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มาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

รับทํา พรบ. ในราคาพิเศษคะ

วันสหกรณแหงชาติ   26 กุมภาพันธ 2558

สหกรณปดทําการ

เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ตําบลบางพระ

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โทร. 0-3951-2460  โทรสาร 0-3953-0463

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

พระราชวรวงคเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแหงการสหกรณไทย

ยื่นคําขอกู รับเงินกู

11 - 31 ธ.ค.57 9-ม.ค.-58
1 - 10 ม.ค.58 21-ม.ค.-58

11 - 31 ม.ค. 58 10-ก.พ.-58
1 - 10 ก.พ.58 20-ก.พ.-58
11 - 28 ก.พ.58 10-มี.ค.-58
1 - 10 มี.ค. 58 20-มี.ค.-58
11 - 31 มี.ค. 58 10-เม.ย.-58
1 - 10 เม.ย. 58 21-เม.ย.-58
11 - 30 เม.ย. 58 8-พ.ค.-58
1 - 10 พ.ค. 58 21-พ.ค.-58
11 - 31 พ.ค.58 10-มิ.ย.-58
1 - 10 มิ.ย. 58 19-มิ.ย.-58
11 - 30 มิ.ย.58 10-ก.ค.-58
1 - 10 ก.ค. 58 21-ก.ค.-58
11 - 31 ก.ค. 58 11-ส.ค.-58
1 - 10 ส.ค. 58 21-ส.ค.-58
11 - 31 ส.ค. 58 10-ก.ย.-58
1 - 10 ก.ย. 58 22-ก.ย.-58
11 - 30 ก.ย. 58 9-ต.ค.-58
1 - 10 ต.ค. 58 20-ต.ค.-58
11 - 31 ต.ค. 58 10-พ.ย.-58
1 - 10 พ.ย. 58 20-พ.ย.-58
11 - 30 พ.ย. 58 9-ธ.ค.-58
1 - 10 ธ.ค. 58 22-ธ.ค.-58

 เครอืขายสหกรณในจังหวดัตราดและสหกรณออมทรพัย

ครูตราด จํากัด  รวมกันจัดงานวันสหกรณแหงชาติในวันที่ 

26 กุมภาพันธ 2558 ณ รานคาสหกรณจังหวัดตราด สาขา 

2 (ต.เนินทราย) มีงานเลี้ยงสังสรรคในภาคกลางคืน

 สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ขอความรวมมือ

สมาชิกทุกทาน ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของสหกรณฯ และสงกลบัท่ีสาํนกังานสหกรณออมทรพัยครู

ตราด จํากัด หรือ กรรมการหนวย ภายในวันที่ 2 มีนาคม 

2558



จากป
ระธาน...

ถึง... สมาชิก

 เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด

 ที่รักและเคารพทุกทาน

 สวัสดีครับสมาชิกสหกรณที่รักทุกทาน ในเดือนมกราคมที่ผานมา 

หลายทานไดไปรวมกิจกรรมวันครู เปนวันท่ีพวกเราภาคภูมิใจ ดังคําขวัญ

วนัครปูระจาํป 2558 วา “เกยีรตคิรยูิง่ใหญ นอมใจบชูา เลศิลํา้คณุคา ศรทัธา

พระคุณ” ซ่ึงเปนสินทรัพยอันลํ้าคาท่ีพอแมไดมอบใหพวกเรามาไวเปนทุน 

ปจจัยอื่นๆ ในการดํารงชีวิตจําเปนตองหาเอง สหกรณออมทรัพยครูตราด 

จํากัด ถือเปนองคประกอบในการสรางความมั่นคง สรางพื้นฐานชีวิตความ

เปนอยูของครอบครัวที่ดีขึ้น ที่ผานมาตองขอขอบคุณสมาชิกอีกครั้งท่ีให

ความไววางใจในการบริหารงานของคณะกรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่

ของสหกรณ ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจขาดสภาพคลอง 

รัฐอยากใหมีการลงทุน แนวโนมดอกเบ้ียสูงข้ึน สหกรณอาจตองปรับตัว

ตามเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาวะการเงนิดงักลาว สหกรณของเราบรหิารดวย

ตนทนุตนเองเปนสวนใหญ ดาํเนนิการแบบเศรษฐกจิพอเพยีง เดนิดวยความ

มัน่คง แมจะเปนสหกรณขนาดเลก็จนไดรบัการกลาวขวญัจากสหกรณอืน่วา 

“จิ๋วแตแจว”

 ในวันที่ 22-28 มกราคม 2558 ที่ผานมา เราไดไปทัศนศึกษาดูงาน

สหกรณออมทรพัยครกูาํแพงเพชร จาํกดั และหลวงพระบาง ผมเองติดภารกจิ

ตองขอบคุณคณะกรรมการและทีมงานที่ไปดวย ทราบขาววาสหกรณออม

ทรพัยครกูาํแพงเพชร จํากดั มสีมาชกิเกอืบหมืน่คน บรหิารเงนิคอนขางมาก 

 เดือนกุมภาพันธน้ี สหกรณไดจัดทําแบบสอบถาม เพื่อเปนขอมูล

ในการดาํเนนิงานของสหกรณ เมือ่สมาชกิไดรบัแลวกรณุาตอบแบบสอบถาม

แลวสงคืนที่สหกรณโดยตรงหรือกรรมการประจําหนวย คาดวาตนเดือน

มีนาคม คงสรุปขอมูลแจงสมาชิกได สุขสันตวันวาเลนไทน ฉบับหนาพบกัน

ใหม สวัสดีครับ

 ดวยรักและเคารพ

 (นายธานินทร  ชลจิตต)

 ประธานกรรมการ

กิจก
รรมตางๆ
กิจกรรมสหกรณสัญจร

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

มอบเงินสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวที่ถึงแกกรรม

 สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดจัดทัศนศึกษา

ดูงาน ณ สหกรณออมทรัพยครูกําแพงเพชร-หลวง

พระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน สปป. ลาว-หนองคาย 

ระหวางวันที ่22 - 28 มกราคม 2558 โดยมคีณะกรรมการ 

ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ และสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ที่จับสลากเขารวม

โครงการครั้งนี้ จํานวน 80 คน 


