษ รวมมี
ทุนดำเนินการกวา 8,300 ลานบาทเศษ ทัง้ นี้ ในการเปนเจาของตองมี
บทบาทหนาทีต่ อ งซือ่ สัตย เสียสละ และรับผิดชอบตอสหกรณ ตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบทีก่ ำหนดอยางเครงครัด ใหความชวย
เหลือ รวมมือกับคณะกรรมการและเจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มกำลัง
ความสามารถ และตองสงเงินคาหุนตามระเบียบกำหนด เพราะหุนจะมี
ผลตอความมัน่ คงตอการพัฒนาสหกรณฯ ตลอดจนคาหนุ จะแสดงถึงความ
นาเชือ่ ถือตอหนวยงานองคกรอืน่ ๆ รวมถึงตองประพฤติปฏิบตั ติ นใหเหมือน
กับการเปนเจาของทรัพยสนิ เรือกสวนไรนาทรัพยสมบัตขิ องเราประมาณนัน้
ใชบริการจากสหกรณ การใชบริการของสหกรณ ก็เปนทีร่ จู กั กัน
โดยทัว่ ไปแบบงายๆ ธุรกิจสหกรณทดี่ ำเนินการประกอบดวย การสงคาหนุ

สวัสดีทา นสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ทุกทานครับ
ในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด
ของเราจะครบปทางบัญชี 2553 ซึง่ ในเดือนนีฝ้ า ยจัดการนัน้ มีภารกิจคอน
ขางทีจ่ ะมากสักหนอย เพราะตองสรุปงานของแตละฝายในรอบป นอก
จากนีท้ างฝายการเงินและบัญชีตอ งจัดเตรียมเกีย่ วกับการสำรวจการรับ
เงินปนผล และเงินเฉลีย่ คืนเพือ่ สอบถามไปยังทานสมาชิกวาจะใหสหกรณ
โอนเงินปนผลและเงินเฉลีย่ คืนเขาบัญชีของสหกรณหรือบัญชีของธนาคาร
กรุงไทย ซึง่ หลังจากทีไ่ ดขอ มูลกลับมาแลว เจาหนาทีข่ องสหกรณตอ ง
ทำการบันทึกเลขบัญชีของสหกรณหรือของธนาคาร โดยเฉพาะสมาชิกที่
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รายเดือน การออมเงินตามสภาวะ ตามความจำเปนและตองการของแต
ละบุคคล อีกดานหนึ่งที่เปนบริการจากทางสหกรณ คือ การกูเงินจาก
สหกรณไปดำรงชีวติ ใหเหมาะสมกับความจำเปน ทัง้ การกเู งินฉุกเฉิน กเู งิน
สามัญ กเู งินพิเศษ และกเู งินตามโครงการตางๆ ทีท่ างคณะกรรมการจัด
ใหมขี นึ้ ตามเหตุผลความจำเปนแหงบุคคล ทุกคนจะใชบริการไดแตกตางกัน
ตามความเหมาะความควร ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ เมือ่ กเู งินไปแลว สมาชิกทีด่ ตี อ ง
ชำระหนีเ้ งินกอู ยาใหขาดตกบกพรองได ซึง่ ถือวาเปนหนาทีส่ ำคัญหนาที่
หนึง่ ผเู ปนเจาของหลายคนคิดไมชำระหนีส้ นิ ทีจ่ ะพึงมี แตถงึ เวลาจะไดรบั
สวัสดิการทีค่ ณะกรรมการจัดให กลับไมละเวน วงจรการบริหารเงินก็อาจ
จะสะดุดได
หนาทีเ่ ลือกคณะกรรมการดำเนินการ ผตู รวจสอบ เพือ่ เขาไป
ปฏิบัติหนาที่แทนสมาชิกที่มีจำนวนมาก ถาใหทุกคนไปรวมประชุมก็อาจ
จะไมสะดวก เนือ่ งจากสถานทีท่ ตี่ อ งใชคนจำนวนมาก การจัดระบบขอมูล
ขาวสารการดูแล จึงจำเปนตองเลือกผแู ทนสมาชิกไปเปนคณะกรรมการ เพือ่
ชวยบริหารแทนสมาชิกที่มีจำนวนมากๆ
ทัง้ นี้ ในการเลือกคณะกรรมการ สมาชิกทุกคนควรเลือกคนที่
มีความรูทางดานการบริหารจัดการ และมีประสบการณทางดานการ
บริหารดวยก็จะเปนเรือ่ งทีด่ มี าก ถาไปไดคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ มครบถวนไป
เปนกรรมการ สมาชิกผเู ลือกจะเกิดความทุกขระทมใจตอพฤติกรรมของ
คณะกรรมการทีอ่ ยบู ริหารจนกวาจะครบวาระในแบบ "ปลูกเรือนผิด คิด
จนตัวตาย" ก็ไมสามารถแกไขอะไรได เพราะฉะนัน้ ตองพิถพี ถิ นั ในการ
คัดเลือกคนใหดี
นอกจากอำนาจหนาทีด่ งั กลาวขางตนแลว สมาชิกยังมีสทิ ธิในการ
เขาชือ่ เสนอเปดประชุม มีสทิ ธิในการเขารวมประชุมใหญเพือ่ ทำหนาทีเ่ สนอ
แนะการดำเนินการสหกรณ การชี้แจงใหบุคคลอื่นเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
ในดานทีถ่ กู ตอง ทัง้ การรับสมัครสมาชิก การใชบทบาทหนาที่ ขอใดใชหนาที่
ขอใดไมใชอำนาจหนาที่ อุดมการณ ปรัชญาของสหกรณกจ็ ะบรรลุเปาหมาย
ในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม มีพลังจูงใจในการชวยตนเอง รวมมือใหเกิดแนว
ทางการแกไขปญหารวมกัน เปาหมายคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ
ก็จะดีขนึ้ ทัง้ ดานการเงิน สวัสดิการ ขอมูลขาวสาร วิชาการในการพัฒนา
วิชาชีพและการครองชีพอยางทั่วถวนทุกคน

มีความประสงคทจี่ ะใหโอนเงินเขาบัญชีของธนาคารนัน้ ทางเจาหนาทีข่ อง
สหกรณตอ งบันทึกขอมูลแลวจัดทำไฟลขอ มูลสงธนาคารเพือ่ ใหสมาชิก
สามารถเบิกถอนเงินไดทนั ทีหลังจากทีม่ ติทปี่ ระชุมใหญฯ อนุมตั จิ ดั สรร
กำไรสุทธิประจำป ดังนัน้ การบันทึกขอมูลตองทำดวยความละเอียดถีถ่ ว น
เพือ่ ไมใหเกิดการผิดพลาดคลาดเคลือ่ นได โดยการทำงานในตรงนี้ เจาหนาที่
จะทำงานภายหลังจากเวลาทำการปกติ ครับ นอกจากนีก้ จ็ ะมีสว นทีต่ อ ง
จัดเตรียมขอมูลเพือ่ จัดทำวาระการประชุมใหญประจำป ซึง่ ไดกำหนดการ
ประชุมใหญสามัญประจำป ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 โดย
เฉพาะเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2553 และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำป 2554 ซึง่ ถือเปนเรือ่ งทีส่ ำคัญมากในการ
ประชุมใหญแตละครัง้ สวนวาจะไดรบั เงินปนผล และเงินเฉลีย่ คือในอัตรา
เทาใดนัน้ ตองรอสรุปยอดกำไรสุทธิประจำป อีกครัง้ หนึง่ คณะกรรมการ
ดำเนินการจะมีการประชุมเพือ่ รับรองงบดุลในวันที่ 5 มกราคม 2554
ซึง่ ถือวาเปนประชุมครัง้ สุดทายของคณะกรรมการชุดนีค้ รับ
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เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ทุกทานครับ
วารสารฉบับนี้เปนวารสารประจำเดือนธันวาคม ซึ่งเปนเดือน
สุดทายของป มีความเคลือ่ นไหวหลายเรือ่ งโดยเฉพาะการสรรหากรรมการ
ชุดใหมเมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ า นมา ปนกี้ ารเลือกตัง้ เปนไปตาม
ความคาดหมาย สวนใหญแลวจะเปนหนาเกาทีเ่ คยทำหนาทีก่ รรมการมากอน
เชน หนวยอำเภอเมือง นายพิทยา บุญเกตุ , อำเภอวังทรายพูน นาย
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โดย... พรทิพย เทศแจม นักประชาสัมพันธ สพท.พจ.1

การศึกษาจังหวัดพิจิตร รวมพลังเตรียมงาน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ชวงใกลถึงเดือนธันวาคม ของทุกป ซึ่งจัดวาเปนเดือนสำคัญยิ่งอีก
เดือนหนึง่ เพราะประชาชนชาวไทยทุกหมเู หลา จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
มากมาย นอกจากจะเปนเดือนสงทายปเกาตอนรับปใหมแลว ในเดือนนีย้ งั
มีวันที่พสกนิกรชาวไทยและ
ตางชาติไดแสดงความจงรัก
ภั ก ดี ต อ พระมหากษั ต ริ ย
เรียกวา "วันพอแหงชาติ"
ทุกคนตางพรอมใจกันจัดพิธี
หรือทำกิจกรรมความดี เ พื่ อ
เฉลิม พระเกียรติแดองคพระ
 อานตอหนา 2
นัดการสงชำระคาหนุ และหรือหากมีหนีก้ บั สหกรณตอ งไม
เปนผผู ดิ นัดการชำระหนี้
(3) ผคู ้ำประกันตองไมใชคสู มรสของผกู ู และ
ระหวางผคู ้ำประกันดวยกันตองไมเปนคสู มรสกันภายหลัง
การทำสัญญาค้ำประกัน หากสมรสกันแลวผกู ตู อ งเปลีย่ น
ผคู ้ำประกันใหมแทน และตองลงนามยินยอมในสัญญาค้ำ
ประกันเงินกตู อ หนากรรมการหรือเจาหนาทีส่ นิ เชือ่ ณ สำนัก
งานสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด
(4) ผคู ้ำประกัน 1 คนค้ำประกันไดไมเกิน 3
สัญญา สำหรับการกตู ามโครงการนี้ และในแตละสัญญา
ใชคนค้ำไมนอยกวา 3 คน เวนแตหากผูค้ำประกันที่มี
สถานภาพเปนขาราชการสมัครใจค้ำประกันให สมาชิก
สามัญทีเ่ ปนครูสถานศึกษาเอกชน พนักงานราชการและ
ครูผูชวย ใหมีสิทธิค้ำประกันเพิ่มไดอีกหนึ่งสัญญาเปน
สัญญาที่ 4 อันเปนสิทธิเฉพาะรายใหสำหรับครูเอกชน
พนักงานราชการและ ครูผชู ว ย อีกหนึง่ สัญญาเทานัน้
หากแตปลอดสมาชิกสามัญทีเ่ ปนขาราชการทีจ่ ะให
การค้ำประกันดังทีก่ ลาวมา ยอมมีสทิ ธิขอใชหลักทรัพย ตาม
ขอ 5.2.2 ซึง่ จะเปนของตนเองโดยแท และหรือเปนของ

วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด
ศักดิช์ ยั รงุ เรือง ,อำเภอตะพานหิน นายประสิทธิ์ ภสู อง ,อำเภอสาม
งาม นายวุฒิ พูลศิริ ,อำเภอบางมูลนาก นายประยูร ทองบอ , อำเภอ
สากเหล็ก นายกานต จันทรคณา ,อำเภอวชิรบารมี นายธานี อินทมาตร,
หนวยพิเศษ นายประมวล พุมโพธิ์รี สำหรับผูที่ผิดหวังในการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้ อยาไปเสียใจ ทำดีตอไปคราวหนายังมีโอกาสนะครับ และ
กรรมการใหมทกุ ทานคงฉลองกันไปแลวโดยเฉพาะหนวยทีไ่ มมคี แู ขง แต
อยาลืมวันที่ 13 มกราคม 2554 ตองไปประชุมใหญสามัญ เพือ่ ใหผแู ทน
สมาชิกรับรองนะครับ
อีกเรือ่ งหนึง่ ขอแสดงความดีใจกับ ผอ.สุรชัย ตัง้ สุวรรณเจริญ
ทีไ่ ดรบั ตำแหนงประธานรนุ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาพิจติ ร รนุ 2 กลับ
มาอีกครัง้ หนึง่ โดยมติทปี่ ระชุมรนุ เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 พบกัน
ใหมฉบับหนาครับ
บาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ กิจกรรมมีหลากหลายนับไมถว น และทีจ่ งั หวัด
พิจิตรก็เตรียมงานกันขามป
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ า นมา ณ หองประชุมหลวงพอ
เงิน วิทยาลัยสารพัดชาง หัวหนาสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการใน
จั ง หวั ด พิ จิ ต รทุ ก ส ว นได ม าประชุ ม กั น โดยมี ดร.สุ ร เสน ทั่ ง ทอง
ผอ.สพป.พิจติ ร เขต 1 เปนประธาน ในเดือนนีเ้ ปนการรวมพลังคนในวง
การศึกษาเพื่อเฟนหารูปแบบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหู วั ครบรอบ 84 พรรษา ในเดือนธันวาคมป 2554 ซึง่ ในเบือ้ ง
ตนก็ไดชอื่ งานแลวคือ "พิจติ ร 80 พรรษา เสมาทัศน" คาดหวังใหเปน
งานใหญสมพระเกียรติ กิจกรรมทีจ่ ะมีในงาน การแสดงบรรเลงดนตรีไทย
ของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 8,400 ชิน้ การจัดนิทรรศการของหนวย
งานการศึกษาเพือ่ เทิดพระเกียรติในหลวงของปวงชน นายเสรี เสียงวัฒนะ
ผอู ำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางพิจติ ร เปดเผยวา กลมุ อาชีวะจะรวมกัน
จัดนิทรรศการ 108 อาชีพ ซึง่ จะเปนการอบรมใหความรพู รอมมอบใบเกียรติ
บัตรทันที, จัดประกวดสิง่ ประดิษฐ นวัตกรรม, สวนกิจกรรมของหนวยงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม มัธยม เอกชน การศึกษานอกระบบ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร การศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล ฯลฯ
จะมีอะไรบางนัน้ และสถานทีจ่ ดั งานทีไ่ หน งานมีกวี่ นั ตองติดตามกันตอ
ไปคะ

บุคคลอื่นที่สมัครใจ จดจำนองค้ำประกันใหสมาชิกผูกูเงิน
ชอบทีจ่ ะใชสทิ ธินไี้ ด
5.2.2 หลักทรัพย อันเปนทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสราง
โดยถือ ราคาประเมินตามทีท่ างราชการกำหนดผนวกกับหลัก
เกณฑทสี่ หกรณกำหนด
5.2.3 ทุนเรือนหนุ และหรือบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยอนั ไมเกีย่ วกับการฝากออมทรัพย เพือ่ ใชเงินฝากชำระ
เบีย้ ประกันของสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ทีป่ ลอด
ภาระการค้ำประกันกรณีอนื่ ของผกู หู ากมีและหรือบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยของผูอื่นที่สมัครใจใหสมาชิกผูกูใชเปนหลัก
ประกันตลอดอายุสญ
ั ญากเู งินตามโครงการนีก้ บั สหกรณ
การพิจารณาหลักเกณฑ เงือ่ นไขตาง ๆ ดังกลาวให
อยใู นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการหรือผไู ดรบั หมอบหมาย
6. การจายเงินกู
6.1 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณฯ หรือบัญชี
ธนาคารของสมาชิกผกู ู
6.2 หากกเู พือ่ ชำระหนีส้ ถาบันการเงินอืน่ สหกรณ
จะสัง่ จายเช็คเขาบัญชีในนาม "สถาบันการเงินเจาหนี"้
6.3 หากสมาชิกผกู รู อ งขอรับเงินตางไปจากทีก่ ำหนด
ขางตน ใหอยใู นดุลพินจิ ของคณะกรรมการหรือผไู ดรบั มอบหมาย

7. จำนวนเงินสงชำระหนี้
สงชำระเงินตนและดอกเบีย้ เทากันทุกงวดเดือน
ตามบัญชีแนบทายเทานัน้
8. เงือ่ นไขการชำระเงินกู
8.1 หักจากหนวยงานตนสังกัด
8.2 ผกู แู ละผคู ้ำประกันตองทำหนังสือยินยอมให
หักเงินไดรายเดือนที่ทางราชการจายใหตามที่สหกรณ
กำหนด
8.3 สมาชิกสามัญทีเ่ ปนขาราชการบำนาญและหรือ
สมาชิกสามัญ สอ.2 ยินยอมใหหกั เงินจากบัญชีธนาคารของ
ตนเองหรือตามสัญญาทีจ่ ะใหไวตอ สหกรณ
9. การประกันชีวติ เพือ่ ประกันสินเชือ่
สมาชิกผกู ยู นิ ยอมใหสหกรณฯ หักเงินในวันจายเงิน
กเู พือ่ ชำระคาเบีย้ ประกันภัย ปแรกและ 8 ปลว งหนาครัง้
เดียว รวม 9 ป และเมือ่ กอนครบระยะเวลาทุกๆ 9 ป
เปนเวลา 15 วัน สมาชิกผกู เู งินตามโครงการนี้ จำตองดำเนิน
การดังนี้
1. นำเงินตามจำนวนคาเบี้ยประกันภัยสินเชื่อที่
บริษทั แจงยอดของสมาชิกแตละรายใหทราบนัน้ สงมอบไว
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    12 นายบุญชวย หมีอมิ่ ชุมชนวัดคลองคะเชนทร
ชุมชนวัดคลองคะเชนทร 1 นางจิตติมา โตนาราง วัดวังมะเดื่อ
13
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2 นางนรารัตน บุนนาค บานทาฬอ
 
 
3 นางมณีรตั น แพงเกษร บานทาฬอ
1 นางศิรพิ ร ออนจันทร บานเมืองเกา

ตามที่สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จำกัด ได
ประกาศเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประจำป 2553 โดย
เลือกตัง้ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 นัน้
บัดนี้ การเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว ดังรายชื่อผู
แทนสมาชิก ประจำป 2553 ดังนี้
    ⌫  ⌦       
1 นายมนูญ กาหา
2 นางนงนุช ตุลาพงษ
3 นายสนาม สุขเกษม
4 นายปตินนั ท ศรีพงษ
5 นายพิษณุ เส็งพานิช
6 นางสาวมาลี จุลกระโทก
7 นางศรีสดุ า ทรัพยชาวนา
8 นางสาวนันทพร พวงวัฒนวงศ
9 นางสาวนภัสวรรณ เจือจาน
10 นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
 
1 นายเสนหจ ติ ต สุภศิรริ กั ษ พิจิตรพิทยาคม
2 นางสาวนพวรรณ แซตงั้ พิจิตรพิทยาคม
3 นางวัฒนา รอดออง
พิจิตรพิทยาคม
4 นางศิรริ กั ษ แกวกุลวโรดม พิจิตรพิทยาคม
5 นายไสว พิมพลำพา
พิจิตรพิทยาคม
6 นายสมชาย ศรีสเุ มธชัย พิจิตรพิทยาคม
7 นางสุนนั ทา เข็มทอง พิจิตรพิทยาคม
8 นางวิไลลักษณ มะลิลา พิจิตรพิทยาคม
9 นายวิสตู ร วุฒจิ นั ทร พิจิตรพิทยาคม
10 นางสุภาพร คลังเพชร พิจิตรพิทยาคม
11 นางสาวสุมน ชูประสิทธิ์ พิจิตรพิทยาคม
12 นางกุสมุ า ชาญตะบะ พิจิตรพิทยาคม
13 นางนภสร สินทร
พิจิตรพิทยาคม
14 นายปราโมทย ชูฉ่ำ
พิจิตรพิทยาคม
15 นางกันทิมา เจริญทวีทรัพย อนุบาลพิจิตร
16 นงนิภา กิตติรตั นวศิน
อนุบาลพิจิตร
17 นางประนอม เพ็ชรดี อนุบาลพิจิตร
18 นางสาววาสนา รุงอินทร อนุบาลพิจิตร
19 นางวินดิ า ภมรกุล
อนุบาลพิจิตร
20 นางสะอาด ตอพันธ
อนุบาลพิจิตร
21 นางสาวสุดใจ กกมาศ อนุบาลพิจิตร
22 นายกร ยอดเยาว อนุบาลเมือง (ทาหลวงสงเคราะห)
23 นางพัชรี แทนปน อนุบาลเมือง (ทาหลวงสงเคราะห)
 
1 นายบุญธรรม ออนจันทร สระหลวงพิทยาคม
2 นายวิชยั ถุงเงิน
สระหลวงพิทยาคม
3 นางสาวศรีนวล ขิระนะ สระหลวงพิทยาคม
4 นางจุฑาทิพย จันทรทบั สระหลวงพิทยาคม
5 นายพีรพงศ หมอนเมือง สระหลวงพิทยาคม
6 นางอารีวรรณ แรพพส สระหลวงพิทยาคม
7 นางลำใย ดวงนอย
สระหลวงพิทยาคม
8 นางพิสมัย เกตุแกว
วัดดงชะพลู
9 นายกนกศักดิ์ แสงสวาง วัดมูลเหล็ก
10 นายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล วัดคลองโนน
11 นางศิรลิ กั ษณ มัทธวรัตน วัดคลองโนน
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นางสมคิด จันทรมณี วัดเขือ่ น(พิจติ รอนุสรณ)
นายประยูร กองดี
วัดขนุน
นางวิเชียร แนมสมบัติ วัดทาขอย
นายแสงทอง สุรตั นสขุ เกษม วัดโรงชาง
นางปทมา ชัยชนะพีระกุล บานวังทับยา

นายนอม รักเกียรติ
วัดดงปาคำ
นางสุดาพร บัวดี
วัดดงกลาง
นางทวีภรณ มวงแจม วัดดงกลาง
นายประวิทย หงษสวุ รรณ วัดบานวังไร
นางรพีพรรณ มีแดนไผ วัดวังหูทิพย
นายสมบูรณ โพธิท์ อง วัดเขารูปชาง

นางไฉน กรุดอินทร
บานเนินยาว
นายสังเวย หมอนเมือง วัดน้ำโจนเหนือ
นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน บานหัวดง
นางสมคิด เมืองชาวสวน วัดเขาพระ
นายสันติ ทัง่ ศิริ
วัดลำชะลา
นายกองเกียรติ บุญสุข วัดหนองนาดำ
   
นายวัลลภ กันฟก
บานบึงตะโกน
นางสาวเฉวียน นิลทอง บานบึงตะโกน
นางรุจริ า บุญเกตุ
บึงสีไฟ
นางจงรักษ อริยะวงศ บานสวนแตง
นายโชติ เปย มงาม
วัดฆะมัง
นายธวัช เต็งสุวรรณ วัดสามขา
นายมานพ เกตุเมฆ
หัวดงรัชนูปถัมภ
ั
หัวดงรัชนูปถัมภ
นายอดุลย ศรีหริ ญ
นายมนัส สุวรรณคีรี
หัวดงรัชนูปถัมภ
นายกมล ชวยพยุง
หัวดงรัชนูปถัมภ
 
นางสาวพรสวรรค ตุงคะศิริ ชุมชนบานวังกลม
นายเสนาะ ศรีพเิ ศษ วัดบานบุง
นายนิพนธ พมุ มี
บานไดชุมแสง
นางผองศรี หมอนเมือง วัดหนองไผ
นายเล็ก ขุนศรี
บานสายคำโห
นายปญญา ฉลาดธัญกิจ บานนอย
นายสุทศั น ปน เพ็ง
บานดงหวาย
นายธรรมศักดิ์ จันทร บานดงสวาง
นางสมควร องอาจ
วังกรดพิทยา
นายบุญชอบ ขาวเหลือง วังกรดพิทยา

นายสมหมาย โตนาราง วัดราชชางขวัญ
น.ส.ชรินทรทพิ ย พงษเหล็งวัดยางคอยเกลือ
นายอำนาจ จาดพมุ
บานคลองอุดม
นายดำรงค บุญศิลป บานหนองถ้ำ
นางสาวพจนา นาคไพจิตร วัดเนินสมอ
นางสาวประภาณี ปณราช บานทามะไฟ
นางอัมพรรณ ฉิมนนท วัดปามะคาบ
นางอัญพัชญ แพรปาน วัดปามะคาบ
นายเฉลิม แกวอารีลกั ษณ บานสระสาลี
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นางสมพิศ ชืน่ อารมย วัดดาน
นางศิรเิ พ็ญ สุวฒ
ั นากูร วัดหาดมูลกระบือ
นายสุรชัย โพธิเ์ กตุ
วัดหาดมูลกระบือ
บานวังกระดี่ทอง
นางมธุรดา ออนโยน
นางฟองแกว เล็กอุทยั พานิช บานวังกระดี่ทอง
นายเจนศักดิ์ เพ็ชรพงษ วัดหงษ
นายชาญยุทธ ปน เพชร เมธีพิทยา
นายธนิต อินทยุง
เมธีพิทยา

นายวิชญพล ถิน่ นุช
อนุบาลวังทรายพูน
นายดีตรง ชูประสิทธ
อนุบาลวังทรายพูน
นายจเร มาเนียม
อนุบาลวังทรายพูน
นายสถาพร ขุนทอง ชุมชนบานเนินหัวโลหนองยาง
นางไพสอน เนาวประดิษฐ ชุมชนบานเนินหัวโลหนองยาง

นายวรสิทธ ศรีบตุ ร
บานทุงโมง
นายจารุพัฒน เสรีทวีพัฒน วัดตากแดด
นายมนัส บรรณจิตต บานบงุ มะกรูด-วังพลับ

นางพรธนา แกวทอง บานใหมเนินสวรรค
นายวิโรจน เรือนสวัสดิ์ บานทากระดาน
นายพิทกั ษ เจนสหกุลชาติ บานหนองปลาไหล
นายกฤชโชค คะระนันท บานหนองปลาไหล
นายอำนวย คยุ เจริญ บานคลองสะแกปาหวาย
 
นายสุทนิ บัวริคาน
บานยางสามตน
นายชุมพร เมืองพรวน
บานหนองพระ
นางประทุม อินสถิตย
บานหนองพระ
นายคำนวน บุตะวงษ ชุมชนวัดหนองลากฆอน
นางสาววราภรณ นาดี บานดงพลับ
นายทรงกิต จันทรมณี วังทรายพูนวิทยา
นางนฤมล บรรดาศักดิ์ วังทรายพูนวิทยา
วังทรายพูนวิทยา
นางสายฝน นพรัตน
นายรำพึง นครพมุ
วัดหนองจิกเภา
นางบุษณี ยอดนมุ
วัดหนองปลาหมอ
นายบุญรอด ทิพยวรรณ วัดหนองปลอง
นางวิจติ รตรา เพ็ชรคลาย วัดใหมสามัคคีธรรม
นายปรีชา จินดามัง
บานพนมกาว
 
นางสาวพรรณอร สุรยิ สวัสดิ์ วัดไผรอบ
นายพิชยั มีแปน
วัดหนองหลวง
นายไพศาล สวางจิตร วัดเกาะแกว
นายละเอียด หินเพชร วัดสระประทุม
นางอุไร สุภะเสถียร
วัดสระประทุม
นายประพันธ พรมมะกุล บานหนองหัวปลวก
นายบัว เมฆชะอมุ
บานหนองไมแดง
นายสมเกียรติ จันทรมณี บานใดโพธ
    
นายเสรี รอดขาว
วัดทาบัวทอง
นายวันชัย งามสม
บานโพธิป์ ระทับชาง
นางสุภา ศิรศิ กั ดิ์
บานบึงโพธิ์
นางประภาภรณ เมืองเหลือบานวังกระโดน
 มีตอ หนา 6
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5 นายมานิตย สุวรรณคีรี สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
6 นายอุกฤษฎ จันทฤก สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
7 นายสมควร ทองใบ
ชุมชนวัดวังจิก
8 นายยุทธนา สุรตั นสขุ เกษม ชุมชนวัดวังจิก
9 นางกัลยา ศรีนาค
วัดราษฎรบูรณะ
10 นายธนายง ทองปาน บานวังเทโพ

1 นายฐาปกร บูรณกรณ วัดใหมแสงมรกต
2 นางอนัญญา ดานไทยนำ วัดบานไผทา โพใต
3 นางชนัณธรณ ศรีนาราง วัดบานไผทา โพใต
4 นายอุทศิ สงศรี
วัดบานลำนัง
5 นางอารี เหลากสิการ วัดบานประดาทอง
 
1 นายสาธร หมีอมิ่
บานดงเสือเหลือง
2 นายเสนาะ เสาวภา
บานหนองขานาง
บานนาพิบลู พิทยา
3 นายอำนวย บุตรศรี
4 นายดำรงค หล่ำพริง้
วัดเนินพยอม
5 นายเกษม สุขเกตุ ดงเสือเหลืองพิทยาคม
6 นายอำนวย คงเจริญ ดงเสือเหลืองพิทยาคม

1 นายไสว ผังดี
บานเนินขวาง
2 นางสุภาภรณ อยสู ขุ
บานเนินขวาง
3 นางสมหวัง เมืองทอง เนินพลวงวิทยา
4 นางวิไล อุไรวรรณ
บานหนองสะแก
5 นางกชกร หัสแดง
บานหนองสะแก
6 นางอัจฉราพร บัวจับ
บานหนองขำ
7 นายบุญสง หมอกมืด
บานมาบมะไฟ
8 นายอนุชา จันทรมณี
บานมาบมะไฟ
9 นางภัทราภรณ วิเวกหัสกัณฑ บานหนองคลา

1 นางสายพิณ มูลเมือง บานบอปงเกลือ
2 นายสุรชัย ตั้งสุวรรณเจริญ บานหนองพง
3 นางจิรนาฎ คำแสง
บานหนองพง
4 นางสาคร พึง่ บุญเรือง บานหวยคำตาล
5 นายชัยชาญ รักผึง้ อนุบาลโพธิป์ ระทับชาง(ทงุ ใหญ)
6 นายวีระพร ดวงเจริญพงศ อนุบาลโพธิป์ ระทับชาง(ทงุ ใหญ)
7 นางสำเนา จันทพิมพ อนุบาลโพธิป์ ระทับชาง(ทงุ ใหญ)
8 นายจำเนียร บุสดี
บานทุงประพาส
9 นายพรชัย มวงแจม
บานหวยนอย

1 นายเฉลาะ สอนงาย บานวังโปง
2 นายเสวต บุญราชแขวง ชุมชนบานกำแพงดิน
3 นายวันชัย จันทรแจมแจง บานทาแห
4 นายณรงค อะพิเนตร วัดศรีศรัทธาราม
5 นายอำนาจ ศรีทมิ
กำแพงดินพิทยาคม
6 นายชาติชาย ดานประเสริฐชัย กำแพงดินพิทยาคม

1 นายยุทธพงษชยั ออนโยน บานวังลูกชาง
2 นายนพรัตน ศรีกระจาง วัดบานไร
3 นางสาวนฤมล สุขเกิด วัดวังแดง
4 นายสาทร โชติพว ง
อนุบาลสามงาม
5 นางรัชนี เอนกสุข
วัดรายชะโด
6 นายพิพฒ
ั น นิม่ พันธ วัดใหมราษฎรบำรุง
7 นายธวัชชัย เทศขำ
สามงามชนูปถัมภ
8 นายสุรชัย กิจจาจารย สามงามชนูปถัมภ

วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด

9 นายชัยพร ชมประเสริฐ สามงามชนูปถัมภ
10 นายไพโรจน คอประเสริฐศักดิ์ สามงามชนูปถัมภ
 
1 นางประนอม เจริญภาพ วัดเนินปอ
2 นายสมพร ลือดารา
บานมาบแฟบ
3 นายณัฐพงษ เหมเงิน บานยางหาหลุม
4 นายอุดม เชือ้ ตอมา
สระยายชีมติ รภาพ
5 นายสุวฒ
ั น คำดา
บานเนินพยอม
6 นางแกวนภา อนุเคราะห บานเนินพลวง
7 นายนำ หนูโยม
บานปลายหวย
8 นางวรรณี กัลยาณมิตร เนินปอรังนกชนูทศิ
9 นางดวงกมล เรืองเพชร เนินปอรังนกชนูทศิ
1
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4
5
6
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8
9
10
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3
4
5
6
7
8
9
10
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1
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4
5
6
7
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นายวัฒนพงศ จิรานุรกั ษ บานเนินยุง
นายประจวบ พิมมา วัดบานใหม
นางสาวสุรางค เพชรี บานรังนก
นายอดิศร ทิพยทำ
วัดจระเขผอม
นายพิษณุ สุรรัตน
บานหนองน้ำเขียว
นางวาสนา กังวลทรัพย บานโนนไผขุย

นายไชยโรจน เลิศรัตนเดชากุล บานหนองโสน
นางลลิตา ทรัพยขำ
บานหนองโสน
นางวิภาภรณ สีขาว บานปาแซง
นางสุรยี ร ตั น พุกกลิน่
บานมาบกระเปา
นายประจวบ ภดู ี
บานสุขสำราญ
นางอัชรา จันแดง
บานสุขสำราญ
นายปฏิพฒ
ั น บุญรักษ บานไผใหญ
นางสาวนวพร เฉลยโข บานบึงเฒา
นางอำนาจ คมุ ชัย
บานบึงเฒา
นายแปลก เพ็งยอด
หนองโสนพิทยาคม
นายสายัณต หอกุล
หนองโสนพิทยาคม
⌫
นายพินจิ ขันดวง
บานหนองจั่ว
นางสุทธิกานต สอนสิงห บานหนองตะเคียน
นายสุชาติ จลศรี
บานหนองตะเคียน
นายปญญารัตน พัฒนนยิ ม บานหนองสาหราย
นายวีรวัฒน กีเ่ อีย่ น
บานทาเยี่ยม
นายทวิช ศรีสวัสดิ์
บานวังออ
นางปยะรัตน ครุฑธิน บานวังออ
นายเฉลิม ธนาทิพยกุล บานวังทับไทร
นายสุกาญจน ศิวเวทพิกลุ บานตลุกหิน
นายประพันธิศ์ ริ ิ ผัดแกว บานหนองสองหอง
นายสมชาย จันทรแดง บานหนองตนพลวง
นายเสงีย่ ม คชรี บานคลองทรายราษฎรอทุ ศิ
นายประทีป อินทรขาว บานคลองทรายใหญ

นางประทุม อรกิจ
บานสายดินแดง
นายถิรวัฒน สุดจิตต
บานทาพิกุล
นายณัฐฐพัชร เต็งสุวรรณ บานทุงสำราญ
นายเอนก จิราพงษ
อนุบาลสากเหล็ก
นางประนอม ทรงทอง อนุบาลสากเหล็ก
นายสมนึก มัน่ มาศ
อนุบาลสากเหล็ก
นายโสภณ มาเนียม
อนุบาลสากเหล็ก
นางณัฐวรรณ มรมวง บานถ้ำคะนอง
นายสุรสิงห แจมใส
บานปากดง

10
11
12
13
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4
5
6
7
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4
5
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2
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7
8
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นายสุรชัย ชูชพี สากเหล็กวิทยา
นายชูชาติ ยืนยาว
สากเหล็กวิทยา
นายชาญชัย รัตนเลิศ สากเหล็กวิทยา
นายพิรพงศ จีพ่ มิ าย
สากเหล็กวิทยา

นางเอมอร ยอดเอีย่ ม วัดบานนา
นางสาวสุนยี  ดวงทอง บานปลวกสูง
นายสุชาติ สุวรรณปกษิน วัดโนนสะเดา
นายวราคม สุวรรณภูมิ วัดโนนสะเดา
นางกรรณิการ ยอดวิญูวงศ วัดกรดงาม
นางสาวศศิธร วรอินทร บานหนองหูชาง
นางกัญญารัตน กันนอย บานหนองหูชาง
นายทิพย นามประเสริฐพร บานนิคม

นางสมนึก กลิน่ อน
บานบัวยาง
นายปญญา เกีย้ วเกิด วัดหนองหลุม
นายธานินทร บุญวงศ วัดกลางวงศมณี
น.ส.วไิ ลวรรณ แกวประดิษฐ อนุบาลวชิรบารมี (ตนประด)ู
นางยุพนิ พันธหุ วยพงศ วัดโนนปาแดง
นายชัยวุฒิ กองอน
บานยางนกกระทุง
นางรัตนา วงศปญ
 ติ
วชิรบารมีพทิ ยาคม
นางมนัสชนก นุชมี
วชิรบารมีพทิ ยาคม
 ⌦
นายสมชัย เขียวพมุ พวง บานหนองขาว
นางอริยา เปรมปรี
บานหนองขาว
นายไพโรจน ทิพยกองลาศ บานยางตะพาย
นางวนารัตน คมุ คำ
บานมาบฝาง
นางสมบัติ ทันเทีย่ ง
บึงบัวพิทยาคม
นางสุภทั นา แกวเต็ม
บึงบัวพิทยาคม
นายสาธิต สัญชัยชาติ
บานยางสุขวัฒน

นายสุเนตร พินจิ สงคราม บานโนนทอง
นายพสุธร รัตนพิบลู เลิศ บานหนองริ้น
นายธวัช เขียวเขิน
วัดวังตะขบ
นายจำนง แกวทอง ชุมชนบานหนองหญาปลอง
นางสุวชิ า ภบู ญ
ุ
บานสระบรเพ็ด
นางสุภาวดี สุขบุรี
วังโมกขพิทยาคม
น.ส.พรพรรษา เชือ้ วีระชน วังโมกขพิทยาคม
นางเพ็ญพักร ทองดอนพมุ วังโมกขพิทยาคม
 
นายโสภณ มโนวชิรสรรค อนุบาลวชิร
นางสมคิด งามสงวน อนุบาลวชิร
นางวาสนา คลังสมบัติ อนุบาลวชิร
นางสาวสุธรี  ศรีสวัสดิ์ อนุบาลวชิร
น.ส.เสาวนีย เพียรพรเจริญ อนุบาลวชิร
นางขนิษฐา บัวหลวง อนุบาลวชิรวิทย
นางจรวยพร ถาวรพงษ ราษฎรบำรุง
นางศิรลิ กั ษณ คูณา
ราษฎรบำรุง
นายมณฑล เกาเทียน ราษฎรบำรุง
นางไรวินทร แพพวง ราษฎรบำรุง
นางประภาพร พรหมมินทร ราษฎรบำรุง
นางธัญยธรณ ยุคนั ธร ณ อยุธยา พิจติ รอินเตอร
นางกานตรัตน สุดสวาง ยอแซฟพิจิตร
นางเบญจมาศ เกตุแกว ยอแซฟพิจิตร
 มีตอ หนา 7
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15 นางภัทรวดี สุขสวาสดิ์ ยอแซฟพิจิตร
16 นางสมจิตร สระทองคง
อนุบาลธรรมศาสตร
17 นางสาวอนงค นาคศิริ อนุบาลพุทธชาติ
18 นายเสฐียร พลอินทร บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
⌫⌦  
1 นายนวรัตน ตวนชะเอม
2 นางสุนทรินทร จันทรา
3 นายอดุลย ทองอราม
4 นายสุวทิ ย จิโนรส
5 นายสุมาตย ธรรมาภิมขุ
6 นางสาวสุวรรณีย ศิรสิ มฤทัย
7 นายสมยศ ขาวพราย
⌦ 
1 นางสาวจันทนา ทับทอง วัดวังสำโรง
2 นางสุวรรณ ทาสีเพชร วัดวังสำโรง
3 นายสมพงษ เนียมถนอม วัดทับปรู
4 นางสาวรัชนี บุญปู
วังสำโรงวังหวา
5 นางฉวีวรรณ เผาวิทยานนท วังสำโรงวังหวา
6 นายยุทธการ เทียนปน
วัดบึงน้ำกลัด
7 นายสมบัติ จอยโหมด วัดบึงน้ำกลัด
8 นางพรรณธร ทรัพยเมฆ บานบึงประดู
9 นางสไบพร มูรามัญ
วัดทับหมัน
10 นางสาวกชมน จันทรวเิ ชียร วัดทับหมัน
11 นายวิเชียร กาญจนะ
วัดทับหมัน
12 นายประจวบ สุขศิริ
บานสามบึงบาตร
13 นายชวลิต เงินเส็ง
บานหนองหวาย
14 นายยงยุทธ แกวชัยสิทธิ์ วัดยางคลี
15 นายวิรติ ชืน่ เรือง
วัดคลองแขก
16 นายประจวบ เพ็งพัน วัดวังหวา
17 นายสุชาติ สิงหสงา
วัดทาปอ
18 นางบัวชุม เรืองรงุ
วัดวังไคร
19 นายเสมือน นอยสอน วัดคลองคูณ
⌦ 
1 นางปราณี เผื่อนประเสริฐ บานหวงสลิด
2 นายอรุณ เอีย่ มสะอาด
บานไดกระพังปลา
3 นางสุวรรณา แหลมทอง วัดคลองทองหลาง
4 นายประกอบ บรรณาธรรม วัดเทวประสาท
5 นายอานนท ปานรัตน วัดโพธิล์ อย
6 นายสุวตั ร เรืองรงุ
วัดธงไทยยาราม
7 นางสุวรรณา เข็มเพชร วัดพรหมประสิทธิ์
8 นายเกียรติชยั ตัง้ ปญญาวงศ วัดคลองขอย
9 นางวิไล รงุ เรืองชัยสิทธิ์ ดรุณบัณฑิตพิทยา
10 นางไพจิตร สุขฐี าน
ดรุณบัณฑิตพิทยา
11 นายสุเนตร มิง่ มะณี
ดรุณบัณฑิตพิทยา
⌦ 
1 นางอรสา เปรมฤดีเลิศ ตะพานหิน
2 นางสุราณี ตวนชะเอม ตะพานหิน
3 นางรัชรี นวมครุฑ
ตะพานหิน
4 นายชินวิทย พรมมา
ตะพานหิน
5 นางสิรอิ าภา ตัง้ สกุล ตะพานหิน
6 นางสุภาพร พิชญภกั ดีอนันต ตะพานหิน
7 นางศรัญญา ดวงทอง ตะพานหิน
8 นายบุญเลิศ ลีป่ ระเสริฐ ตะพานหิน
9 นายนิธกิ รณ จวนทองรักษ ตะพานหิน
10 นางสุจศรี เจ็กมา
ตะพานหิน
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11 นางศิรวิ รรณ สมสกุล ตะพานหิน
12 นายบุตร โตเจริญ
ตะพานหิน
13 นางอักษร ไลสมบูรณ วัดปาแดง
14 นางวิลาวัลย นวมครุฑ วัดปาแดง
15 นางสาวจำลอง สุรวิ งศ จันทวิทยา
16 นายสิรเิ ชษฐ สุขคำมี วัดพฤกษะวันโชติการาม
17 นายสวัสดิ์ บุญมี
วัดตนชุมแสง
18 นางจินตนา ปานฤทธิ์ วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ
19 นายชูศกั ดิ์ จูมี อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
20 นางทองดี เพ็ญศรี
วัดหนองแก
21 นายมณเธียร มนัสตรง วัดไทรโรงโขน
22 นายนิคม สุทธิพงษวจิ ติ ร เทพประทาน
23 นายทวิช จุลนิ ทร
นรบุตรศึกษา
24 นายรถทรง จุลนิ ทร
นรบุตรศึกษา
25 นางสาวอรวีร เรืองกุลวรกิตต หัวเฉียว
⌦ 
1 นายยงยุทธ สุขดิษฐ
ทุงโพธิ์พิทยา
2 นายวิเชียร เทพโสภา ทุงโพธิ์พิทยา
3 นายจำลอง สุขคำมี ดงตะขบราษฎรสงเคราะห
4 นางชาลีวลั ย ศรีนวล ดงตะขบราษฎรสงเคราะห
5 นายสุนทร เพ็ชรโต
วัดใหมสำราญ
6 นายสายัญ หลาสวัสดิ์ วัดหนองคลอ
7 นายวิชนิ ทรัพยเมฆ ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
8 นางสุภาพร พิทกั ษวารินทร ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
9 นายสาฑิต แกววิจิตร
วัดสัตตวนาราม
10 นายปราโมทย จูแจม
วัดเขารวก
11 นายธนกฤษณ อินกองงาม วัดเขารวก
12 นายเสนาะ มุกสิกสุนทร บานเนินทราย
13 นายเจตนา ขะมันจา เขาพนมกาวหนองนกยาง
⌦ 
1 นายคำรณ ศรีทอง
บานไดปลาดุก
2 นายณัฐวุฒิ กอนแกว บานไดปลาดุก
3 นางรงุ เรือง วุฒกิ ารณ โถงจือ้ บางมูลนาก
4 นายนิวฒ
ั น คงบุญวาส วังสำโรง
5 นายวุฒชิ ยั สุบนิ มารัตนชัย วัดหนองกอไผ
6 นางพูนสุข โคตรสาขา วัดหนองกอไผ
7 นายดำรงคเกียรติ โพธิพ์ กุ ชุมชนวัดโพธิท์ อง
8 นายประดิษฐ เอมจัน่
ชุมชนวัดโพธิท์ อง
9 นางสาวสมปอง มวงกร บานวังทองราษฎรสามัคคี
10 นายกำไร เกิดขันหมาก บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
11 นางทองขาว เกิดขันหมาก บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
12 นางพินจิ บุญอินทร บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
13 นายธนเสฏฐ อินทรนอ ย บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
14 นายรัชพงศ จงหมอง บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
15 นายชาญ ศรีสละ บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
16 นายพรต ธนาเอกภิญโญ บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
17 นายเบิก สิงหเรือง บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
18 นายเผด็จ บางยีข่ นั บางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม
19 นายเจริญพงษ คมุ ทอง บางมูลนากราษฎรอทุ ศิ
21 นายมนตไชย อินทรา อนุบาลบางมูลนาก
23 นางลัคณา ภักดี
อนุบาลบางมูลนาก
24 นางนภาพร เด็จใจ อนุบาลบางมูลนาก
25 นางเฉลิมศรี วสุรตั น อนุบาลบางมูลนาก
26 นางจงนภา เจริญภาพ อนุบาลบางมูลนาก
27 นางศรีเภาว นันทะเสน อนุบาลบางมูลนาก
⌦ 
1 นายเฉลียง เนือ้ ไม
วัดหอไกร
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2 นายศุภลักษณ ดวงทอง บำรุงราษฎรวทิ ยาคม
3 นางเสาวคนธ นอยนาค ศรีประสิทธิ์วิทยา
4 นางสาวประยงค บุญมา ศรีประสิทธิ์วิทยา
5 นายสมศักดิ์ งามสม
วัดทาหอย
6 นายสมภพ จุลพันธ บางไผราษฎรสงเคราะห
7 นางทองเพชร นอยสอน วัดวังน้ำเตา
8 นายธนัตถ โพธิง์ าม พฤกษวนารามวิทยา
9 นายสมชาย ภามนตรี วัดโพธิ์แดน
10 นายวิรชั แกวแกมแข
วัดลำประดาใต
11 นางอัญชลี สิงหนาท
วัดลำประดาใต
12 นายสมบุญ ระบายเพชร วัดไดโสน
13 นายชัยพงษ ดียมิ้
วัดลำประดากลาง
⌦ 
1 นางสาวเกษศิรนิ ทร เนียมเทศ
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดหวยเขน)
2 นายเรวัตร มัง่ มี
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดหวยเขน)
3 นางสุจนิ นวมครุฑ
วัดวังตะกู
4 นายสุชนิ รัตนมงคล
วังตะกูราษฎรอทุ ศิ
5 นายวิรณุ อินทรสงิ หทอง วังตะกูราษฎรอทุ ศิ
6 นายวีระชัย หวางพัฒน วัดหวยเรียงใต
7 นายสมพร กลแกม
วัดหวยเรียงกลาง
8 นายประเวทย ทองแบน วังกรดนุกลู ศึกษา
9 นางสาวจิรฐั ติกาล บุญอินทร วัดมะกอกงอ
10 นายเฉลิม ชาลีฟอง
วัดลำประดาเหนือ
11 นายกำจัด พรหมจีน
ชุมชนภูมวิ ทิ ยา
    ⌦   
1 นายสะอาด สกุลดิษฐ
โพธิธรรมสุวฒั น
2 นายทะยานยุทธ มณีโชติ โพธิธรรมสุวฒั น
3 นางชูศรี ขำฤทธิ์
โพธิธรรมสุวฒั น
4 นายสุเชษฐ พันธหุ วยพงศ โพธิธรรมสุวฒั น
5 นางอัจฉรา ยอยเมือง
บานคลองตางาว
6 นางสาวจุฑามาศ จันทรอ่ำ วัดโพทะเล
7 นางสาวกันยารัตน วัลลิภากร วัดโพทะเล
8 นายวินยั อ่ำสำโรง
อนุบาลโพทะเล
9 นางบุญชู บางหลวง
อนุบาลโพทะเล
10 นางอุทยั สายเพ็ชร
อนุบาลโพทะเล
11 น.ส.ชนมนภิ า วรรณไพบูลย วัดบานทายน้ำ
12 นางประจวบ เกิดเกตุ
วัดบานทายน้ำ
13 นายประดิษฐ ฉ่ำเอีย่ ม
บานเนินโพธิ์
บานหนองบัว
14 นายนิคม ตอมยิม้
15 นายนิพนธ นากรบ
บานปากน้ำ
16 นายปญญา บุญคง บานหนองไผ-มาบชุมแสง
17 นายณรงค ภรู ะหงษ
วัดบานตาล
18 นายพิภพ ปานศรี
บานวังตายศ
    ⌦   
1 นางมะลิ สังขจันทร
วัดพราว
2 นางสมร หมืน่ ยงค
วัดพราว
3 นายเสถียร พมุ ไพจิตร
วัดขวาง
ชุมชนบานทงุ นอย
4 นายภัทรพงษ ขุนเพ็ง
5 นายจำเนียร ดีงาม
ชุมชนบานทงุ นอย
6 นายอรุณ เกิดเกตุวดั ทับทิม
7 นายประมินทร กิง่ ชัย
วัดหลวง
8 นางสมหมาย เกิดเกตุ
บานทาบัว
9 นายธวัชชัย ตัง้ ประเสริฐศรี พิบลู ธรรมเวท
พิบลู ธรรมเวท
10 นางบุญชู สมสกุล
 มีตอ หนา 8
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11 นายสมบัติ ผลาผล
บานวังแดง
12 นายสุนนั ท กล่ำภู
วัดบานทานัง่
13 นายมาโนช ผูกคลาย
วัดบานทานัง่
14 นางบุญชวย เทียมผล บานนอย "ปรึกอุทศิ "
15 นายบุญสืบ หะทะยัง
บานนอย "ปรึกอุทศิ "
16 นายสุวรรณ สารินนท
บานเนินแค
17 นายประสิทธิ อะภัย
วัดคงคาราม
18 นายสำเนา สุวรรณหงษ ชุมชนบานบางคลาน
⌦ 
1 นางสมทรง ทองสวาง
ชุมชนทะนงบานไร
2 นายคารม นมุ เปรม
ทาเสาพิทยาคม
3 นางสุภาภรณ อินทพงษ ทาเสาพิทยาคม
4 นางสาววันเพ็ญ กลับกูล หวยยาวพิทยาคม
5 นางบุปผา เปย มศิริ
วัดบานหนองดง
6 นายกมล สุขสวาง บานบางพลอยางหลวง
7 นายชุมพล สุวเิ ชียร
บานยี่มุย
วัดบานทาขมิ้น
8 นายสุรพล ทองออน
9 น.ส.สุปราณี จันทรเถื่อน บานทุงใหญ
10 นายชัยพร ชมุ มัน่ วัดหนองคลายางพะเนียด
11 นายบันเทิง บุกบุญ
วัดบานทามะไฟ
12 นายประทีป ขอออมกลาง บานน้ำผึ้ง
13 นายสมเกียรติ ศรีรกั ษา บานหนองตะแบก
วัดบานพังนอย
14 นายประจวบ ชูจติ ร
15 นายสุเทพ โฉมศรี
วัดบานหวยยาว
16 นายประเสริฐ สังขเมือง วัดบานหวยยาว
17 นายมงคล แกวอรสาน บานไร
⌦ 
1 นายกุศล จันทรปาน วัดชัยศรี
2 นางอุษณีย พรมวงษ
วัดศรีรตั นวราราม
3 นายสุพจน พรหมลี
บุรพรัตนวทิ ยาคาร
4 นายสุรพล ไตรฟน
บุรพรัตนวทิ ยาคาร
5 นางลาวัลย สิงหอดุ ร
ชุมชนวัดสายดงยาง
6 นายพลนุช เหลาทุม
อนุบาลทับคลอ
7 นางสุภาภรณ อาวสมบัตกิ ลุ อนุบาลทับคลอ
8 นายสนิท รอดเทีย่ ง
วัดปาเรไร
9 นายเสถียร เรือนแกว
วัดหนองน้ำเตา
10 นายประชิน ชินโคตร บานเขาโลน
11 จสอ.พิทกั ษ สีหะวงษ
บานใหมราษฎรดำรง
12 นางทัศนีย วฤทธิสรุ เศรษฐ บานใหมราษฎรดำรง
13 นายจักรกริศน เณรหลำ ไทยรัฐวิทยา 60
14 นายพิษณุ แทงทอง
วัดสัตตศิลาอาสน
15 นายพินจิ พวงทอง
บานคีรเี ทพนิมติ
16 นายณรงค พานิช
วัดใดวน
⌦ 
1 นายสมนึก ประกาศพร เขาทรายทับคลอพิทยา
2 นายเกษม อุไรพันธ เขาทรายทับคลอพิทยา
3 นายวันชัย นอยขำ เขาทรายทับคลอพิทยา
4 นางสมทรง จันทรอบั เขาทรายทับคลอพิทยา
5 นายภิญโญ ขาวพราย เขาทรายทับคลอพิทยา
6 นายสมบุญ ทองประเสริฐ วัดเขาทราย
7 นายทองปาน พานิช
วัดเขาทราย
8 นายเดิมพันธุ คงสอน วัดลำประดา
9 นายชวลิต เชือ้ ชิล
วัดวังหินเพลิง
10 นายจรุญ บุญรักษา
วัดวังแดง
11 นายสมิทธิ์ เลีย่ มทอง
วัดวังแดง
12 นายณรงคศกั ดิ์ จุลพล บานหนองจะปราบ
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13 นายอำนาจ บัวเทศ
บานเขานกยูง
14 นายประจักษ ฉิมพาลี บานเขาพระ
15 นางดวงใจ สิรเิ สรีภาพ เยาวชน
16 นางสมศรี คลายขำ
เยาวชน
อนุบาลสุทธินี
17 นางอารีย พลับจยุ
⌦ 
1 นายสุพนธ แกวใส
สีแ่ ยกเขาดิน
2 นายศรีณรงค สมจิตต สีแ่ ยกเขาดิน
3 นายเดชา วิภาตะภูติ
บานเนินมวง
4 นายสุรศักดิ์ พรมพลอย วัดไดอีเผือก
5 นายอำนาจ ศรีนวล
วันฑีสถิตย
6 นายจรัญ พานิช
วัดวังกระชัน
7 นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ วัดบางเบน
8 นายศุกรี สิทธิเหรียญชัย บานคลองหวยหลัว
9 นายไสว เพิม่ พรม
วัดเขาสาน
10 นายชูเกียรติ์ จำนงคการ บานหนองจอก
11 นายเศรษฐศิษฎ ทาสีเพชร ทายทงุ ราษฎรวทิ ยาคาร
12 นางวิไลรัตน เสงีย่ มจิตร วัดน้ำเคือง
⌦⌦ 
1 นายธนะพันธุ อนุ วรรณ บานทงุ พรหมทอง
2 นางจันทรศรี การงานดี บานหวงปลาไหล
3 นายบุญนำ บัวทิม
วัดบานคลองขอย
4 นายสามารถ บุญเกิด
วัดบานบางลายเหนือ
5 นางธัญพร เทอดพงศ วัดบานบางลายเหนือ
6 นายมานะ พรหมอยู
วัดบานบางลายใต
7 นายสุธน หนูทวน
วัดบานบึงนาราง
8 นายประทีป เนียมเรือง บานหนองแขม
⌦⌦ 
1 นายสมชาย ยอดเพชร แหลมรังวิทยาคม
2 นายฉัตรชัย สิงหสถิตย แหลมรังวิทยาคม
3 นายสิทธิชยั ทรัพยเมฆ บานบึงทับจั่น
4 นายสมบัติ ศรีอาวุธ
บานบึงทับจั่น
5 นายสัมฤทธิ์ ชางดวง
บานแหลมรัง
6 นายธวัชชัย ทับทอง
บานโปงวัวแดง
7 นายเนีย่ ม จันทนาค
โพธิไ์ ทรงามวิทยาคม
8 นายบำรุง เสือนาราง บานทุงทอง
9 นายชุมพล ชัยรัตนศักดา บานศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
10 นายชาลี เอีย่ มประดิษฐ บานศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
11 นายสำเภา สุรภี บานวังพราว
12 นายธนกร ชัยรัตนศักดา อนุบาลบึงนาราง (หวยแกว)
13 นายอำนวย เรืองเดช
บานบึงลี
⌦ 
1 นายสนัด เบาหลอ
บานวังบงค
2 นายเชียร ทวมเทศ
สำนักขุนเณร
3 นางสาวทัศนีย อินทรา สำนักขุนเณร
4 นายสมหวัง เขียวสวาท วัดหนองงาว
5 นายประสาท แกวประสิทธิ์ วัดวังหินแรง
6 นายแวว คำนนท
อนุบาลดงเจริญ(วังงิว้ )
7 นางสาวนงคนภา อินทรใหญ วังเรือน
8 นายวิรตั น ยอดอวม
วังงิว้ วิทยาคม
9 นายสานิตย พุดทรัพย บานวังกะทะ
10 นายเบญจทูล ปน สุข
วังกานเหลือง
11 นายจีระพงษ ราชมณี
วังกานเหลือง
12 นายเดชศักดา ศรีมากรณ วัดใหมดงเจริญ
⌦ 
1 นายชิดชนก กลิน่ ชัน้
หวยพุกวิทยา

2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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40
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42
43
1
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นายวิรตั น ปานแกว บานไดลึก "ประชานุสรณ"
นางบังอร ทรัพยประสงค บานไดรัง
นางบุญยืน สุขแกน
บานไดรัง
นางทิพยวรณ นามโสวรรณดงเจริญพิทยา
นายภูรทิ ตั แกวชะเนตร วัดใหมวังหวา
นายรณภพ กลอมเกลีย้ ง บานหวยตาดำ
นางสุรารักษ สืบหลา วัดหนองสองหอง
นายวันชัย บุญเสริม วัดหนองสนวน
  
นายสอาด ราชา กองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจติ ร
นางนริศรา มวงหมี กองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจติ ร
นายวิศาล รอดกำเหนิด เทศบาลบานปากทาง
นายเชาวนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ เทศบาลบานปากทาง
นางวรรณา สาตมุ
เทศบาลบานปากทาง
น.ส.นารีรตั น ตัง้ ประดิษฐ เทศบาลบานปากทาง
นางนิศานาถ ขันธะบูรณ เทศบาลบานปากทาง
นางดาราพร เปย มงาม เทศบาลบานปากทาง
น.ส.คนึงพิศ เสงีย่ มทรัพย เทศบาลบานทาหลวง
นางพัชราภา คำภิรานนท เทศบาลบานทาหลวง
นายสุเทพ เล็กประเสริฐ เทศบาล "5 ธันวามหาราช"
นายณรงคชยั หงสารกุล กองการศึกษาเทศบาลตะพานหิน
นางบุญชรัตน เอกนวพุฒพิ นั ธ เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
นางจินดา พินจิ วรารักษ เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
นายวิเชียรกษม อินทรมณี เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
นายณรงค ปลังสุข เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
นายธัชธรรม ศรีทา เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
นางสุรดา เกตุแกว
เทศบาล 2 ตะพานหิน
นางจันทพร โพธิส์ มุ
เทศบาล 2 ตะพานหิน
นางเพ็ญนี สุทธิพงษวจิ ติ ร เทศบาล 2 ตะพานหิน
นางอรศิริ โตเทศ
เทศบาล 2 ตะพานหิน
นายทวีศกั ดิ์ โสแกว เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม
นายอาณัติ บัวยิม้
เทศบาล 4
นายลัทธวัฒน สุขมาก กองการศึกษาเทศบาลบางมูลนาก
นายตอ คงขันธ
เทศบาล 1 บางมูลนาก
นายวรันธร บุญกอก
เทศบาล 1 บางมูลนาก
นางวรรณา รัตนเศรณี เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
น.ส.หทัยพัชร พิชญสกุลกาญจน เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
น.ส.สุกญ
ั ญา ตระการศิริ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
นางสาธิต ชาญธัญกรรม เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
นายณัฐกิตติ์ สุวรรณฤทธิก์ ลุ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
นายนพดล จูมี
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
นางนกแกว อำนวยชัย เทศบาลทาฬอ
นายทวีศกั ดิ์ เอมโอด
เทศบาลหัวดง
เทศบาลราษฎรเจริญ
นายภูรชิ ยั ตายเกิด
นายชัยภูมิ เคลือบยิม้
เทศบาลสากเหล็ก
นายทวิช สายทอง
เทศบาลวังทรายพูน
น.ส.จิตรารัตน สังขจันทร เทศบาลโพธิป์ ระทับชาง
น.ส.รัตนาภรณ ภูกาทร เทศบาลทับคลอ
น.ส.ขวัญยืน บรรณะทอง เทศบาลหอไกร
นายชัยวุฒิ ปานะวุธิ์ เทศบาลสามงาม
นายอานุภาพ สรรพานิช เทศบาลกำแพงดิน
นางเบญจวรรณ ศรศรี เทศบาลหนองปลอง
  ⌫  ⌦  
นางพรทิพย รอดออง วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
นายสุขสันต กองสุข
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
นายสมหวัง สิงหา
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
 มีตอ หนา 10
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รายงาน
เงินบริจาค “เพือ่ นชวยเพือ่ น” (ส.ค.ส.เดิม)
********************************

1. จายเงินตามระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการเกีย่ วกับการศพของสมาชิกหรือคสู ม
รส พ.ศ. 2549 ประจำเดือน ตุลาคม 2553 เพือ่ ชวยเหลือในทางการเงิน เกีย่ วกับ
การศพของสมาชิก หรือ คสู มรส จำนวน 10 ราย รวมเปนเงิน 101,500 บาท
ดังนี้
1.นายประจักษ จันทโรทัย
2.นางสมถาด สอนอุทยั
3.นายสมศักดิ์ ใจบุญ
4.นายสุรศักดิ์ ทาไมสขุ
5.นายประเทือง ธงชัย
6.นางทองแดง จันทรกุมาร
7.นายวินยั พวงทอง
8.นายสมชาติ วิรญ
ั จันทร
9.นายออด นาครัตน
10.นายสุนทร จิราพงษ
2. จายเงินตามระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการเพือ่ คมุ ครองครอบครัวสมาชิก พ.ศ.
2549 ประจำเดือนตุลาคม 2553 สหกรณฯ จะจายเงินทุนสวัสดิการนีเ้ มือ่ สมาชิกถึง
แกกรรมตามระยะเวลาของการเปนสมาชิกสหกรณฯ จำนวน 7 ราย รวมเปนเงิน
2,014,000.- บาท ดังนี้
1.นายประจักษ จันทโรทัย
2.นายสุรศักดิ์ ทาไมสขุ
3.นายประเทือง ธงชัย
4.นายวินยั พวงทอง
5.นายสมชาติ วิรญ
ั จันทร
6.นายออด นาครัตน
7.นายสุนทร จิราพงษ
3. จายเงินตามระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะหศพบิดามารดาสมาชิก
พ.ศ.2551 ประจำเดือน ตุลาคม 2553 สหกรณจะจายเงินทุนฯ เมือ่ บิดามารดาของ
สมาชิกถึงแกกรรม จำนวน 18 ราย รวมเปน เงินทัง้ สิน้ 360,000.- บาท ดังนี้
1.นางทองเจือ ยศมา
2.นางปอม ทับทอง
3.นางเยือ้ น อินทกูล
4.นายประจักษ จันทโรทัย
5.นางเลือ่ ม ยกตรี
6.นายประเทือง ธงชัย
7.นายวีระยุทธ วงศคำหลา
8.นางบังอร สุเมธสวัสดิ์
10.นางเมย ผูกคลาย
9.นายจรูญ กุลทนันท
11.นางสงา ประทับชาง
12. นางละออ กวยทะวิมล
13.นายจวด เมฆอ่ำ
14.นายสำรวจ เถาวัลย
15.นางบัว สิงหลอ
16.นายคิน้ สังขทอง
17.นายแกว ยานอย
18.นางบุญตา นามเสนา

1. สมาชิกทีแ่ สดงเจตนาบริจาคเงิน "เพือ่ นชวยเพือ่ น" เดือน ตุลาคม
2553 จำนวน 2,207 ราย
2. การรายงานการรับบริจาคเงิน "เพือ่ นชวยเพือ่ น" เดือน กันยายน
2553 จำนวน 4 ราย
จำนวนเงิน
ชือ่ - สกุล
ลำดับ
บริจาค
1 นางสมภาค สอนอุทยั
87,320
2 นางอนงค รงุ รักษ
87,320
3 นายประจักษ จันทโรทัย
87,320
4 นายประเทือง ธงชัย
87,320

รายงานกิจการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จำกัด
********************************
1) จำนวนสมาชิก เดือน

ตุลาคม 2553

จำนวน 2,363 คน

2) สมาชิกเสียชีวติ ตัง้ แตเริม่ สมาคมฯ (21 ม.ค.51 ถึง 31 ต.ค.53) จำนวน

35 ราย

3) สมาชิกเขาใหมเดือน

ตุลาคม 2553

จำนวน

44 ราย

4) สมาชิกเสียชีวติ เดือน
5) สมาชิกลาออก

ตุลาคม 2553
ตุลาคม 2553

จำนวน
จำนวน

4 ราย
- ราย

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ทีเ่ คารพรักทุกๆ
ทาน ในเดือนนี้ ผมไดนำขอมูลเกีย่ วกับงาน ช.พ.ค./ช.พ.ส.และสวัสดิการสวัสดิภาพโดย
มีรายละเอียดทีจ่ ะแจงใหสมาชิกทุกทานทราบดังนีค้ รับ
1. เงินสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 เปนเงิน 412 บาท
สมาชิกถึงแกกรรม ทายาทจะไดรบั เงินสงเคราะหครอบครัว (รวมคาจัดการศพ) เปนเงิน 805,000 บาท
2. เงินสงเคราะหรายศพ ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 เปนเงิน 225 บาท
สมาชิกถึงแกกรรม ทายาทจะไดรบั เงินสงเคราะหครอบครัว (รวมคาจัดการศพ) เปนเงิน 366,000 บาท

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด ทุกทานครับ

ในเดือนนีก้ ระผมคงไมพดู คุยในเรือ่ งอืน่ ๆ นอกเหนือจากจะขอรายงานผลการตรวจ
สอบกิจการประจำเดือนตุลาคม 2553 ใหสมาชิกทราบเทานัน้ ซึง่ มีรายละเอียดในแตละ
ดาน ดังนี้
ก. การตรวจสอบดานการบริหารงานทัว่ ไป
1. ตรวจสอบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการฝายตางๆ พบวา มีการบันทึก
การประชุมเปนปจจุบนั ผเู ขาประชุมและผเู ขารวมประชุมลงลายมือชือ่ ครบถวน
2. ตรวจสอบการเบิกจายพัสดุจากใบเบิกพัสดุและทะเบียนคุม พบวามีการเบิก
จายพัสดุถกู ตองตามระเบียบฯ และเปนปจจุบนั
3. ตรวจสอบการใชจา ยงบประมาณทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากการประชุมใหญสามัญ
ประจำป เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2553 ซึง่ ไดจดั สรรไวเปนทุนตางๆ และเปนหมวดราย
จายตางๆ เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การจัดสรรเปนทุนตาง ๆ จากกำไรสุทธิ ของสหกรณ จำนวนเงิน
38,464,405.29 บาท ใชไป จำนวนเงิน 30,784,124.12 บาท คงเหลือเงิน 7,680,281.17 บาท
3.2 การจัดสรรเปนหมวดรายจายตางๆ จากงบประมาณทีต่ งั้ ไว จำนวนเงิน
56,066,200.00 บาท (งบประมาณทีต่ งั้ ไวเดิม 48,066,200 บาท และตัง้ งบประมาณเพิม่
เติม คาสงเคราะหศพลวงหนาอีก 9,500,000 บาท) ใชไป จำนวนเงิน 30,662,956.70 บาท
คงเหลือเงิน 21,968,083.30 บาท
ข. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี ผลการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจใบถอนเงินฝากออมทรัพย ใบรับฝากเงินออมทรัพยทกุ ฉบับถูกตอง
2. ตรวจสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย สมุดสรุปประจำวัน ถูกตอง
3. ตรวจนับเงินสด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.10 น. นับได 159,687.00
บาท เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี จำนวน 159,685.98 บาท สวนตาง +1.02 บาท ทัง้ นี้
เนือ่ งจากจำนวนเงินมีเศษคงเหลือเปนสตางค
ค. การตรวจสอบดานสินเชือ่ มีผลการตรวจสอบ ดังนี้
1. เงินกฉู กุ เฉิน จำนวน 617 สัญญาจำนวนเงิน 6,428,300.00 บาท
2. เงินกพู เิ ศษ จำนวน 7 สัญญา จำนวนเงิน 6,577,000.00 บาท
3.เงินกสู ามัญ จำนวน 379 สัญญา จำนวนเงิน 239,519,300.00 บาท
รวมจำนวน 1,003 สัญญา เปนเงิน 252,524,600.00 บาท
ขอใหสมาชิกทุกทานโชคดีครับ พบกันใหมฉบับหนา
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 ตอจากหนา 8
4 นางกัณทิมา กองสวรรค วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
5 นางจินตนา ธรสุทธิสกุล วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
6 นายสนิท อรุญมาศ
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
7 นางสาลี่ บัตรพิมาย วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
8 นายสมศักดิ์ ออนผึง้
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
9 นายชลอ บริบรู ณ
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
10 นางอันธิกา ทนงกิจ วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
11 นายผจญ ปลืม้ ญาติ วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
12 นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
13 นางทัศนา ภนู พคุณวิทยาลัยสารพัดชางพิจติ ร
14 วาที่ ร.ต.ถาวร ปน เงิน วิทยาลัยสารพัดชางพิจติ ร
15 นางพรรณี หอมใจมัน่ วิทยาลัยสารพัดชางพิจติ ร
16 นายประเสริฐ วงศโปธา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ติ ร
17 นายเจริญ สิงหลอ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ติ ร
18 นายประสูตร มีพยุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ติ ร
19 นางกาญจนา จันทรฟงุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ติ ร
20 นายเสวต ฉายาบล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ติ ร
21 นายวิสตู ร พงษสงิ ห วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ติ ร

1 นายมนตรี พันธกสิกร
2 นายพิษณุ สินสมุทร
3 นายผดุง ขวัญอนอินทร

1 นายมานพ เลาวกุล
2 นางอมรา เหลาวิชยา
3 นางกัลยา ปรีชาจารย
4 นางลักคณา บุญดี
5 นางนภัสวรรณ สุดเล็ก
6 นางศรินทิพย อนจันทึก
7 นายศิวเรศ แกววิเชียร
8 นางปราณี ศิรกิ ลุ เสถียร
9 นางสาวทิพวรรณ งามพานิชยกิจ
10 นางวิไล วัลลิภากร
11 นางสาวสุพรรทิพย เนียมบุญเจือ
12 นางสาวอมรรัตน สุขประเสริฐ
13 นายขจรเกียรติ แพงศรี
14 นางพรจิตร ชูมาลัยวงษ
15 นายวรวุฒิ ศรีบญ
ุ เรือง
16 นางสาวขนิษฐา ดินไทย
17 นายปณิธาน กันสุข
18 นางอารีรตั น โพธิค์ ำ
19 นางนงคนารถ พงศกติ ติวบิ ลู ย
20 นายเจน ตาลเลีย้ ง
21 นางรัฐติกร รักทงุ
22 นางธัญญา เจียมศรีชยั
23 นางอารีรตั น เถาสมบูรณ
24 นางสาวเจริญศรี แสงกระจาง
25 นายนิพนธ พวงนาค
26 นางบัญฑิตา กาชัย
27 นายเสกศักดิ์ ทองมณี

1 นางจินตนา พึง่ พันธ
2 นางเกษร ปณ ทะศิริ
3 นายชุมพล บุญถึง
4 นายสมภพ เพ็ชรนารถ
5 นางลาวัลย อัตโตหิ
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6 นางสาวสมถวิล ขมินทกูล
7 นายกฤษณะ วิลาทัน
8 นายชูเกียรติ สวางเพียร
9 นายขจิตร วิเศษจุมพล
10 นายฉลอง ทองมีแสง
11 นายเดชา กาญจนอุดม
12 นายศิรศิ กั ดิ์ ผลบังเกิด
13 นายสนิท มาเนียม
14 นายสมคิด ประสารจิตร
15 นางทองยอย มาเนียม
16 นางสาวสมพร ศรีจอมขวัญ
17 นายวิรชั ประพฤติธรรม
18 นายมณฑล หย่ำวิลยั
19 นายสมพร วงษเรืองพิบลู
20 นายสาทร อุทยั ธรรม
21 นายประทุม แกวอารีลกั ษณ
22 นายประไพ ตะสี
23 นางพะเยาว ขำเกิด
24 นายวิโรจน สุเมธเทพานันท
25 นางสุปรีดา สวาสุ
26 นายสงวน วิเชียรสรรค
27 นายประทีป ศรีแกว
28 นางพรทิพย ขมินธกูล
29 นายมณี มัชฌิมา
30 นายสมเกียรติ บูรณกูล
31 นางสาวธนิดา รงุ เรืองศรี
32 นายจิรวัฒน คลังเพชร
33 นางฉวี เกตุพนั ธ
34 นางชลอ โพธิศ์ รี
35 นางทัศนีย เส็งพานิช
36 นายสถิตย ขมินธกูล
37 นายประจวบ เปาเพชร
38 นางลำดวน คลังเพชร
39 นายทองคำ แหบคงเหล็ก
40 นายชลอ พิมลบุตร
41 นางอำนวย คำนนท
42 นายบรรจง เลิศสถิตย
43 นางเพ็ญศรี ภาคถารีย
44 นางสาวจรูญศรี คนคลอง
45 นางมลิวลั ย สุวรรณโรจน
46 นางสาวสุนนั ท ทองสาย
47 นายจำนง อำมาตยมณี
48 นางสาวสมพร กรุตนารถ
49 นางประไพศรี พมุ ชูศกั ดิ์
50 นายเรือง ปาเฉย
51 นางสุมามาลย บุญญพิทกั ษสกุล
52 นางสมลิม้ เผาสวัสดิ์
53 นายพิจติ ร สุวรณโรจน
54 นางรัชนี พฤกษะวัน
  ⌫
1 นายเปลง แดงชาติ
2 นายชัยภูมิ เกิดแพ
3 นายสมพร วีระโสภณ
4 นายบุญจอม หมอกมืด
5 นายสมเกียรติ มันตะสูตร
6 นายพลชัย ประชุมชิต
7 นายประทิน หลวงอินทิม
8 นายคมสัน มินจอย
9 นายเส็ง อนชนะ
10 นายเรืองศักดิ์ คชาภิชาติ
11 นายทองหลอ คชสิทธิ์
12 นายโสภณ วนิชยาโกศล

13 นายประมล คุณวัฒนสิน
14 นายสิงห หมอกมืด
15 นายสมพงษ วนะชีวนิ
   
1 นายประดิษฐ มิง่ เมือง
2 นายพิชยั ทับทิม
3 นายยิม้ ศรีสวัสดิ์
4 นายประเสริฐ ศรีสวุ รรณ

1 นางปราณี บุญสวัสดิ์
2 นายสมจิต แชมชัย
3 นายสำราญ จันทรทอง
4 นายสุนนั ท บงการณ
5 นายวรายุทธ สุวรรณา
6 นายประมวล งวนทอง
7 นางสาวแววตา ปรีชาสถล

1 นายจำนงค ประสาทชัย
2 นายพิชยั เอีย่ มซิว้
3 นายเดชา ขำยิม้
4 นายสมพร มังกรแกว
5 นายสุธี บุญมาตร
6 นายสมบูรณ โพธิเ์ จริญ

1 นายมานิตย คมุ ทรัพย
2 นายสุวรรณ จิตดี
3 นายวิฑรู ย คยุ สวาง
4 นายบุญธรรม เอีย่ มตอม
5 นายจำรูญ ทับทอง
6 นายโมรา สิงหทอง
7 นายจันทรเศรษฐ สงศรี
8 นายไพรวงษ จันทรกลู
9 นางมณี สบายฤทัย
10 นางสมพร สินสมบัติ
11 นางกุลนิษฐ พรหมมาสะ
12 นางสุมาส จันทรา
13 นางละเมียด รัตนาคม
14 นางสาวจงจิตร ศรลัมภ
15 นางเพ็ญจันทร มัน่ คงดี
16 นางชูศรี อมรบุตร
17 นางฉวี รัตนาคม
18 นางแสวง รักษวิน

1 นายประเทือง ฉิมไทย
2 นายมนู องอาจ
3 นายวิจติ ร เพ็ญมาศ
4 นายสาคร พรหมจันทร
5 นางสาวลัดดา รังษีวงษ
6 นางสมแปน พรหมจันทร
7 นางสาวจันทรชติ กุลทนันท
8 นางวาสนา จันคนา
9 นายอนุวฒ
ั น สมสุข
10 นางสาวสงบ สุขสันต
11 นางสมทรง ฉิมไทย
 มีตอ หนา 12

ฉบับที่ 242 ประจำเดือน ธันวาคม 2553

วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูพจิ ติ ร จำกัด

ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52
ครัง้ ที่ 11/2553 เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
มีสาระสำคัญทีส่ รุปใหสมาชิกทราบ ดังนี้
1. ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.1 เรื่อง รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจำป
2553 กับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด จำนวน 1,000 บาท
ถวาย ณ วัดตะระเก ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2553
1.2 เรื่อง สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาท ใหกับชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เพื่อชวยเหลือสหกรณออมทรัพยที่ประสบ
อุทกภัย
1.3 เรือ่ ง สนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท ใหกบั สหกรณจงั หวัดพิจติ ร
เพื่อเปนรางวัลการประกวดโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูการสหกรณ
1.4 เรือ่ ง ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำป 2554
1.5 เรือ่ ง สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเนือ่ งจากถึงแกกรรม ตามขอบังคับฯ
ขอ 40 จำนวน 7 ราย ดังนี้
1.นายสุรศักดิ์ ทาไมสขุ
2.นายประเทือง ธงชัย
3.นายวินัย พวงทอง
4.นายสุนทร จิราพงษ
5.นายสมชาติ วิรัญจันทร 6.นายออด นาครัตน
7.นายสนั่น ภูคาจารย
1.6 เรือ่ ง สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเนือ่ งจากถึงแกกรรม ตาม
ขอบังคับฯ ขอ 54 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นายสำเริง ชูชนื่
2.นายสำรวย จันทรกระจาง
3.นายเสนห ประสาทชัย 4.นางตอง ศรีอาภา
2. ทีป่ ระชุมอนุมตั ิ
2.1 อนุมตั ใิ หทายาทสมาชิกรับเงินคาหนุ ของสมาชิกทีถ่ งึ แกกรรม หลัง
สิน้ ปทางบัญชีของสหกรณ จำนวน 2 ราย
2.2 อนุมตั ใิ ห นายกอบโชค เตียวตระกูล ขาราชการบำนาญยายหนวย
ตามภูมลิ ำเนา จำนวน 1 ราย
2.3 อนุมตั ใิ หดำเนินการโครงการสัมมนาผแู ทนสมาชิก ประจำป 2553
ระหวางวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2553
2.4 อนุมตั ติ อ สัญญากเู งินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารออมสิน สาขาพิจติ ร
ตอไปอีก 1 ป เพือ่ รักษาสภาพคลองทางการเงิน

11

2.5 อนุมตั เิ งินจำนวน 44,370 บาท เพือ่ ติดตัง้ มานปรับแสงทีผ่ นังดาน
หนาสำนักงานสหกรณฯ ทั้งชั้นลางและชั้นบน
2.6 อนุมตั ปิ ฏิทนิ เตรียมการประชุมใหญสามัญประจำป 2553
2.7 อนุมตั เิ ตรียมการนำเสนอขอมูลวันประชุมใหญสามัญประจำป 2553
2.8 อนุมัติดำเนินการโครงการกีฬาสัมพันธสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูพิจิตร จำกัด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิจติ ร
พิทยาคม
2.9 อนุมตั ริ บั สมาชิกใหม จำนวน 22 ราย ดังนี้
1.นายพงศพิษณุ นนทประสาท 2.นายนเรศ พินิจ
3.นางสาวน้ำทิพย แซเฮง
4.นางสาววิรยิ า มีไชโย
5.นางสาวปฐติกา ปาริจฉัตต 6.นางสาวกฤตสิกันย ยังเหลี่ยม
7.นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร 8.นางสุวลี เอือ้ วีรวัฒนวงศ
9.นางสาวกชภัท เมืองฤทธิ์
10.นางอัมพวัน พุมโพธิ์
11.นางสาวพชรฎา คันธิยงค 12.นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
2.10 อนุมัติรับสมาชิกใหม กรณีโอนสมาชิกระหวางสหกรณ จำนวน
2 ราย ดังนี้
1.นายณรงคเดช คงสวัสดิ์
โอนจากสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จำกัด
2.นายรังสรรค เขาเมือง
โอนจากสหกรณออมทรัพยครูบุรีรัมย จำกัด
2.11 อนุมตั ริ บั สมาชิกสมทบ จำนวน 30 ราย
2.12 อนุมตั ใิ หสมาชิกออกจากสหกรณ กรณีโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นางสาวปวีณา แกวกอง
โอนไปสหกรณออมทรัพยครูกำแพงเพชร จำกัด
2.นางสาวชุตมิ า โพธิพ์ รมศรี
โอนไปสหกรณออมทรัพยครูสระบุรี จำกัด
3.นางสุจติ รา ไกยสิทธิ์
โอนไปสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จำกัด
4.นายอุบล พิมพาวะ
โอนไปสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จำกัด
2.13 อนุมตั ใิ หสมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณ จำนวน 16 ราย ดังนี้
1.นางมาลัย จยุ ปาน
2.นางเรียม จยุ ปาน
3.นางน้ำคาง ชมพู
4.นายเจ คลังเพชร
5.นางธนู ทองนาค
6.นายพรมสันต สุขสังขกจิ
7.นางอุบล สุขสังขกจิ
8.นางสาววรัญญา อันไกษร
9.นางอารีย สุขสวาสดิ์ 10.นายบุญเลิศ บุญสวาง
11.นางสำรวม บุญสวาง 12.นายสังวาล เยาวะกูล
13.นางลำไย โคตรบุตร 14.นางสังเวียน วิสทิ ธิ์
15.นายสุกี สุขเจริญ
16.นางสาวมลเทียร เชียงเลีย่ งกูล

 ตอจากหนา 10
12 นายประสิทธิ์ เหลือจาด
13 นายฉลาด โตเอีย่ ม
14 นางสมเชือ้ องอาจ
15 นายเสถียร แกวสมบูรณ
16 นางสุดารัตน สมุ ขำ
17 นายบุญสืบ พิมพเมือง
18 นายมนัส จันทรเจริญ
19 นางชัชรินทร หงษยมิ้
20 นายทองพูน โคตรสาขา
21 นายอุดม รังษีสทุ ธิรตั น
22 นายสมหวัง วิทยารางสกุล
23 นางสาวสมนึก พงษประเสริฐ
24 นายพนม บุญมี
25 นายสังวุฒิ กลัน่ หวาน
26 นางกานดา พุทธพงษ
27 นายปรพล ทิพยโกศัย

1 นายแหลม สุขหรอง
2 นายสุวรรณ เสนียว งศ ณ อยุธยา
3 วาที่ ร.ต.ประเจนต สิงหสถิตย
4 นายชูศกั ดิ์ พึง่ ชัย
 อานตอหนา 4

ใหผจู ดั การหรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมายภายวันเวลาในกำหนด
2. หากสมาชิกสงวนสิทธิตาม 1. ใหมสี ทิ ธิกเู งินตาม
โครงการกเู งินเพือ่ ชำระคาเบีย้ ประกันภัยสินเชือ่ ทีส่ หกรณ
กำหนดหลักเกณฑวธิ กี ารกเู งินเพือ่ การนีไ้ วรองรับแลว ได
และเมือ่ ไดรบั การอนุมตั เิ งินกแู ลวสหกรณจะเก็บไว เพือ่ สง
ชำระคาเบี้ยประกันตอไป เพื่อใหสมาชิกไดรับความ
คมุ ครองอยางตอเนือ่ ง
ทัง้ นี้ ทัง้ 1. และ 2 สหกรณจะออกหลักฐานเปนใบ
รับเงินตามจำนวนคาเบีย้ ประกันใหสมาชิกไวเปนหลักฐานวา
ไดมอบเงินคาเบี้ยประกันไวที่สหกรณเรียบรอยแลวตาม
โครงการกเู งินโดยใชสญ
ั ญาประกันชีวติ เปนหลักประกัน
คาเบีย้ ประกันทีเ่ หลือจากการชำระให บริษทั อินทร
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แลว เปดเปนบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยของสมาชิกแตละรายไวทสี่ หกรณ เพือ่ เก็บไวสำหรับ
ชำระเบีย้ ประกันคราวตอๆ ไป โดยทีส่ มาชิกไมมสี ทิ ธิถ์ อน
เงินในบัญชีเงินฝากดังกลาวและตองอนุญาตใหสหกรณมี
สิทธิถ์ อนเมือ่ ถึงเวลากำหนดชำระเบีย้ ประกันในคราวตอไป
ใหกบั บริษทั ฯ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7

นายทวิน เนียมฤทธิ์
นายไวพจน สัญชัยชาติ
นายจำรัส ภเู สม
นายไพโรจน พิศออน
นายบุญชวย เหมือนชาง
นายพิมล เอิบอิม่
นายสมบัติ จงรักษไทย
นายสอาด กะปุระ
นายบุญเลศ อินอน
นายบุญชวย ชัยรัตน
นายบุญธรรม สุขหรอง
นายประสิทธ ยิม้ แยม
นายสาโรจน พรมแตง
นายเดือ่ แกวเหมือน
นายสำเริง ศรีนาราง

นายสะอิง้ ขำปู
นายเจริญศิลป วงษบญ
ุ มาก
นายสมนึก พุกสวาง
นายชอบ อินทรสุข
นางสายบัว เหมะสถล
นายทองเปลว พูลฉันทกรณ
นายพินจิ ฉิมไทย

อนึง่ การเปดบัญชีเงินฝากดังกลาว จะจัดทำบันทึก
ขอตกลงระหวางสหกรณกบั สมาชิกถึงสิทธิ หนาทีใ่ นการ
ฝากเงิน ถอนเงินตอไป ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การทีส่ หกรณกำหนด
10. เงือ่ นไขการประกันชีวติ และความคมุ ครองรวมถึง
กรณีถงึ แกกรรม
10.1 ผูมีสิทธิ์เอาประกันตองเปนสมาชิกสามัญ
สหกรณฯ ทีใ่ ชวงเงินกกู บั สหกรณตามโครงการนีเ้ ทานัน้
10.2 เอาประกันเทากับสัญญาเงินกแู ละจายสินไหม
เทาทุนประกัน
10.3 สมาชิกตองชำระคาเบีย้ ประกันลวงหนากอน
ครบอายุสญ
ั ญา 9 ปแรก 15 วันและทุก ๆ รอบ 9 ป
ตอไป ของระยะเวลาเอาประกันตามจำนวนเงินเบีย้ ประกัน
ทีต่ อ งชำระเบีย้ ประกันใหกบั บริษทั ประกัน
10.4 เมือ่ ผเู อาประกันเมือ่ ถึงแกกรรม บริษทั ประกัน
ตองจายเงินสินไหมทดแทนเพือ่ ชำระหนีท้ ยี่ งั คงคางทัง้ หมด
ใหแกสหกรณฯ สินไหมทีเ่ กินกวาเงินกคู งคางใหทายาทเปนผรู บั
10.5 คมุ ครองการเสียชีวติ ทุกกรณี 24 ชัว่ โมง

8
9
10
11

นายบุญนะ วงษบญ
ุ มาก
นางเฉลิม โพธิร์ งุ เรือง
นายชอย นาเจริญ
นายสมยศ บรรจง
⌦
1 นายอุดม บัวทอง
2 นายประจักษ ชางดวง
3 นายธีรยุทธ มูลคำศรี
4 นายสุดใจ ศรีเวียง
5 นายพหล ปรางทอง

1 นายชารี รวมทอง
2 นางสาวพยอม มวยทองดี
3 นายวรเชษฎฐ สุขมี
     
1 นายคม พรหมเมศร
2 นางรัชนี พฤกษะวัน

1 นายจิตร วรรณะบำเพ็ญ
⌫  ⌦  
1 นายประดิษฐ พรมเอีย่ ม

ทัว่ โลก ยกเวนการทำอัตวิบากกรรมและขอจำกัดตามเงือ่ น
ไขทีบ่ ริษทั กำหนดเปนเอกสารทายสัญญา
10.6 เงื่อนไขการประกันชีวิตและความคุมครอง
อืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากนีใ้ หเปนไปตามสัญญาทีบ่ ริษทั ทำไว
กับสหกรณ
11. ขัน้ ตอนการพิจารณา
คณะกรรมการฝายสินเชือ่ และคณะกรรมการทีไ่ ดรบั
การแตงตัง้ ใหเปนคณะกรรมการกลัน่ กรอง ประชุมพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผูเสนอคำขอกูพรอมเอกสาร
ประกอบ เดือนละ 2 ครัง้ คือ วันที่ 7 และ วันที่ 23 ของแต
ละเดือน สำหรับการรับคำขอกทู จี่ ะนำเขาวาระการประชุม
ของคณะกรรมการกลัน่ กรอง จะรับคำขอกถู งึ วันที่ 5 และ
วันที่ 21 ของแตละเดือน (สำหรับคำขอกทู ย่ี นื่ ในวันที่ 6
และ 22 ของแตละเดือน จะนำไปดำเนินการในรอบพิจารณา
คราวถัดไป เพือ่ ใหเจาหนาทีม่ เี วลาไดจดั ทำวาระการประชุม
กอนวันประชุม 1 วัน เพือ่ ความรอบคอบ)
12. ระยะเวลาเริม่ และสิน้ สุดโครงการ
ดำเนินการตามโครงการ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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