
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

ประจําเดือนมกราคม 2561

เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว  ตําบลบางพระ

อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด

โทร. 0-3951-2460  โทรสาร 0-3951-2461

www.krutrat.com Email : trat_coop@hotmail.com

บัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

เลขที่ 206-1-11667-1  สาขาตราด
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ

ปฏิทินยื่นคําขอกูและรับเงิน

ประจําป 2561

กิจกรรม...

วันประชุมใหญ
ยื่นคําขอกู รับเงินกู

11 - 31 ธ.ค.60 11 ม.ค. 61
1 - 10 ม.ค.61 19 ม.ค. 61

11 - 31 ม.ค. 61 13 ก.พ. 61
1 - 10 ก.พ.61 20 ก.พ. 61
11 - 28 ก.พ.61 13 มี.ค. 61
1 - 10 มี.ค. 61 20 มี.ค. 61
11 - 31 มี.ค. 61 10 เม.ย. 61
1 - 10 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61
11 - 30 เม.ย. 61 10 พ.ค. 61
1 - 10 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61
11 - 31 พ.ค.61 12 มิ.ย. 61
1 - 10 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61
11 - 30 มิ.ย.61 10 ก.ค. 61
1 - 10 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
11 - 31 ก.ค. 61 10 ส.ค. 61
1 - 10 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61
11 - 31 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61
1 - 10 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61
11 - 30 ก.ย. 61 10 ต.ค. 61
1 - 10 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61
11 - 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61
1 - 10 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61
11 - 30 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61
1 - 10 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61

การสมัครสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

กรุณายื่นใบสมัคร
ระหวางวันที่ 1-25 ของทุกเดือน 

เพื่อเปนสมาชิกในเดือนถัดไป* หมายเหตุ การยื่นเอกสารคําขอกู หากวันที่ 10 หรือวันสิ้นเดือนตรงกับ

วันหยุด หรือวันเสาร-อาทิตย ใหยื่นเอกสารกอนวันหยุด 1 วัน
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Happy New Year
2018



เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

สหกรณออมทรพัยครตูราด จาํกดั ไดจดัประชมุใหญสามญั ประจาํป 

2560 เพื่อรายงานผลการดําเนินกิจการในรอบ 1 ป ใหสมาชิกไดรับ

ทราบ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติแผนงานงบประมาณที่จะดําเนินการ

ประจําป 2561 โดยไดรับความรวมมือจากสมาชิกเปนอยางดี ทําใหการ

ดาํเนินงานเปนไปดวยความเรยีบรอย ขอขอบคณุสมาชกิทกุทาน สาํหรบั

สมาชกิทีเ่ขารวมประชมุไดใหขอเสนอแนะตางๆ เกีย่วกบัการดาํเนนิงาน 

ซึ่งจะไดนําไปเปนแนวทางประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

กระผมในนามของคณะกรรมการดาํเนนิการชุดที ่57 ประจาํป 2561 

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดใหความไววางใจใหเขามาบริหารงาน

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ขอเรียนวาคณะกรรมการทุกทานมี

ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต 

ตามหลักการสหกรณ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดรับการ

พฒันากาวหนาอยางมัน่คงและยัง่ยนื สมาชกิมคีวามศรทัธา เชือ่มัน่ และ

สามารถพึ่งพาได โดยจะคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ ดัง

คํากลาวที่วา “ถูกตอง มั่นคง ตรงใจ”

ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2561 กระผมในนามของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูเชี่ยวชาญฯ ผูจัดการ และ

เจาหนาทีส่หกรณออมทรพัยครตูราด จาํกดั ขอตัง้จติอธษิฐาน อาราธนา

อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย โปรดดลบันดาล

ประทานพรใหทานและครอบครวั ประสบแตความสขุความเจรญิรุงเรอืง  

มีสุขภาพพลานามัยดี คิดประสงคสิ่งใดขอใหสมความปรารถนาทุก

ประการ ตลอดป 2561 และตลอดไป

 ดวยความเคารพ

 (นายคราวุธ  หงษวิเศษ)

 ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ผูเชี่ยวชาญ
ดานบริหารการเงิน

ผูจัดการ

คณะกรรมการเงินกู

นายคราวุธ  หงษวิเศษ
ประธานกรรมการ

นายบังคม  ชมภูคํา
ประธานกรรมการศึกษา

ประชาสัมพันธ

นางสุปราณี  สิงหะคเชนทร
ประธานกรรมการเงินกู

นายวันชัย  ทองอวม
รองประธานฯ คนที่ 1

นายสุรศักดิ์  ชอทอง
กรรมการ

นายมานพ  บุญสมพงษ
กรรมการ

  นายสิริสมัย  เย็มรัมย
กรรมการ

นายสุชาติ  กะไชยวงษ
กรรมการ

นางเย็นจิตต นิจนิรันดร

นางวราภรณ  ธีรวัฒน

นางดวงพร  คณาญาติ
กรรมการ

นายสมนึก  ชอลัดดา
รองประธานฯ คนที่ 2

นายวัชระ  ตราดธารทิพย
กรรมการ

นายสานิตย  ถาวรประเสริฐ
กรรมการ

นายประเมิน ทองพรอง
กรรมการและเลขานุการ

นายอุกฤษฏ  สิงหเขียว
กรรมการและเลขานุการ

นางสุเพ็ญพัฒน  ศรีดี

นางสุมาลี  ปสนานนท

น.ส.อรทัย  อัชฌานุเคราะห
กรรมการและเลขานุการ

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
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ขอเชิญรับฟง “คุยเฟองเรื่องสหกรณ”
ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตราด Fm 107.25Mhz  

ทุกวันอาทิตย เวลา 10.30 น.

 เริ่มตั้งแตวันอาทิตยที่ 7 มกราคม 2561 เปนตนไป


