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เม่ือสมาชิกฝากเงินตัง้แต ่5,000 บาท ข้ึนไป จะไดร้ับกระบอกน ้าเก็บ

อุณหภูมิท่ีระลึกจากสหกรณ ์ดงัน้ี 

ตัง้แต ่5,000 – 50,000 บาท  ไดร้ับ 1 ช้ิน 

ตัง้แต ่51,000 บาท ข้ึนไป ไดร้ับ 2 ช้ิน 

หมายเหตุ:  1.สมาชิกรายหน่ึงๆ มีสิทธิรับของสมนาคุณไมเ่กินจ านวน 2 ช้ิน* 

2. ของสมนาคุณมีจ านวน 200 ช้ินเทา่นั้น (ของสมนาคุณมีจ านวนจ ากดั) 

 3. ระยะเวลาการรับฝาก ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 14.30 น. ของวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 เทา่นั้น 

 

 

 

เร่ือง การรบัสมคัรขอรบัทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2563 

ด้วยสหกรณ์ก าหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 217 ทุน โดยสมาชิกสามารถย่ืนใบ
สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันท่ี 1-30 ตุลาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 

***สามารถสอบถามหรือดาวน์โหลด ประกาศและแบบฟอร์มการรับสมัครได้ทางหน้า website หรือ Facebook ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด*** 

• อตัราดอกเบีย้เงินฝาก • 
เงินฝากออมทรัพย ์ อตัราร้อยละ  2.25 ต่อปี,            เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ อตัราร้อยละ  4.00 ต่อปี   
เงินฝากประจ า อตัราร้อยละ  4.25 ต่อปี (หกัภาษี 15%), ดอกเบ้ียเงินกู ้  อตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี 

โครงการออมทรัพย ์

30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.30 น. เทา่นั้น 
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เร่ือง สวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวุโส 

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้สมาชิกท่ีมีอายุครบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี และเป็น
สมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี ไม่เคยผิดนดัช าระหน้ีในรอบ 2 ปีบญัชี โดยจะจ่ายตามระเบียบ ดงัน้ี 
 1.อายคุรบ 65 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 1,000 บาท 
 2.อายคุรบ 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 500 บาท 
 3.อายคุรบ 100 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 1,000 บาท 
สมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบสามารถมาย่ืนค าร้องขอรับสวัสดิการดังกล่าวได้ท่ีสหกรณ์ และแนบ
เอกสารหลกัฐาน (ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ) 

*โดยสหกรณ์จะเร่ิมจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงส้ินปี 2563เท่านั้น* 

เร่ือง สวสัดิการสงเคราะหส์มาชิก 60 ปี 

 ดว้ยสหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี ในปี 2563 (สมาชิกท่ีเกิดในปี 2503) โดย
ระเบียบการจ่ายสวสัดิการ ดงัน้ี 
 1.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี   ไดรั้บเงินจ านวน 8,000 บาท 
 2.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 10 ปี ถึง 15 ปี  ไดรั้บเงินจ านวน 10,000 บาท 
 3.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 15 ปี ถึง 20 ปี   ไดรั้บเงินจ านวน 12,000 บาท 
 4.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 20 ปี ถึง 25 ปี   ไดรั้บเงินจ านวน 14,000 บาท 
 5.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 25 ปี ถึง 30 ปี   ไดรั้บเงินจ านวน 16,000 บาท 
 6.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 30 ปี ถึง 35 ปี   ไดรั้บเงินจ านวน 18,000 บาท 
 7.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 35 ปี ขึ้นไป   ไดรั้บเงินจ านวน 20,000 บาท 

สมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบสามารถมาย่ืนค าร้องขอรับสวัสดิการดังกล่าวได้ท่ีสหกรณ์ 
และแนบเอกสารหลกัฐาน (ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ) โดยสหกรณ์จะเร่ิม
จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

ช่องทางเสนอแนะ/ร้องเรียน 

 Email: nrcoop_nara@hotmail.com   หรือ Facebook: 

facebook.com/ncoop.nara 

 กระทูข้่าว: http://krunaracoop.com หรือ  ID Line: Krunaracoop 

 กล่องรับความคิดเห็น/แจง้คณะกรรมการหรือผูจ้ดัการโดยตรง  
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