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ประธานพบสมาชิก

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ำกัด ที่เคารพทุกท่าน

จากอดีตสู่ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ำกัด
ได้ด�ำเนินกิจการมาย่างเข้าสู่ปีที่ 59 แล้ว โดยทั่วไปการด�ำเนิน
กิจการของสหกรณ์ประกอบด้วย การถือหุ้น การรับฝากเงิน
และการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก การด�ำเนินธุรกิจเหมือนองค์กรธุรกิจ
ทั่วไป แต่แตกต่างกันที่ “สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นของสมาชิก
โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก”  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์
ออมทรัพย์หลายแห่งเกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาการทุจริต
ความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ การน�ำเงินไปลงทุนผิด
วัตถุประสงค์ รวมถึงการท�ำงานของคณะกรรมการทีถ่ กู ครอบง�ำ
ทางความคิดจากกลุ่มบุคคล จากปัญหาเหล่านี้ท�ำให้รัฐบาล
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ออกมาแสดงความคิดเห็น เสนอ
แนะแนวทางแก้ไขเพือ่ ก�ำหนดกลไก และแนวทางในการก�ำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนา่ น จ�ำกัด ได้ตระหนัก และเล็ง
เห็นปัญหาต่าง ๆ ในอนาคตข้างหน้าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับสหกรณ์
จึงได้จัดท�ำวารสารฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
หลักการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ รวมทั้งได้สรุป
ประเด็นท�ำส�ำคัญเกีย่ วกับ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะ
กรรมการด�ำเนินการ การให้บริการด้านต่าง ๆ สวัสดิการต่าง
ๆ ทีส่ มาชิกพึงจะได้รบั เพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้อง
กับสภาวะการณ์ปัจจุบัน สามารถอ�ำนวยประโยชน์และให้
บริการแก่สมาชิกในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อสมาชิกจะได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง
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เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองตามหลักธรรมา
ภิบาลของสหกรณ์ คือ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในด�ำเนินส่งเสริมธรรมา
ภิบาลในสหกรณ์ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
คุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มวลสมาชิกอย่างเป็นธรรม
วารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนา่ น จ�ำกัด ฉบับ
นี้ถือเป็นฉบับแรกภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดที่ 59 โดยฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับมวลสมาชิกอีกช่องทาง
หนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก ผูป้ ฏิบตั งิ าน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็นอย่างมาก ใน
นามของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 59 ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง และขอให้
ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และโชคดีตลอดไป

(นายวีระ ศรีตนไชย)
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สรุปผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการ

จ�านวนเงิน

จ�านวนสมาชิก
-สมาชิกสามัญ
-สมาชิกสมทบ
1. สินทรัพย์รวม
1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1.3 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.4 สินทรัพย์อื่น
2. หนี้สินรวม
2.1 เงินกู้ยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.4 หนี้สินอื่น
3. ทุนของสหกรณ์
3.1 ทุนเรือนหุ้น
3.2 ทุนส�ารอง
3.3 ทุนสะสม
3.4 ก�าไรสุทธิ
4. รายได
4.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้
4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
4.3 รายได้อื่น
5. ค่าใชจ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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หน่วย

8,006
4,272
12,786,807,531.24
12,576,573,759.60
164,210,189.72
10,205,000.00
35,818,581.92
6,048,117,362.24
436,604,560.40
3,889,425,171.04
1,700,000,000.00
22,087,630.80
6,738,690,169.00
5,941,701,770.00
605,779,443.39
47,065,364.19
144,143,591.42
174,246,137.61
173,960,634.75
110,509.33
174,993.53
30,102,546.19
19,020,591.20
11,081,954.99
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สวัสดิการที่สมาชิกจะไดรับ
เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 60 ปี โดยคิดค�านวณตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 400 บาท
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 65 ปี รายละ 1,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 70 ปี รายละ 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 75 ปี รายละ 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 80 ปี รายละ 2,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 85 ปี รายละ 2,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
• จ่ายให้เมื่ออายุครบ 90 ปีขึ้นไป รายละ 3,000 บาท (ได้ทุกปี)

ทุนสาธารณประโยชน์
• ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ
- ระดับ ม.6 และปวช.ปีที่ 3
ทุนละ 1,500 บาท
- ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
ทุนละ 2,000 บาท
***ยื่นค�าขอรับภายในเดือนกันยายนของทุกปี
• สวัสดิการคนโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร
- มีสถานะภาพโสด จ่ายให้คนละ 2,000 บาท
- สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร
- สมาชิกที่ทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด
รวมกันจ�านวน 3,000 บาท
- สมาชิกที่คู่สมรสไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด จ�านวน
คนละ 2,000 บาท
***ยื่นค�าขอรับภายในเดือนกันยายนของทุกปี
• กรณีประสบวาตภัย ใหการช่วยเหลือรายละไม่เกิน 1,500 บาท
• กรณีประสบอัคคีภัย ใหการช่วยเหลือรายละไม่เกิน 5,000 บาท
• กรณีประสบอุทกภัย ใหการช่วยเหลือรายละไม่เกิน 1,000 บาท

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ แก่ สมาชิกและครอบครัว (ส.ส.ค.)
ทายาทได้รับกรณีถึงแก่กรรม มี 2 ประเภท คือ
- สมาชิกชั้นที่ 1 บริจาคเงินให้สหกรณ์ หากเป็นสมาชิกครบ 1 ปี จะได้รับเงิน 200,000 บาท
- สมาชิกชั้นที่ 2 เป็นสมาชิกครบ 1 ปี ได้รับเงิน 10,000 บาท และได้รับเพิ่มปีละ 2,000 บาท ทั้งนี้จะ
ได้รับไม่เกิน 50,000 บาท
*** สมาชิกชั้นที่ 1 จะได้รับสิทธิ์สมาชิกชั้นที่ 2 ด้วย

การให้ สวัสดิการสมาชิกเพือ� สงเคราะห์ เกีย� วกับการศพ (ส.ส.ศ.)
เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงิน 60,000 บาท และจะได้รับสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับอายุการเป็นสมาชิก (ทายาทได้รับกรณีถึงแก่กรรม)
4

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด ว่าดวย การใหสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ พ.ศ.2561(ส.ส.ศ) มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

ล�าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

อายุการเปนสมาชิก (เดือน)
เป็นสมาชิกตั้งแต่
6 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 72 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 84 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 96 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 108 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 132 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 144 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 156 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 168 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 192 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 204 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 216 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 228 เดือนขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 240 เดือนขึ้นไป

เงินที่ไดรับ (บาท)
60,000
70,000
80,000
90,000
102,000
114,000
126,000
138,000
153,000
168,000
183,000
198,000
216,000
234,000
252,000
270,000
295,000
320,000
345,000
370,000
400,000

การนับอายุการเปนสมาชิกใหนับเปนเดือน เศษของวันใหนับเปนหนึ่งเดือน
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ตามหลักเกณฑ์
ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้างต้นนี้ โดยสหกรณ์จะจ่ายให้หลังจากหักหนี้สินที่สมาชิกค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์
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ตารางสรุปจํานวนสมาชิกของ สสอค. และ สส.ชสอ.
ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จ�านวนสมาชิกคงเหลือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด
ยอดยกมาเดือนมกราคม 2561
6,335 คน
บวก สมาชิกเข้าใหม่
107 คน
สมาชิกรับโอน
- คน
หัก สมาชิกลาออก
- คน
สมาชิกเสียชีวิต
2 คน
สมาชิกโอนย้าย
1 คน
คงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561
6,439 คน
**เงินสงเคราะห์ที่ได้รับประมาณ 600,000 บาท

จ�านวนสมาชิกคงเหลือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด
ยอดยกมาเดือนมกราคม 2561
4,667 คน
บวก สมาชิกเข้าใหม่
61 คน
สมาชิกรับโอน
- คน
หัก สมาชิกลาออก
- คน
สมาชิกเสียชีวิต
2 คน
สมาชิกโอนย้าย
3 คน
คงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561
4,723 คน
**เงินสงเคราะห์ที่ได้รับประมาณ 600,000 บาท

จ�านวนสมาชิกคงเหลือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ยอดยกมาเดือนธันวาคม 2560
276,747
บวก สมาชิกเข้าใหม่
1,657
หัก สมาชิกลาออก
21
สมาชิกเสียชีวิต
174
คงเหลือ ณ เดือนมกราคม 2561
278,209

คน
คน
คน
คน
คน

**เงินสงเคราะห์ศพละ 2.16 บาท

จ�านวนสมาชิกคงเหลือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ยอดยกมาเดือนธันวาคม 2560
266,806 คน
บวก สมาชิกเข้าใหม่
1,983 คน
หัก สมาชิกลาออก
54 คน
สมาชิกเสียชีวิต
211 คน
คงเหลือ ณ เดือนมกราคม 2561
268,524 คน
**เงินสงเคราะห์ศพละ 2.25 บาท

คุณสมบัติ และ ค่าสมัครสมาชิก
1.ประเภทสามัญของสหกรณ์ 2.ประเภทสมทบของสมาชิกสามัญ (คูส่ มรส - บุตร - บิดา – มารดา) 3.ประเภทสมาชิกสมทบสหกรณ์ (รับเฉพาะ สสอค.)

สสอค.
1. กรณีปกติอายุไม่เกิน 50 ปี จ�านวน 4,860 บาท
2. กรณีพิเศษอายุตั้งแต่ 51-60 ปี จ�านวน 4,860 บาท + เงินบริจาค ตามอายุ
ปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ.
รอบการเปดรับสมัครสมาชิกป 2561
รอบทีเ่ ปดรับสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร รับสิทธิสมาชิกภาพ
รอบเมษายน
รอบพฤษภาคม

รอบมิถุนายน
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วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2561 เป็นต้นไป
วันที่ 1-31 มีนาคม ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป
วันที่ 1-30 เมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2561

วารสารประชาสัมพันธ์

สส.ชสอ.
1.กรณีปกติอายุไม่เกิน 57 ปี (ผู้ที่เกิดปี 2504 เป็นต้นไป)
จ�านวน 4,840 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ.
1.ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตร
1 ฉบับ
ข้าราชการของผู้สมัคร
2.ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
1 ฉบับ
3.ส�าเนาใบส�าคัญทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ของผู้สมัคร
1 ฉบับ
4.ส�าเนาใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์(จาก รพ.รัฐ) ฉบับจริง อายุ ไม่เกิน 30 1 ฉบับ
วันถึงวันที่สมัคร
6.ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับ
1 ฉบับ
ผลประโยชน์

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรม ในรอบเดือนที่ผานมา

คณะกรรมการอ�านวยการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “กรรมการ
อ�านวยการ” ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้ารับการอบรม หลักสูตร“การ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันที่ 26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมดิอิมเพรส อ.เมือง ซึ่งจัดโดย ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนา่ น จ�ากัด โดยคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 59
ประจ�าปี 2561 รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานดีเด่น
ระดับจังหวัด มอบโดย นางสาวบัวเดียว ค�ามี ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1
ส�านักงานสหกรณ์จงั หวัดน่าน เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด

นายวีระ ศรีตนไชย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
(สสอค) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พร้อมทั้งรับโล่รางวัล ศูนย์
ประสานงานดีเด่น ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค เมืองทองธานี

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมคณะท�างานส่งเสริมธรรม
ภิบาล ระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “วิเคราะห์เงินใหกแู ก่สมาชิก” ในวันที่ 10-11
กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือปี 2561
“100 ป การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่
11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โดยมีนางน�้าทิพย์ ทะศรี
แก้ว นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

ร่วมสัมมนา “สหกรณ์เขมแข็งดวยศาสตร์พระราชา 22 กุมภาพันธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด

วารสารประชาสัมพันธ์
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รายงานสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด
ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จ�านวนสมาชิกคงเหลือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด (สสคน.)
ยอดยกมาเดือนมกราคม 2561

6,994 คน

สมาชิกเข้าใหม่

15 คน

สมาชิกลาออก

2 คน

สมาชิกพ้นสภาพให้ออก

4 คน

สมาชิกอุทธรณ์คืน

1 คน

สมาชิกเสียชีวิต

4 คน

* คงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

7,000 คน

* เงินสงเคราะห์ที่ได้รับประมาณ 200,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สสคน.
1. ส�าเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
1 ฉบับ
ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์
รับเงินสงเคราะห์
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
1 ฉบับ
และ ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
3. ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.รัฐ) ฉบับจริง
1 ฉบับ
อายุไม่เกิน 30 วัน ถึงวันที่สมัคร
4. ส�าเนาใบส�าคัญแสดงการเปลี่ยน
1 ฉบับ
ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ส�าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
1 ฉบับ
6. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 บาท
400 บาท
เงินค่าสมัคร 100 บาท

สหกรณออมทรัพยครูนา น จํากัด

สํานักงานใหญ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000
Tel. 054-710233, 771656 Fax. 054-775181-2

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ๒๑๐/๒๕๖๑
ปณ.นาน

สํานักงานสาขาปว : เลขที่ 245 หมู 2 ตําบลวรนคร อําเภอปว จังหวัดนาน 55120
Tel./Fax. 054-688167

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา : นายวีระ ศรีตนไชย ประธานกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ :
นายบุญนัก
นายอาคม
นายมานพ
นางมาลินี
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จาแสน
กุลสุรินทร
เถรหมื่นไวย
นุสา

วารสารประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
เจาหนาที่ธุรการและประชาสัมพันธ

นายประยูร ธนูสนธิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายสมพงษ พิมพมาศ
นายสุริยันห ดีปาละ
นางขัตติยา ประสิทธิวุฒิศักดิ์
นายจรัสพงษ สมศิริ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รองผูจัดการ
เจาหนาที่ประมวลผล

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

