
 

 

 

               

     

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายเงินกู้ ฝ่ายศึกษา 

1. นายนคร เทพหนู                ประธานกรรมการ 

2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี     รองประธานกรรมการท่ี 1 

3. นางอ าไพ  ชูสังข์                รองประธานกรรมการท่ี 2 

4. นายเจะหมาย  โชติฉัตรชัย    รองประธานกรรมการท่ี 3 

5. นายสุวิทย์  แดงมณี            กรรมการ/เหรัญญิก 
6. นายสมพงษ์ สาระอาภรณ์    กรรมการ/เลขานุการ 

1. นางจิตทยา  จันทร์ด า               ประธาน 

2. นายคนองศักด์ิ  หนูสังข์            กรรมการ 

3. น.ส.ปราณี  ดวงภักดี               กรรมการ 

4. นายชาติไทย ชูเชิด                   กรรมการ 

5. นายจ านรงค์  นุ่นด า                 เลขานุการ 

1. นายจเร  มากสง                        ประธาน 

2. นายโสภณ  คชภักดี                   กรรมการ 

3. นายธนวรรธ สันติกาญจนพัฒน์    กรรมการ 

4. นายสุรศักด์ิ พรหมปลัด              เลขานุการ 

-  สมาชิกสามัญทั้งหมด   จ านวน          8,311     ราย 

-  สมาชิกสมทบทั้งหมด   จ านวน   13 ราย 

-  สมาชิกสมัครใหม่   จ านวน   11 ราย 

-  สมาชิกโอนมา    จ านวน    6 ราย 

-  สมาชิกโอนไป    จ านวน    1 ราย 

-  สมาชิกลาออก    จ านวน    1 ราย 

-  สมาชิกจ าหน่ายออก (ถึงแก่กรรม)  จ านวน    6 ราย 

-  สมาชิกสมทบสมัครใหม่   จ านวน    2 ราย 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จ ำกัด 
www.kruphatlung.com , ptlteachercoop@gmail.com 

โทร. 074-613322  แฟกส์. 074613322 ต่อ 115 ข่าว 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมั่นคง บริการประทับใจ บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก   ฉบับประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

จดหมาย 

อนุมัติเงินกู้ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
1. สมาชิกขอกู้เงินสามัญ   (บุคคลค้ าประกัน)  จ านวน       26   ราย เป็นเงิน   33,808,000.00 บาท 

2. สมาชิกขอกู้เงินสามัญ   (ค านวณจากเงินค่าหุ้น) จ านวน         5   ราย เป็นเงิน     2,004,000.00 บาท 

3. สมาชิกขอกู้พิเศษเพื่อการด ารงชีพ   จ านวน     25 ราย เป็นเงิน     6,490,000.00 บาท  

4. สมาชิกขอกู้เงินพิเศษ  (หลักทรัพย์ค้ าประกัน)   จ านวน         1 ราย เป็นเงิน       800,000.00 บาท 

                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   17,400,229.25 บาท   

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

-  ออมทรัพย์  ร้อยละ                    1.00     บาทต่อปี   - เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ  6.25  บาทต่อปี 

-  ออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  4.00 บาทต่อปี 

-  ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ  ร้อยละ 3.50 บาทต่อปี 

ข้อมูลความเคลื่อนไหวสมาชิกประจ าเดือน พฤษภาคม  

2563 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด   ชุดที่ (60)  ปี 2562 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงหุ้นประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

-  เพิ่มส่งหุ้นประจ าเดือน จ านวน       34 ราย 

-  ลดส่งหุ้นประจ าเดือน จ านวน         2 ราย 

-  ซือ้หุ้นเพิ่ม  จ านวน       26 ราย  

สมาชิกขอส่งช าระหนีป้ระจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

-  เพิ่มส่งช าระหนี้ประจ าเดือน จ านวน    3 ราย 

-  ลดส่งช าระหนี้ประจ าเดือน จ านวน    2 ราย 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1. นายสุรเชษฐ์  ศรีชุมพวง 

2. นายสมเกียรติ  โปฏกรัตน์ 

3. นางสุนิสา  แก้วเกลี้ยง 

4. นางพูนทรัพย์  มีมาก 

 

ผู้จัดการ 

นายประเทือง  จุลนันโท 

http://www.kruphatlung.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แจ้งข่าวชาวสหกรณ์ 
 ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference เม่ือ

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ และร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆของ

สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด เดินหน้าได้อย่างม่ันคง    

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด ได้ด าเนินการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อแบ่งเบาภาระในสภาวะเกิดโรคระบาด Covid -19 

โดยการอนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินต้นลงครึ่งหนึ่ง จ านวน 480 ราย ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จะเริ่มมีผลในเดือน 

มิถุนายน 2563 และส้ินสุดลงในเดือน สิงหาคม 2563 

 

   

 

 

 
   

   
   

 
 
 

  วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล 
1. รหสัผูใ้ชง้าน คือ เลขสมาชิก และรหสัผา่น  
คือ เลขประจ าตวัประชาชน                                                                               
2. สมาชิกที่ไดร้หสัผูใ้ชง้านและรหสัผ่านแลว้  
สามารถเขา้ใชง้านระบบสอบถามขอ้มูลสมาชิก  
ไดท้ี่ http://www.kruphatlung.com 
3.หนา้แรกของเวบ็ไซต ์เมนูทางดา้นขวา จะมีหวัขอ้ ระบบสอบถามข้อมูล 
ป้อนรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน 
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