
ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

ภาพ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เสดจ็ออกมหาสมาคม ณ ทอ้งพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา  86 พรรษา 



บก. ชวนคยุ 
สวัสดคีรับ สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด 

     วารสารสหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุฉีบับนีเ้ป็นฉบับแรกของการ

ด าเนนิงานโดยคณะกรรมการฯ ชดุที ่53 วัตถปุระสงคข์องการจัดท าวารสารก็

เพือ่การสือ่สารกับสมาชกิและรายงานกจิการของสหกรณ์ใหส้มาชกิไดรั้บทราบ

เป็นระยะ ตลอดเวลาทีผ่่านมาวารสารก็ไดม้กีารปรับปรงุ ทัง้รปูแบบและเนือ้หา

ของวารสาร ทัง้นี ้เพือ่ใหส้มาชกิไดป้ระโยชนส์งูสดุจากการตดิตอ่สือ่สาร  

     สาระส าคัญในฉบับนีเ้ป็นการแนะน าทา่นสมาชกิใหรู้จั้กคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีชดุที ่53 ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

ด าเนนิการ คณะทีป่รกึษา คณะผูต้รวจสอบกจิการ ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพือ่

บรกิารสมาชกิและเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด 

     ส าหรับการเคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สมาชกิจะได ้

รายงานในวารสารฉบับตอ่ๆ ไป นอกจากนีท้า่นสมาชกิยังสามารถเขา้ไปทาง

เวปไซคข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด เพือ่ดคูวามเคลือ่นไหว 

ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด และยังสามารถตรวจสอบขอ้มลู

ของทา่นได ้เชน่ เงนิฝาก, เงนิกู,้ ขอ้มลูค ้าประกัน, รายการหักประกัน,        

เงนิปันผล-เฉลีย่คนื เป็นตน้ คณะกรรมการยนิดรีับค าแนะน า-ขอ้เสนอแนะ เพือ่

การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุแก่

สมาชกิทกุทา่น 

 

                                                (นายไกรพจน ์ บญุประเสรฐิ) 

                                       ประธานคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ ์

สารจากประธาน 
ทา่นสมาชกิทกุทา่นครับ 

      ผมขอขอบพระคณุสมาชกิทกุทา่นทีก่รณุาใหค้วามไวว้างใจมอบภาระการเป็น

ประธานเพือ่ท าหนา้ทีแ่ทนทา่นในการบรหิารจัดการกจิการสหกรณ์ของเราใหม้คีวาม

มั่นคง สูค่วามย่ังยนืเพือ่สมาชกิทกุทา่นไดม้คีวามสขุเมือ่ไดรั้บบรกิารของสหกรณ์ ผม

ขอใหท้กุทา่นอยา่ไดเ้กรงใจนะครับ มคีวามคดิอะไรดีๆ  มขีอ้เสนอแนะดีๆ  ขอใหท้า่น

สง่ความคดิเหลา่นัน้ไปทีส่ านักงานสหกรณ์ไดต้ลอดเวลา หรอื ทา่นคลิ๊กเขา้สูเ่วปไซค์

สหกรณ์ www.ktscc.org ซึง่สามารถตรวจสอบขอ้มลูทา่นไดจ้ากทีบ่า้น และยัง

สามารถพมิพใ์บเสร็จรับเงนิรายเดอืนจากหนา้เวปไซคไ์ดท้ันท ี

     ทา่นสมาชกิครับ  ผมและคณะกรรมการด าเนนิการชดุที ่53 ขออทุศิและเสยีสละ

ความคดิ ก าลังกายอย่างทุม่เท เพือ่ใหก้จิการสหกรณ์ของพวกเรา เป็นทีพ่ ึง่ของพวก

เราไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ผมขอใหค้ ามั่นสัญญาครับ 

 

                                                                  (นายจ านงค ์ ยอดข า) 

                                                 ประธานสหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด 



นายจ านงค์  ยอดข า 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

นายสมชาย  ค าเรียง 
รองประธานกรรมการด าเนินการ คนท่ี 1 

ผศ.ชวลิต  สันถวะโกมล 
รองประธานกรรมการด าเนินการ คนท่ี 2 

นายภาคภูมิ  ศรีทอง 
กรรมการด าเนินการ / เลขานุการ 

นางสาวทวีศรี  วุฒิพิมลวิทยา 
กรรมการด าเนินการ / เหรัญญิก 

นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ 
กรรมการด าเนินการ  

นายทวี  ชูศรี 
กรรมการด าเนินการ 

นายบรรพต  ท่าน้ าตื้น 
กรรมการด าเนินการ 

นายเจนวิทย์  จงใจ 
กรรมการด าเนินการ 

นายประจักษ์  รักษาทรัพย์ 
กรรมการด าเนินการ 

นายอภิชาต  แก่นน้อย 
กรรมการด าเนินการ 

นายประเสริฐ  ใยเยื่อ 
กรรมการด าเนินการ  

นายไพรัช  พวกยะ 
กรรมการด าเนินการ  

นายปราโมทย์    เท่ียงผดุง 
กรรมการด าเนินการ  

นางพัชรา  ดีหล้า 
กรรมการด าเนินการ  

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 53 



 

1 นายนพดล มงคล          อ.เมือง 

2 น.ส.ปาณิสรา มณีจ ารัฐ  อ.ด่านมะขามเตี้ย 

3 นายเกษม คุ้นเคย          อ.ท่าม่วง 

4 นายศราวุฒ ิสุขประเสริฐ    อ.ท่ามะกา 

5 นางสุรีพร บ ารุงชล          อ.พนมทวน 

6 นางยลพรรษย ์ ศิริรัตน์      อ.ห้วยกระเจา 

7 นายฐิรวุฒ ิห้าวเจริญ     อ.ไทรโยค 

8 นายธีรวุฒ ิกวางคีรี          อ.ทองผาภูม ิ

9 นายไพรินทร์  ศรีวิพัฒน์     อ.สังขละบุร ี

10 นายสายญัห์ สขุส าราญ    อ.ศรีสวัสดิ์ 

11 นายวชิัย   ปลาบูท่อง     อ.บ่อพลอย 

12 นายสุรชัย สุขเข     อ.หนองปรือ 

13 นายวชิา     แตงโม     อ.เลาขวญั 

14 นางกนกพร เพ็งอ้น     จังหวดั 

15 นางมุกนิษฐ์ชา  น่ิมเจริญ    ม.ราชภฎัฯ 

16 นายไพโรจน์  สภุาษติ      สพม.เขต 8 

17 นายสมยศ  ส าเนียงงาม    สพป.กจเขต 1 

18 นางนราทิพย์  สอาดเอี่ยม สพป.กจเขต 2 

19 นายปริญญา มังกโรทยั      สพป.กจเขต 3 

20 นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง   สพป.กจเขต 4 

นายปราโมทย์  สรวมนาม นายนิวัฒน์  วีระสุนทร นายสุพรรณ  ประเสริฐลาภ 

นายอรัญ  ร่วมสุข นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง นายนพพร  ประเสริฐลาภ นายนิทัศน์  เชียงทอง 

ว่าที่ร.ต.เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์ 
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 



ลาวัลย์  ชว่งชัย   

ผู้จัดการ 

ศศิธร  ไชยสงคราม 

รองผู้จัดการ 

วันนา เกยีรติศิริกุล 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

มนทิชา โตเฟ่ือง 

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 

สหัสทยา กาญจนมาศ 

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร ์

จันทร์ตรา มหาวัย 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

บุษบง ทัพวงษ์ 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

บุษบา วิเศษสิงห์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

พจนา บริสุทธิ ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

วัฒนา ครูทอง 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

บาหยัน ก้านเหลือง 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

พัทธพร เกตุพันธุ์ 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

ลักขณา แดงอร่าม 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

สุภาภรณ์ เทศนา 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

ภานุ วันประเสริฐ      

เจ้าหน้าที่โสตฯและ 

สารสนเทศ 

ภาคภูมิ ชัยเจริญ 

พนักงานขับรถ 

ศุวิภา ศิริชาติ     

แม่บ้าน 

นิยะดา ครุธสุวรรณ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 

คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่53 ไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2556 ไดน้ าเรือ่งการท าประกนัชวีติกลุ่ม  

เขา้หารอืกนัในทีป่ระชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาหารอื สรุปไดว้่า เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของสมาชกิโดยรวม      

จงึไมส่ามารถด าเนินการใหมไ่ด ้เนื่องจากเหตุผลดงันี้ 

     1. สญัญาประกนัเดมิจะหมดวนัที ่29 มกราคม 2557 

     2. การเริม่ด าเนินการตามขบวนการใหม ่จะท าใหร้ะยะเวลาของประกนัใหมไ่มต่่อเนื่องเป็นผลเสยีต่อสมาชกิ 

     3. รบัหลกัการในทีป่ระชุม และในปีต่อไปจะเริม่ด าเนินการ 

ตอบขอ้ซกัถามจากทีป่ระชุมใหญ่  

เรื่องประกนัชวีติกลุม่ 



การตรวจสอบขอ้มลูสมาชกิออนไลน ์
      ทา่นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด วันนี้ ทา่นสามารถตรวจสอบขอ้มลูของทา่นไดท้าง    

เวปไซค ์www.ktscc.org เขา้ทีล่งิค ์ตรวจสอบขอ้มลูสมาชกิ 

      กดเขา้ใชง้าน ระบบตรวจสอบขอ้มลูสมาชกิ 

การเขา้ใชง้านครัง้แรก จะตอ้งสมัครใชบ้รกิาร

กอ่นใชง้าน โดยขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสมัคร คอื 

หมายเลขสมาชกิ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

กาญจนบรุ ีจ ากัด กับหมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 13 หลัก ทีต่รงกับขอ้มลูในระบบ 

สหกรณ์ ( ขอ้มลูสมาชกิเป็นขอ้มลูส าคัญทาง

การเงนิของสมาชกิ การสมัครสมาชกิ รหัสผา่น

ควรเก็บรักษาไวอ้ย่างดแีละปลอดภัย ) 

การสมคัรใชบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลูสมาชกิ 

       ในหนา้ ตรวจสอบขอ้มลูสมาชกิ กด สมัคร

ใชบ้รกิาร 

 

 

 

 

 กรอกหมายเลขสมาชกิ และ หมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก จากนัน้กด ->

ยอมรับเงือ่นไข กรณีทีข่อ้มลูเลขประจ าตัวประชาชนไมต่รงกับขอ้มลูสมาชกิ ระบบจะ

ไมส่ามารถผา่นไปก าหนดรหัสผา่น 

<- ขอ้มลูสมาชกิจะแสดงขึน้มา  ให ้

สมาชกิ กรอกหมายเลขโทรศัพท ์กรอก E-mail และก าหนดรหัสผา่น 

อยา่งนอ้ย 8 ตัวอักษร ดว้ยตัวเลข หรอื ตัวอักษรก็ไดแ้ละยนืยัน

รหัสผา่นอกีครัง้  

(กรณีทีท่า่นสมาชกิลมืรหัสผา่น กรณุาแจง้ ฝ่าย IT แจง้รหัสสมาชกิ

เพือ่แกไ้ขใหท้า่นสมาชกิสมัครใหม ่) 

 

 การเขา้ใชง้านดว้ยหมายเลขสมาชกิ ->

สหกรณ์ออมทรัพยค์รกูาญจนบรุ ีจ ากัด 

และรหัสผา่น จากทีส่มาชกิท าการตัง้

รหัสไว ้ตอนสมัครใชบ้รกิาร 

 

<— ขอ้มลูสมาชกิตา่ง ๆ สามารถเลอืกดไูดจ้าก เมนูทางดา้นซา้ยมอื

ไดแ้ก ่เงนิฝาก, เงนิกู,้ ขอ้มลูค ้าประกัน, รายการหักประกัน, เงนิปันผล-

เฉลีย่คนื 

 

0000000 

นายประหยดั                                                         อดออม 

0123456789123 



การกูเ้งนิระบบATM 
มารูจ้กั เงินกู ้ATM  กนัเถอะ 

ถาม : เงินกู้ ATM คืออะไร 

ตอบ : เป็นเงินกู้โครงการใหม่ของสหกรณ์ออมทรพัยค์รกูาญจนบุรี 
จ ากดั      ซ่ึงเตรียมการล่วงหน้ามาประมาณ 1 ปี ปัจจบุนัมี
ความพรอ้มท่ีจะให้บริการได้แล้วช่ือเตม็ คือ  

         “โครงการเงินกู้สามญัเพือ่เสริมสภาพคล่อง ATM” 

ถาม :  แตกต่างจากเงินกู้ทัว่ไปอยา่งไร 

ตอบ : แตกต่างท่ีกู้เงินได้น้อยกว่าเงินกู้สามญั แต่เป็นไปตามช่ือ 

คือเสริมสภาพคล่อง ของสมาชิก คล้ายๆ กบัสินเช่ือ “ธนวฏั” 

ของธนาคารกรงุไทย 

ถาม: กู้ได้เท่าไร 

ตอบ: สมาชิกขอกู้ได้ตามสภาพเงินเดือนหรอืรายรบัของแต่ละคน 

ทัง้น้ีสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาทถ้วน 

ถาม:จะกู้ได้อย่างไร 

ตอบ:สมาชิกขอรบัใบขอกู้เงิน ATM ได้ท่ี สหกรณ์ออมทรพัยค์รู

กาญจนบุรี จ ากดั หรอืกรรมการ หรอื ผูแ้ทนประจ าหน่วย ถ้า

ได้รบัการพิจารณาให้กู้ได้แลว้สมาชิกสามารถเรียนรูวิ้ธีการใช้

บตัร ATM (บตัรใบเดียวกนักบัท่ีใช้รบัเงินเดือน) ได้จาก

คู่มือ ดงัรปู 

ถาม:ดีอย่างไร 

ตอบ:เพื่อเสริมสภาพคล่องในยามจ าเป็น และสามารถกดเงินจาก 

ตู้ ATM ธนาคารกรงุไทยได้ทัว่ประเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมกรณุาติดต่อ สหกรณ์ออมทรพัยค์รกูาญจนบรีุ จ ากดั 

 

** การใชเ้งนิกูนั้น้ ตอ้งใชอ้ยา่งเกดิประโยชน ์ถา้ใชจ้า่ยฟุ่ มเฟือยจะท าใหเ้กดิ ทกุข ์ ** 



ตดิตอ่สหกรณ์ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูกาญจนบรุ ีจ ากัด สามารถ

เขา้ไปที ่www.ktscc.org  

สหกรณอ์อมทรพัย ์        

ครูกาญจนบุร ีจ ากดั 

245/1 ต.ปากแพรก อ.เมอืง 

จ.กาญจนบรุ ี71000 

 

โทรศพัท ์

(034)623-338           

(034)623-339 

หมายเลขภายใน 

ฝ่ายธรุการ    101-103 

ฝ่ายสนิเชือ่   104-108 

ฝ่ายการเงนิ   109-110 

ฝ่ายคอมฯ    111-112 

ฝ่ายบญัช ี    113 

ผูจ้ัดการฯ     114 

ทีป่รกึษาฯ    115 

สมาคมฯ      116 

 

โทรสาร 

(034)623-340 

 

E-Mail 

coop.ktscc@gmail.com 

ภาพขา่ว สหกรณ์ 
 

ประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2556 เมือ่วันเสารท์ี ่14 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมราชศภุมติร  

 

นางลาวัลย ์ชว่งชยั ผูจั้ดการสหกรณ์ บรรยายผลประกอบการ 

การด าเนนิงานของสหกรณ์ และมอบเงนิสนับสนุนกจิกรรม แก่

วทิยาลัยอาชวีศกึษากาญจนบรุ ีเมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2556 

 

นายอภชิาต แกน่นอ้ย กรรมการอ าเภอทา่มะกา และ 

นางลาวัลย ์ชว่งชยั ผูจั้ดการสหกรณ์ บรรยายพเิศษ 

ผลการด าเนนิงานสหกรณ์ ใหก้ับสมาชกิของกลุม่

โรงเรยีนทา่เรอื-ตะคร ้าเอน วันที ่27 ธันวาคม 2556  

 


