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มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันที่ 20 ตุลาคม 2557

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแกสมาชิก 

วันที่ 17 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยพนักงานการบินไทย  จํากัด 

ทัศนศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด   

วันที่ 6 ตุลาคม 2557

ลุงปอง 

กรอบเค็ม

ลุงปองลุงปอง
บอกกลาว เลาความหลัง

กด็ใีจทีพ่บปะเพือ่นสมาชิกบอกวาไดอานคอลัมภของลุงปองทุกครัง้เลย ยงั

ไมวางที่จะทดลองทําก็ไดขอบคุณกันไป ในสวนของลุงปอง เลาความหลัง หยุด

หายไป 1 ฉบับ เพราะมีขอมูลที่ตองแจงใหสมาชิกทราบมาก สําหรับฉบับน้ี 

ขอเสนอวิธีการทํากรอบเค็มที่อาจบอกไดวาสูตรของผมเองครับ ทําขายไดเลย

สวนผสม

1. แปงสาลี (ตราดอกบัว และตราวาว) อยางละ 1 ถวย

2. เกลือปน 1/2 ชอนชา

3. ผงฟู 1/4 ชอนชา

4. นํ้าปูนใส 1 ชอนโตะ

5. นํ้าเปลา 1 ถวย (ถาแปงแข็งมากใหเพิ่มนํ้าได) คอยๆ ใสนํ้าในขณะนวด

 นวดจนแปงเนียนไมติดมือ 

6. นํ้ามันสําหรับทอด พอประมาณ 1 ก.ก.

วิธีการทํา

นําแปงแบงเปนกอนเล็กพอขนาด 1 กํามือ มาแผใหมีความหนา ประมาณ 

1-1.2 มลิลเิมตร (ถาบางจะกรอบและนุม ถาหนามากจะทําใหแขง็หรอืกระดาง) 

เมื่อแบงไดพอเหมาะแลวใหหั่นเปนชิ้นๆ ขนาดประมาณ 2 นิ้ว (กวาง 2 นิ้ว ยาว 

2 นิ้ว) หรือตามความตองการ นําไปทอดใชไฟปานกลางจนหมดแปง

นํ้าเชื่อมเคลือบ ประกอบดวย ผักชีใชไดทั้งรากและใบ นํ้าตาลปป พริกไทย 

กระเทียม นํ้าปลา ซีอิ๊วขาว แปะแซ (สารเหนียว) และนํ้าเปลา ทั้งหมดใชพอ

ประมาณในการทําแตละครั้ง ถาตามสวนนี้ นํ้าตาลประมาณ 250 กรัม (2 ขีด

ครึ่ง) นํานํ้าตาลและนํ้าเคียวพอละลายใสเครื่องปรุง

1. ทอดกระเทยีมท่ีสบัแลวใหเหลอืงพอประมาณใสรากบัญชสัีบละเอยีด ใส

นํา้ตาลและนํา้ใหละลาย ใสสวนผสมของการทํานํา้ตาลและสังเกตวาพอเหนยีว

เล็กนอย ใสแปะแซ (สารเหนียว) ประมาณ 1/2 -1 ชอนโตะ เมื่อไดที่แลวใสใบ

ผักชีที่หั่นละเอียดพอประมาณ

2. นําแปงที่ทอดแลวคลุกเขากับนํ้าเชื่อมคลุกเคลาใหเขากัน (พอสมควร)

หมายเหตุ

1. ใสเครื่องปรุง เชน นํ้าปลา ผักชี ซีอิ๊วขาว พริกไทย ใหรสชาติ กลมกลอม 

แตตองใหออกรสชาติหวาน เค็ม เผ็ดเล็กนอยหรือหอมพริกไทย และผักชี

2. การใสแปะแซ (สารเหนยีว) ถามากเกินไปจะเหนยีวมากเกาะกันจนแยก

ไมออกและแปงแตกหักไดงาย ควรคอยๆ ใสใหพอเหมาะ

3. การคลุกเคลาแปงใหนํ้าตาลเคลือบ ตองคอยๆ คลุกใหเขากัน และอยาง

รวดเร็วเพราะนํ้าตาลเย็นแลวจะคลุกไมทั่ว

4. ถาปรับเปลี่ยนเปนครองแครงกรอบก็ได โดยทําแปงเปนรูปครองแครง

กับพิมพไม (มีขาย) ถาทดลองทําใชสอมแทนก็นาจะได

สอบถามลุงปอง 08-1636-2723 ยินดีอธิบายใหเขาใจยิ่งขึ้น



จากประธาน

ถึงสมาชิก

ขาวดวน!
ขาวด!ี
ขาวดวนขาวดวนขาวดวน!!! สําหรับ

ทานสมาชิก

เงินปนผล - เงินเฉลี่ยคืน

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ

กําหนดเวลาลงทะเบียน
เขารวมประชุมใหญ

ในปนีส้หกรณจะแจงจาํนวนเงนิปนผล-เฉลีย่คนื ใหทานสมาชกิทราบทาง 

SMS เปนรายบุคคล ขอความอนุเคราะหทานสมาชิก หากไดรับ SMS โปรด

ตรวจสอบหมายเลขบัญชีเงินเดือนของทานวาถูกตองหรือไม หากไมถูกตอง 

โปรดแจงใหสหกรณทราบโดยดวน เพื่อจะไดทําการแกไขตอไป

และจากการจดัทาํแบบสอบถามไปยงัสมาชกิ ใหแจงความประสงคในการ

โอนเงินปนผล-เฉลี่ยคืน เพื่อเขาบัญชีเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ

นั้น เนื่องจากจํานวนสมาชิกที่แจงนําเงินปนผล-เฉลี่ยคืน เขาบัญชีเงินฝาก

ของสหกรณมีจํานวนนอยมาก คณะกรรมการจึงขอใชมติเสียงสวนใหญ นํา

เงินปนผล-เฉล่ียคืน เขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกเหมือนเดิม และหาก

สมาชิกมคีวามประสงคจะฝากเงนิปนผลกบัสหกรณกส็ามารถนาํมาฝากไดคะ

สหกรณจะโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกในวันท่ี 30 

พฤศจกิายน 2557 หลงัจากการประชมุใหญสามญัประจาํป 2557 เสรจ็สิน้แลว

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ขอแจงกําหนดเวลาในการลง

ทะเบียนเขารวมประชมุใหญ  ในวนัอาทติยที ่30 พฤศจกิายน 2557 ณ  หอ

ประชุม โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังตอไปนี้

• เริ่มลงทะเบียนตั้งแต 08.00 - 11.00  น.

• ใหนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการมาแสดงดวย โดยสหกรณ

จะจายคาพาหนะเหมาจายจํานวน 500.- บาท และคาของที่ระลึก 

จํานวน 300.- บาท ใหแกสมาชิกที่มารวมประชุมใหญ  

“จะลงลายมือชื่อแทนกันไมได”

สําหรับสมาชิกที่ ไมไดมารวมประชุมใหญ สหกรณจะโอนเงิน

เฉพาะคาของที่ระลึก จํานวน 300.- บาท

เขาบัญชีเงินเดือนตอไป

• สมาคม สสอค. ไดแจงเก็บเงินสงเคราะหศพลวงหนาจากสมาชิก

ในป 2558 คนละ 4,840.- บาท

• สมาคม สส.ชสอ. ไดแจงเก็บเงินสงเคราะหศพลวงหนาจากสมาชิก

ในป 2558 คนละ 4,820.- บาท

และสาํหรบัสมาชกิทีท่าํประกันสนิเชือ่กบั บริษทักรงุไทย-แอกซา ประกนั

ชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีผลความคุมครองตั้งแต 1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58 

นั้นสหกรณไดสํารองจายเงินไปใหกอนแลว โดยสมาชิกที่ทํา

* ทุนประกันสินเชื่อ 1,000,000.- บาท จายคาเบี้ยประกัน 5,800.- บาท

* ทุนประกันสินเชื่อ 500,000.- บาท จายคาเบี้ยประกัน 2,900.- บาท

โดยสหกรณฯ จะหกัจากเงนิปนผล-เฉลีย่คนืของสมาชกิ หากทานใดมเีงนิ 

ปนผล-เฉลี่ยคืนไมพอหัก สหกรณฯ จะแจงใหทานนําเงินมาชําระที่สํานักงาน

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กําหนดอัตราเงินสงเคราะหศพลวงหนาของ

สสอค., สส.ชสอ. และอัตราคาเบี้ยประกันสินเชื่อของ

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ที่เรียกเก็บสําหรับ ป 2558

**สําหรับสมาชิกที่ไปราชการในวันประชุมใหญ**
ใหผูบังคับบัญชาทําหนังสือแจงสหกรณฯ

ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พรอมแนบคําสั่งไปราชการ

เพื่อขอรับเงินคาพาหนะ 500.- บาท และคาของที่ระลึก 300.- บาท

โดยสหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือนของสมาชิกตอไป

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ที่รักและเคารพทุกทาน

พบกันอีกแลวครับเปนประจําทุกเดือน ในฉบับน้ี ผมตองขอเรียนเชิญ

ทานสมาชิกทุกทานไปประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันอาทิตยที่ 30 

พฤศจกิายน 2557 ณ โรงเรยีนตราษตระการคณุ ในปนีเ้ราจะมอบของทีร่ะลกึ

เปนเงินจํานวน 300.- บาท และมอบเปนคาพาหนะในวันประชุมใหญสําหรับ

ทานที่มาประชุม ทานละ 500.- บาท ครับ นอกจากน้ีเรายังมีขาวดีจะแจง

ใหทานทราบวาในปนี้ ปนผล-เฉลี่ยคืน ก็จะมีการเพิ่มใหอีก สวนจะเปนเทา

ไหรนั้น เราจะแจงใหทุกทานทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทานครับ ในการบริหารกิจการการเงินของสหกรณในชวงน้ีในภาพรวม

ของเรา ผมขอแจงยืนยันใหทุกทานสบายใจและเชื่อมั่นไดเลยวา เราสามารถ

บริหารกิจการของเราไดเปนอยางดี มีผูมาใชบริการฝากเงินกันเยอะ และโดย

เฉพาะในชวงนีเ้ราไดรบัความไววางใจจากทานผูเกษยีณอายรุาชการ เมือ่วนัท่ี 

1 ตลุาคม 2557 ท่ีผานมา และกาํลงัรอตดัสนิใจทีจ่ะลาออกจากการเปนสมาชกิ 

กบข. กลับไปใช พรบ.บําเหน็จบํานาญเดิมนําเงินมาฝากไวกับเรา เพื่อรอการ

ดาํเนนิการตอไป ตองขอขอบคณุเปนอยางมากครบั ทีไ่ววางใจสหกรณของเรา 

และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแจงใหทุกทานไดทราบวา สวนลดคาคอมมิชชั่น

ของการทําประกันสินเช่ือของสมาชิกจํานวน 685,560.- บาท เราไดนําเขา

บัญชีรายไดของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ของเราครับ เพื่อใหเปน

ผลประโยชนของสมาชิก ซึ่งเราจะนํามาบริหารจัดการตอไป ทุกๆ อยางที่

เราบริหารจัดการเราจะดําเนินการอยางมั่นคง โปรงใส ยึดถือผลประโยชนที่

จะเกิดข้ึนกับสมาชิกใหมากท่ีสุด และตองขอบคุณคณะกรรมการ ผูจัดการ 

เจาหนาที่ทุกทาน ที่ชวยดูแลกิจการของเราเปนอยางดี ในชวงที่ผมตองไป

ราชการฯ แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

 ดวยรักและเคารพ

 (นายธานินทร  ชลจิตต)

 ประธานกรรมการ


