
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ไดประชุม ครั้งที่ 2/2559  เม่ือวันที่ 13  พฤศจิกายน 2558  มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิก 
ไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย   คณะกรรมการเงินกู  ประกอบดวย 
1.  นายอัมพร   พินะสา   ประธานกรรมการ     1.  นายพินิจ     งามวิเศษ           ประธานกรรมการ 
2.  นายสวัสดิ์   มูลศร ี  รองประธานกรรมการ  คนที่ 1 2.  นายวีระ   กองบุตร           กรรมการ 
3.  ดร. อนันต   พันนึก  รองประธานกรรมการ  คนที่ 2 3.  นายเจริญ   สอนคําหาญ     กรรมการ 
4.  นายประหยัด   คามตะศิลา รองประธานกรรมการ  คนที่ 3 4.  นายวุฒิพงศ   บทมาตย           กรรมการ   
5.  นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชต ิ กรรมการและเลขานุการ  5.  นายสุพัฒน   ทองจันทร        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  คณะกรรมการสวัสดิการ  ประกอบดวย 
1.  นายสุปรณิช   อุดมเพ็ญ  ประธานกรรมการ     1.  นายอนุสรณ   วุฒิชาติ           ประธานกรรมการ 
2.  นายสมพงษ   วงละคร  กรรมการ      2.  นายสุวัฒ   ภาคีนุยะ           กรรมการ 
3.  นายเจริญ   สอนคําหาญ กรรมการ      3.  นายวีระ   กอบุตร           กรรมการ 
4.  นายสุวัฒ   ภาคีนุยะ  กรรมการ      4.  นายวุฒิพงศ   บทมาตย           กรรมการ 
5.  นายสุระสิทธิ์   คะลีลวน  กรรมการและเลขานุการ  5.  นายสุระสิทธิ์   คะลีลวน           กรรมการ  
        6.  นางสาวสุธาสินี  สระบัว          กรรมการและเลขานุการ 
การแตงต้ังที่ปรึกษา  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     คณะผูตรวจสอบกิจการ ปบัญชี 2559   ประกอบดวย 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ ประกอบดวย    1)  นายชัยกร   จันทรศร ี        ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
1)  ผศ. เต็มใจ   สุวรรณทัต     2)  นายสุวัฒน   โบราณินทร   ผูตรวจสอบกิจการ    
2)  นายสินสมุทร เสนาอาจ      3)  นายอาทิตย   อัมไพ             ผูตรวจสอบกิจการ  
ที่ปรึกษา  ประกอบดวย      4)  นายสุพจน   พรหมจักร      เลขาฯผูตรวจสอบกิจการ 
1)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 
                             อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราดอกเบี้ยเงินกู  

    เงินฝากออมทรัพย     รอยละ   1.50  ตอป เงินฝากออมทรัพย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
    เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   รอยละ   4.00  ตอป เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป 
      อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 
  

                                        สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT COOPERATIVE  LIMITED  
                                       เลขท่ี 143 ถนนประจักษ  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4241-1334, 0-4246-5223  โทรสาร 0-4242-0746   

       เว็บไซต  http://www.nktsc.org                  E-mail     nktsc.org@hotmail.com 
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แจงเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา  สําหรับปบัญชี 2559  ฌาปนกิจสงเคราะหฯ สสอค. และ สส. ชสอ. 
  ดวยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ- 
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  (สส. ชสอ.) แจงเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา   
สําหรับป บัญชี 2559 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน และการกูเงินจากสหกรณ  ขอใหทานไดสงเงินสงเคราะหลวงหนา  ภายใน  
วันที่ 15 ธันวาคม 2558  หากพนเวลาดังกลาวแลว  สมาคมฯ จะตองคัดช่ือออกจากสมาชิกไวกอน และจะคืนสภาพสมาชิกใหเม่ือ 
ย่ืนอุทธรณพรอมใบรับรองแพทย และชําระเงินสงเคราะห (ลวงหนา) ภายใน 30 วัน นับแตคัดช่ือออก  
 จํานวนเงินจําแนกตามรอบการสมัครเขาเปนสมาชิก  ดังตารางเรียกเก็บเงิน สงเคราะห  ลวงหนา สําหรับปบัญชี 2559 

ตางรางเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา  สําหรับป  2559 
           สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก 
           ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย          ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 

  
รอบของสมาชิก 

จํานวนเงินที่เรียกเก็บกับสมาชิก ….   
รอบของสมาชิก 

จํานวนเงินที่เรียกเก็บกับสมาชิก 
เงินสงเคราะหลวงหนา  
คงเหลือ ณ 1 ม.ค. 59 

คาบํารุง 
รายป 

รวมเปนเงิน 
(บาท) 

เงินสงเคราะหลวงหนา  
คงเหลือ ณ 1 ม.ค. 59 

คาบํารุง 
รายป 

รวมเปนเงิน 
(บาท) 

1/54 – 1/58 4,800.00 20.00 4,820.00 กอน ม.ค. 57 4,800.00 40.00 4,840.00 
2/58 4,588.00 20.00 4,608.00 ธ.ค. 57 3,740.00 40.00 3,780.00 
3/58 4,193.00 20.00 4,213.00 ม.ค. 58 3,310.00 40.00 3,350.00 
4/58 3,818.00 20.00 3,838.00 ก.พ. 58 2,961.00 40.00 3,001.00 
5/58 3,115.00 20.00 3,135.00 มี.ค. 58 2,508.00 40.00 2,548.00 
6/58 2,793.00 20.00 2,813.00 เม.ย. 58 2,027.00 40.00 2,067.00 
7/58 2,356.00 20.00 2,376.00 พ.ค. 58 1,641.00 40.00 1,681.00 
8/58 1,953.00 20.00 1,973.00 มิ.ย. 58 1,239.00 40.00 1,279.00 
9/58 1,602.00 20.00 1,622.00 ก.ค. 58 844.00 40.00 884.00 

10/58 1,200.00 20.00 1,220.00 ส.ค. 58 422.00 40.00 462.00 
11/58 798.00 20.00 818.00 ก.ย. 58 หมายเหต ุ สมาชิกท่ีสมัครเขาในเดือนกันยายน และ  

เดือนตุลาคม 2558  ไมมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห 12/58 399.00 20.00 419.00 ต.ค. 58 
 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทส้ินเดือนตุลาคม 2558 จํานวน 2,727 บัญชี เปนเงิน 475,568,423.44  บาท 
         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  19,369,143.07  บาท               - เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =          356,637.68  บาท            
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =     4,372,218.77 บาท                   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   =   146,683,145.72  บาท 
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 302,512,274.24 บาท        

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =    2,275,003.96 บาท          
 

 จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ต.ค. 2558  จํานวน 6,023  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ต.ค.  2558  จํานวน 272 คน 


