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สารจากประธาน 

 
สวัสดีพี่น้อง เพื่อน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ทุกท่าน 
 
 ในความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีมาโดยตลอดก็คงยังมีต่อไป และการ
ด าเนินการดูแลสมาชิก ท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ด้วยการบริหารจัดการให้มีผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง เหมาะสม ก็เป็นวิถีชีวิตท่ีกระผมด าเนินการต่อเนื่องอย่างรัดกุม เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยความร่วมมือของคณะกรรมการ ท่านท่ีปรึกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน 
การบริหารจัดการในรอบ 10 เดือนท่ีผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนางานในทุกด้านให้ดีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อมวลสมาชิกโดยล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริการท่ีรวดเร็วถูกต้อง และสร้าง
ความประทับใจ พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าเพื่อการพัฒนาเสมอ ซึ่งจะเช่ือมต่อใน
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนต่อไป 
 ส าหรับการด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่  ซึ่งเป็นความหวังของมวลสมาชิก    
ท่ีต้องการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เหมาะสมนั้น  ในเดือนสิงหาคม  สหกรณ์ฯ ประกาศ
ประกวดราคาไปครั้งแรก มีบริษัทมายื่นซองเพียงรายเดียว และยื่นราคาเกินวงเงิน 50 ล้านบาท         
ท่ีสหกรณฯ์ เราได้ต้ังงบประมาณไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประกวดราคา ครั้งท่ี 2 ซึ่งคาดว่าน่าจะ
มีบริษัทมายื่นซองประกวดราคาต่อไป ท้ังนี้กระผมจะพยายามด าเนินการก่อสร้างเพื่อการบริการสมาชิก
ให้ส าเร็จต่อไป 
 ท้ังนี้ ในการด าเนินการบริหารจัดการเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย 
บริการท่ีทุกท่านพึงพอใจ หากมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีท่านเห็นควรพัฒนาปรับปรุง โปรดช่วยเสนอแนะด้วย   
จักเป็นพระคุณยิ่ง ท้ายนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายจงดลบันดาล
อ านวยอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขกาย สุขใจตลอดไป 
 
 

 “สมาชิก คือ หัวใจ” 
 
  
 
 นายเทิม  มิตรจิต 
 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
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ผลการด าเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2559 
 

สมาชิกสามัญ 7,548 คน 
สมาชิกสมทบ 295 คน 
ทุนเรือนหุ้น 2,582,877,690.00 บาท 
ทุนส ารอง 264,683,440.78 บาท 
ทุนสะสม 5,369,537.93 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์ 51,623,642.48 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,488,340,290.62 บาท 
เงินรับฝากกองทุนโรงเรียน 91,001,654.47 บาท 
เงินปล่อยกู้ทุกประเภท 2,378,394,737.53 บาท 
รายได้ (สะสม พ.ย.58 – ส.ค.59) 293,908,925.46 บาท 
รายจ่าย (สะสม พ.ย.58 – ส.ค.59) 146,131,846.26 บาท 
ก าไร (สะสม พ.ย.58 – ส.ค.59) 147,777,079.20 บาท 

 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีที่มีฐานะยากจน 
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

ที่ ช่ือ-สกุล / ชั้น โรงเรียน อ าเภอ ผลการเรียน
สะสม 

1. ด.ญ.ณิชา ชะโลวัฒน์ (ป.6) วัดโพธ์ิทัยมณี เมือง 3.99 
2. ด.ญ.ฐิตาภรณ์  ชูสกุล (ป.6) วัดดอนไก่เต้ีย เมือง 3.99 
3. ด.ญ.ปิยะมาศ  ชุ่มจิตต์ (ป.6) วัดพระรูป เมือง 4.00 
4. ด.ญ.กิตติมา  พราหมณ์เกษม (ป.6) วัดทองนพคุณ เมือง 3.94 
5. ด.ญ.กิตติมา  พลับใหญ่ (ป.6) บ้านหนองโรง ท่ายาง 3.97 
6. ด.ญ.พรทิพา  คนหลัก (ป.6) บ้านหนองน้ าถ่าย ท่ายาง 3.69 
7. ด.ญ.ดาวมณี  สีจันทร์สุข (ป.5) วัดบางขุนไทร บ้านแหลม 3.93 
8. ด.ญ.สุธาสินี พูลเกิด (ป.5) วัดกุฎิฯ บ้านแหลม 4.00 
9. ด.ช.สุทธิภัทร  เต็กพานิช (ป.5) วัดปากคลอง บ้านแหลม 3.91 
10. ด.ญ.สุนิสา  แซ่โอว (ป.4) ไทยรัฐวิทยา 13 เขาย้อย 3.37 
11. ด.ช.ธนวัฒน์  สนิมทอง (ป.3) วัดเทพประชุมนิมิต เขาย้อย 3.10 
12. ด.ญ.บุษกร  กิมสร้าง (ป.6) บ้านเขาย้อย เขาย้อย 3.85 
13. ด.ญ.พรลภัส  สุขศรี (ป.5) บ้านบางเก่า ชะอ า 3.25 
14. ด.ญ.จุฑาทิพย์  สุกใส (ป.6) บ้านอ่างหิน ชะอ า 3.67 
15. ด.ช.อาณุเดช  บุญเลิศ (ป.6) เทศบาล 9 บ้านสามพระยา ชะอ า 2.96 
16. ด.ญ.ปนัดดา  เลี่ยมนาค (ป.6) บ้านด่านโง แก่งกระจาน 3.80 
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พิจารณาคัดเลือกโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2559 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนต่าง ๆ ร่วมส่งโครงการของ
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2559 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกรับเงินสนับสนุนของสหกรณ์ฯ 
ในปีนี้มีโรงเรียนท่ีส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณามีท้ังส้ิน 42 โครงการ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้
ได้รับรางวัลจ านวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกอันดับ 1 สหกรณ์ฯ ได้ส่งไปประกวดท่ีชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด 

รางวัลที่ ชื่อโครงการ โรงเรียน สนับสนนุ 
(บาท) 

1 โครงการโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองชุมพล 10,000 
2 โครงการเส้นทาง...สร้างฝันมุ่งมั่นค าสอนพ่อ บ้านสามแพรก 8,000 
3 โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอ าเภอบ้านลาด บ้านลาดวิทยา 6,000 
4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรเพื่อการเรียนรู้ วัดหนองศาลา 3,000 
5 โครงการปลูกมะพร้าวน้ าหอม บ้านบางหอ 3,000 

ชมเชย โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” 

บางตะบูนวิทยา 2,000 

ชมเชย โครงการยุวชนนักธุรกิจน้ าส่งเสริมสุขภาพ วัดวังไคร้ 2,000 
ชมเชย โครงการรักการอ่าน เทศบาล 1 บ้านชะอ า 2,000 
ชมเชย โครงการคุณธรรมขยะแปลงร่าง วัดท่าคอย 2,000 
ชมเชย โครงการสหกรณ์โรงเรียน อนุบาลเพชรบุรี 2,000 
ชมเชย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (เพาะเห็ดนางฟ้า) บ้านป่าเด็ง 2,000 

ชมเชย โครงการค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สุวรรณรังสฤษฎ์ฯ 2,000 

ชมเชย โครงการส่งเสริมงานอาชีพพื้นฐานในโรงเรียน  
(งานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) 

วัดเวียงคอย 2,000 

ชมเชย โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน บ้านแหลมทอง 2,000 

ชมเชย โครงการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

บ้านปากรัตน์ 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอรับทุนสาธารณประโยชน์กรณีสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม/ศูนย์เครือข่าย 
 

 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของกลุ่ม/ศูนย์ท่ีขอ  2. ส่วนของ
รายโรงเรียนท่ีขอ ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขันท าหนังสือขอรับการสนับสนุนไปยังกลุ่ม/ศูนย์เครือข่ายท่ีตนสังกัด   โดยให้กลุ่ม/ศูนย์
เครือข่ายเป็นผู้รวบรวมหนังสือน าส่งมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนต่อไป จึงขอประาาสัมพันธ์ 
ดังนี้ 
 เอกสารที่น าส่งสหกรณ์ประกอบการพิจารณาขอรับทุน 
 1. เอกสารน าส่งลงนามโดยประธานกลุ่ม/ศูนย์เครือข่าย 
 2. เอกสารขอรับการสนับสนุนรายโรงเรียน ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
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รายช่ือผู้แทนสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์ครเูพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2559 - 2560 
 

1. น.ส.กรกนกรัตน์ พัชรภาสกร 44. น.ส.พนิดา จันทร์ทอง 87. นางกนกวรรณ พูลนาค 130. นางธนภรณ์ สุวรรณช่าง 
2. น.ส.กรแก้ว จวงเจริญ 45. น.ส.พัชรศรี สมบัติทวีพูน 88. นางกมลรัตน์ วิบูลรังสรรค์ 131. นางธนวรรณ อภัยพงศ์ 
3. น.ส.ใกล้รุ่ง สังข์สุข 46. น.ส.พัชรียา จารีย์ 89. นางกมลวรรณ เกียร์ช 132. นางธนิดา ชาญชัย 
4. น.ส.แขนภา ทองตัน 47. น.ส.พิศมัย มงกุฎ 90. นางกรรณิกา เอ้ียวสกุลรัตน์ 133. นางธัญญพัฒน์ พรายแก้ว 
5. น.ส.จริยา สมรักษ์ 48. น.ส.เพียงใจ เรืองชัย 91. นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ 134. นางธัญรัค สินทวี 
6. น.ส.จันทนา นาคสุก 49. น.ส.ภคมน ย้ิมละมัย 92. นางกัญกฤษ  โชติภัคภิญญา 135. นางธัญรัศม์ เทพเรณู 
7. น.ส.จันทนา ครบแคล้ว 50. น.ส.รอยพิม นักเบศร์ 93. นางกัญญา อยู่อินทร์ 136. นางธิดา สุภัทราชัย 
8. น.ส.จุฑามาส พุ่มสวัสด์ิ 51. น.ส.รัตนา โพธิ์ทอง 94. นางกาญจนา ศักดินันท์ 137. นางนกเล็ก จินะเป็งกาศ 
9. น.ส.จุฑามาส โสทธิสงค ์ 52. น.ส.รัติยา แก้วประเสริฐศรี 95. นางกุสุม พิกุลทอง 138. นางนภัสถ์ รัศมี 
10. น.ส.จุไรรัตน์ สมใจ 53. น.ส.เรณู นงนุช 96. นางเกศสุดา อินพันทัง 139. นางนลินรัตน์ บุญทรง 
11. น.ส.ฉวีวรรณ จิระเพชรอ าไพ 54. น.ส.ลิ้นจี่ ถนอมทรัพย์ 97. นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง 140. นางนาฏยา เขียวข า 
12. น.ส.เฉลิมพันธุ ์คงวิจิตร 55. น.ส.วนัดดา สามสวัสด์ิ 98. นางไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจ 141. นางนิตยา ทองแถม 
13. น.ส.ชนัสปรียา ยินดี 56. น.ส.วรรณพร ตัณฑ์เจริญรัตน์ 99. นางงามเพ็ญ พันธุ์ดี 142. นางนิภา ไพโรจน์จิรกาล 
14. น.ส.ชนาธิป บุบผามาศ 57. น.ส.วันเพ็ญ มาลาพงษ์ 100. นางจตุพร ตันติรังสี 143. นางนิภา เมธาประสิทธิ์ 
15. น.ส.ชริกา สุวรรณโชติ 58. น.ส.วาสนา ทิมวัตร 101. นางจริยา ศรีอ าพรรณ 144. นางนิภา รัตนคาม 
16. น.ส.ชลิตตา เชื้อนิล 59. น.ส.วาสนา วัดน้อย 102. นางจันทร์เพ็ญ พันธุ์ภักดี 145. นางนิภา อยู่เย็น 
17. น.ส.ชุติมา เขียวข า 60. น.ส.วิชุดา นามวงษ์บุญ 103. นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ 146. นางนิสา แก้วท่าไม ้
18. น.ส.ชุมสาย เงินใย 61. น.ส.วิรัลพัชร โรจน์ภานุวัฒน์ 104. นางจารุวรรณ ครบแคล้ว 147. นางนิสา เมธาวี 
19. น.ส.ชูศรี เอมละออง 62. น.ส.ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ 105. นางจ ารัส นวลมา 148. นางบรรทม เกตุมั่งมี 
20. น.ส.ฐิติมา แสงนวล 63. น.ส.ศิริญา เดชะค าภู 106. นางจินดา กาลตนากูล 149. นางบังอร ไข่มุกด์ 
21. น.ส.ณัฐชยา นราธิปานันท์ 64. น.ส.ศิริพรรณ พ่วงลาภ 107. นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม 150. นางบุญจริง ลิ้มสุวรรณ 
22. น.ส.ณัฐชากรณ ์มธุรส 65. น.ส.สกุณา โพธิ์ทอง 108. นางจุฑามาศ วงษ์สวาท 151. นางบุญเจือ เสียงวัฒนะ 
23. น.ส.ณัฐศิณ ีเพ็งเอ่ียม 66. น.ส.สมจิตต์ สุตยสรณาคม 109. นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ 152. นางบุญถม รอดพันธ์ 
24. น.ส.เตือนใจ วิจิตร 67. น.ส.สมนึก ชูปานกลีบ 110. นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด 153. นางบุญนาค แสงเพ็ชร 
25. น.ส.ธนะพร ฉายแสง 68. น.ส.สมพร แน่งน้อย 111. นางเจือใจ สมบุญ 154. นางบุญเลี่ยม โพธิ์เอ่ียม 
26. น.ส.ธัญญธร มีพลัง 69. น.ส.สมหมาย ถมปัต 112. นางฉวี แย้มประยูร 155. นางบุญเหลือ ลพบุตร 
27. น.ส.นพรัตน์ ปรียานนท์ 70. น.ส.สวรินทร์ ย่ังยืนรัตน์ 113. นางฉวีวรรณ จันทรางกูร 156. นางเบญจมาศ ขันธรักษา 
28. น.ส.นภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 71. น.ส.ส าราญ นาคทอง 114. นางฉอ้อน เล่นวารี 157. นางเบญจวรรณ ธรรมรมย์ 
29. น.ส.นันทา แย้มเมือง 72. น.ส.สีนวล ไทยานนท์ 115. นางฉัตรแก้ว หมื่นวิชิต 158. นางปทุมมา ณ โมรา 
30. น.ส.นุชจรีย์ อินงาม 73. น.ส.สุกัญญา แพงโสม 116. นางฉันทนา เนาวอุไรรัตนา 159. นางประเทือง รูปสง่า 
31. น.ส.บังอร ใจกล้า 74. น.ส.สุธาสินี ยงภูมิพุทธา 117. นางชนากานต์ อุไรวาท 160. นางประเทือง ส าเภาเงิน 
32. น.ส.บังอร บุญจันทร์ 75. น.ส.สุภรณ์ สุขสงวน 118. นางชม้อย แสงเพ็ชร 161. นางประไพ ขมแก้ว 
33. น.ส.บังอร พรายประทีป 76. น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 119. นางชลิดา จันทฤกษ์ 162. นางประภาพร เรืองเดช 
34. น.ส.บุญเติบ พรรณรายน์ 77. น.ส.สุริยาพร เชื่อมชิต 120. นางชลิดา ชูชื่น 163. นางประสงค ์ย่ีสุ่นเทศ 
35. น.ส.บุบผา เกตุอินทร์ 78. น.ส.สุรีย์รัตน์ ฟุ้งเฟื่อง 121. นางช าเลือง บุญชื่น 164. นางประสาทพร กิติยายาม 
36. น.ส.บุศรา มงคลเอก 79. น.ส.อนงค์นุช ม้ายอุเทศ 122. นางณัชฌาภัทร์ องค์เชษฐ ์ 165. นางปรียา ตุ้มศรี 
37. น.ส.ประยงค์ ใจดี 80. น.ส.อภิญญา แจ่มใส 123. นางณัฐพร จ าปาวิจิตร 166. นางปารณีย์ มุนิปภา 
38. น.ส.ปราณี ศรีไสว 81. น.ส.อรทัย ชูเจริญ 124. นางณัฐพร บุณยะวัน 167. นางผ่องศรี พัฒนวงศ ์
39. น.ส.ปราณี อยู่ชมบุญ 82. น.ส.อัญชลี อินอ่อน 125. นางถิรนันท์ กลิ่นน้อย 168. นางฝนทิพย์ แพทเทอสัน 
40. น.ส.ปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ 83. น.ส.อินทิรา อังกินันทน์ 126. นางทองเจือ เกตุทะเล 169. นางพรทิพย์ พูลสมบัติ 
41. น.ส.พจนันทน์ วงศ์ยาทิพย์ 84. นางกชพร มั่งประเสริฐ 127. นางทัสนีย์ เกตุทอง 170. นางพรทิพย์ สุขเกษม 
42. น.ส.พจนา โพธิสุวรรณ 85. นางกชพรรณ ลัภโนปกรณ์ 128. นางทิพวรรณ คงหอม 171. นางพรรณวดี พุ่มพวง 
43. น.ส.พจมาน ส าราญพานิช 86. นางกนกกร  สมนึก 129. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง 172. นางพวงดาว บัวหลวง 
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173. นางพะเยาว์ วิจิตร 217. นางวาสนา เดือนแจ่ม  261. นางอารยาภรณ์ ชูศรี 305. นายชาญ แก้วชิงดวง 
174. นางพัชรี นุชสวัสด์ิ 218. นางวิภา จันทร์ปรุง 262. นางอารี ศรีสม 306. นายชาตรี ศรศิริ 
175. นางพัฒนา เดชคง 219. นางวิไลลักษณ ์จันทร์ชุติภา 263. นางอารีย์ ค าเพ็ง 307. นายชูศักด์ิ สุขประเสริฐ 
176. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ 220. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ 264. นางอารีย์ อ่ ากลัด 308. นายเชาวลิต พูลสวน 
177. นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ 221. นางศรัญญา เดชมาก 265. นางอ าพัน แสงจันทร์ 309. นายไชยรัตน์ ปิ่นแก้ว 
178. นางไพฑูรย์ แสงธปิ 222. นางศรัณยา นวลชมภู 266. นางอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ 310. นายไชยรัตน์ สินเสริฐ 
179. นางไพเราะ ผลพานิช 223. นางศรีสุพิณ โพธิ์อ๊ะ 267. นางอุตส่าห์ ภัทรพงศ์พันธ ์ 311. นายไชยา จารีย์ 
180. นางภัทรกร เสียงสนั่น 224. นางศิดาภรณ์ แผนเจริญ 268. นางอุ่นเรือน จันทร์ดี 312. นายณภัทร ศิลปศร 
181. นางมงคล ธรรมวินัยสถิต 225. นางศิริพร ค าสิงห ์ 269. นางอุ่นเรือน พงษ์ใหญ ่ 313. นายณรงค์ โคพะลัง 
182. นางมณ ีอ่วมเครือ 226. นางศิริรัตน์ สุขนิรันดร์ 270. นางอุนากรรณ ไทยถนอม 314. นายณรงค์ โตระพิมาย 
183. นางมะปรางค ์ธูปหอม 227. นางศุภวรรณ สวัสด์ิวารี 271. นางอุไร แจ่มจันทร์ 315. นายณรงค์ ทวีกาญจน์ 
184. นางยุพิน เทพสุท 228. นางศุภิดา บุญเปร่ียม 272. นางอุไร สุกใส 316. นายด ารงค์ รอดสิน 
185. นางยุพิน ศิริเรือง 229. นางศุภี ไชยสมนึก 273. นางอุษณี จอมพุก 317. นายดิเรก บุญชื่น 
186. นางระเบียบ อู่เงิน 230. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ 274. นางอุษา เกสรสุคนธ ์ 318. นายต่อศักด์ิ เฟื่องปัญญา 
187. นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่ 231. นางสมประสงค ์พิณทิพย์ 275. นางอุษา คงสถาน 319. นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ 
188. นางรัชนก เรืองอร่าม 232. นางสมพร พูลสมบัติ 276. นายกมล โชคลาภา 320. นายทรงกลด สระแก้ว 
189. นางรัชนี จันทร์เกษร 233. นางสมพิศ มงคลโสฬศ 277. นายกิตติ จันทร์ปรุง 321. นายเทพไท ศรค ารณ 
190. นางรัชนี ฉัตรวชิระวงษ์ 234. นางสมมนา สุวรรณนที 278. นายกิตติสัณห์ น้ าทิพย์มงคล 322. นายเทิดศักด์ิ แสงศรีจันทร์ 
191. นางรัชนี พันออด 235. นางสมร เฉลิมวงศ ์ 279. นายกุศล น่วมมะโน 323. นายธนพล เร่ิมคิดการณ์ 
192. นางรัชนีย์ อินทรโสภา 236. นางสมรักษ์ ชื่นอร่าม 280. นายเกรียงศักด์ิ ภุมรินทร์ 324. นายธนาวุฒิ แก้วน้อย 
193. นางรัตติกาล พึ่งมา 237. นางสมศรี ก าไลแก้ว 281. นายเกรียงศักด์ิ วิจิตร 325. นายธรรมนูญ แย้มชื่นใจ 
194. นางรัตติกาล สีแตง 238. นางสราญจิต มุนิปภา 282. นายเกษม อาจแสน 326. นายธวัชชัย บัวหลวง 
195. นางรัตน์ติกานต์ เพนเทศ 239. นางสาลี ่ห้าสกุล 283. นายโกมินทร์ ตรัยวารินทร์ 327. นายธีรศักด์ิ พิงภักด์ิ 
196. นางรัตนา เสียงสนั่น 240. นางสุจินดา เลี่ยมสุวรรณ 284. นายโกศล กรีทวี 328. นายธีระชัย พวงน้อย 
197. นางรัตนาภรณ์ เจริญสุข 241. นางสุดา สายเย็น 285. นายโกศล จุ้ยมี 329. นายนัฐพงษ์ นกแก้ว 
198. นางร าเพย ถ้ ากระแสร์ 242. นางสุธาสินี ถีราวุฒิ 286. นายคณิต พ่วงทอง 330. นายนัฐพล ม่วงทอง 
199. นางร าเพย สว่างเดือน 243. นางสุพรรณภา ศักด์ิทอง 287. นายคมชนัญ โวหาร 331. นายนันทวัฒน์ ช้างพลายงาม 
200. นางรุ่งนภา ทิพย์เที่ยงแท้ 244. นางสุภางค ์สรรพอุดม 288. นายจงรักษ์ วัตรสติ 332. นายนิกูล ประทีปพิชัย 
201. นางรุจิรา ทับทิมแก้ว 245. นางสุภาภรณ์ ชูดอกไม้ 289. นายจรัล แห่งหน 333. นายนิตินันท์ สงวนให ้
202. นางเรียงศรี มหากลั่น 246. นางสุมาล ีพินวิวัฒน์ 290. นายจเร ลือชัย 334. นายนิพนธ์ พวงเดช 
203. นางเรืองไร แย้มส าราญ 247. นางสุรัตน์ กันล้อม 291. นายจารุพงศ์ เทพสุท 335. นายนิยม เอ่ียมเพชร 
204. นางลดา บุตรฉุย 248. นางสุรัตนา นรานิรัติศัย 292. นายจาฤก นครคร้ืน 336. นายบรรเทิง มากมิตร 
205. นางละเอียด สะอาดเอ่ียม 249. นางสุริยา บุตรจันทร์ 293. นายจ านอง วิบูลรังสรรค์ 337. นายบัวงาม ชะเอม 
206. นางลัดดา เขียมทรัพย์ 250. นางสุรีย์ ปานศิริ 294. นายจ าลอง นุ่มสวน 338. นายบุญชู บัวสด 
207. นางวชิรา เดชส าราญ 251. นางสุวรรณา พวงเดช 295. นายจ าลอง วุฒิธรรม 339. นายบุญเชิด ช านิศาสตร์ 
208. นางวทิชา พรายประทีป 252. นางสุวรรณี เตียวประเสริฐ 296. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ 340. นายบุญธรรม เพิ่มสุข 
209. นางวรนิษฐา บัวศิริ 253. นางเสาวณีย์ พ่วงทอง 297. นายจุมพล สรรพอุดม 341. นายบุญม ีอ่อนแก้ว 
210. นางวรรณภา เสรีรักษ์ 254. นางเสาวนีย์ วิบูลรังสรรค์ 298. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ 342. นายบุญเลิศ พุ่มจิตร 
211. นางวรรณา พราหมณ์แก้ว 255. นางอรวรรณ อินทร์เทียน 299. นายเจริญวุฒิ เสงี่ยมพันธ์ศิริ 343. นายบุญเลิศ โสภณ 
212. นางวรรณา อังคสุทธิพงษ์ 256. นางอรสุดา ผ่องอ าไพ 300. นายเฉลิมศักด์ิ เฉลิมทอง 344. นายปณิธิกฤษต์ิ เลิศล้ า 
213. นางวราภรณ์ มากมูล 257. นางอรุณ พราหมณีโสภา 301. นายชยุต เพ็ญจันทร์ 345. นายประจวบ ชาญศิริ 
214. นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส 258. นางอักษร ฐานาพิชัยศักด์ิ 302. นายชัยชาญ แก้วชิงดวง 346. นายประจิม สร้อยสุวรรณ 
215. นางวัฒชะนา ชาติน้ าเพชร 259. นางอัจฉรา วงศ์เวช 303. นายชัยโชค บุศราทิจ 347. นายประดิษฐ์ สีสุกใส 
216. นางวัฒนา เมืองงาม 260. นางอาบจิต แก้วจรัส 304. นายชัยยัน เล็กบ ารุง 348. นายประทุม ปานสวย 
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349. นายประเทือง กลิ่นเล็ก 384. นายมานพ บุญศิริ 428. นายสมพัก พงศ์ภัสสร 463. นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์ 
350. นายประมุข ติฐิโต 385. นายมานิต ยืนยง 429. นายสมศักด์ิ แสนสุข 464. นายสุพัตร์ ชาติน้ าเพชร 
351. นายประสงค์ ธงสุวรรณ 386. นายมีเชาว์ เอ่ียมจินดา 430. นายสมิง โคตรวงศ์ 465. นายสุภชาติ เชยสุวรรณ์ 
352. นายประสิทธ์ ผ่องดี 387. นายเมธา พาทีทิน 431. นายสรนันต์ ถนอมรัตน์ 466. นายสุรเชษฐ์ บุญมีพิพิธ 
353. นายประสิทธิ์ มากมูล 388. นายย่ิงกมล นาคะเวช 432. นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์ 467. นายสุรพร กุลศิริชัยวัฒน์ 
354. นายประเสริฐ เชยชิต 389. นายรณชัย พาทีทิน 433. นายสรรเสริญ ไหมทอง 468. นายสุรพล เก็งทอง 
355. นายประหยัด ศรีทะลับ 399. นายวิชัย สุขสวัสด์ิ 434. นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน 469. นายสุรพล ทองเหลือ 
356. นายปราโมทย์ โมลี 400. นายวิเชษฐ สุวรรณบูรณ์ 435. นายส่วน ทิมจิตร 470. นายสุรพล ทิมแท้ 
357. นายปริญญา เลิศอาวาส 401. นายวิเชียร เรียบร้อย 436. นายสวน แสงทอง 471. นายสุรศรี สุจริตจิตร 
358. นายปรีชา น้อยพ่วง 402. นายวินัย บุญกอง 437. นายสวิสส์ นกแก้ว 472. นายสุรศักด์ิ สืบค้า 
359. นายปรีชา สวนมะลิ 403. นายวินัย สิงห์โต 438. นายสอิ้ง อยู่คง 473. นายสุรศักด์ิ เหรียญบุบผา 
360. นายปรีดา เทียนชัยแสง 404. นายวิรัตน์ วิบูลรังสรรค ์ 439. นายสังวาลย์ อุระทัย 474. นายสุรินทร์ ยืนยง 
361. นายปัญญา ฉัตรวชิระวงษ์ 405. นายวิโรจน์ วรพุฒิ 440. นายสังเวียน อ่ิมเจริญ 475. นายสุริยา มนตรีภักด์ิ 
362. นายปัญญา ธรรมวินัยสถิต 406. นายวิวรรธน์ วิชัยดิษฐ 441. นายสัญญา นงค์นวล 476. นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ 
363. นายปัญญา อยู่คง 407. นายวีรวัฒน์ จันทร์ขาว 442. นายสัญญา เล็กบ ารุง 477. นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์ 
364. นายปิยะ กล่อมจิตร์ 408. นายวีระ น้อยสง่า 443. นายสามารถ แสงกระจ่าง 478. นายเสน่ห์ พหุพันธ์ 
365. นายผดุงศักด์ิ กล่ าเรือง 409. นายวีระ โอบอ้อม 444. นายสายันต์ ล้วนเพชร 479. นายเสร่ิน ปานแก้ว 
366. นายผล แจ่มแจ้ง 410. นายวีระศักด์ิ ศรีสุขใส 445. นายสายันต์ สุวรรณช่าง 480. นายโสภณ ปรียานนท์ 
367. นายพนม เชื่อมชิต 411. นายวุฒิไกร เอกภาพรังสรรค์ 446. นายสาโรช สุวรรณช่าง 481. นายโสภณ หิรัญสุข 
368. นายพร เพชรโยธิน 412. นายศิริ ชะริโต 447. นายส านึก มุนิปภา 482. นายอภินันท์ กัณฑภา 
369. นายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัย 413. นายศิริ สระส าราญ 448. นายส าเนา หนูเทียน 483. นายอรรถพล กาลนิล 
370. นายพุฒิพงศ ์เชาวนเมธากุล 414. นายศิริ เฮ่งพก 449. นายส าเนียง ทองลอย 484. นายอรุณ สรรพคุณ 
371. นายเพชร เนียมเกิด 415. นายสมเกียรติ ศรีสุขใส 450. นายส ารวล เมธาว ี 485. นายอาทิตย์ อ่วมเครือ 
372. นายเพ็ญ เดชคุ้ม 416. นายสมชัย แซ่เอ้ียว 451. นายส าราญ หวานมาก 486. นายอาหามะ มะบู 
373. นายไพฑูรย์ ไชยสมนึก 417. นายสมชาย คงวัฒนา 452. นายสิงห์ทอง พันหลิ่ง 487. นายอ านวย ศักด์ิปรีชา 
374. นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู 418. นายสมชาย เทพพานิช 453. นายสิทธิชัย เย็นสวัสด์ิ 488. นายอ าพร ต้ังธรรม 
375. นายไพฑูรย์ เลียบวัน 419. นายสมชาย นฤดีศรีอุทัย 454. นายสุกิจ สมัครรบ 489. นายอิทธิพล ชูสุวรรณ 
376. นายไพบูลย์ ประสมศรี 420. นายสมนึก กรีดกราย 455. นายสุชาติ ไกรพงศ์ธรรม 490. นายอุดม พินวิวัฒน์ 
377. นายไพโรจน์ ช่อผกา 421. นายสมนึก โกญจนวรรณ 456. นายสุชิน ศิริเรือง 491. นายอุทิศ มงคล 
378. นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ 422. นายสมนึก ฉัตรทัณต์ 457. นายสุดใจ จันทะทัง 492. นายเอนก กลิ่นฟุ้ง 
379. นายภาณุวัฒน์ รูปสง่า 423. นายสมนึก ดีหะสิงห ์ 458. นายสุทัน ตาละลักษณ์ 493. ว่าที่ รต.ประเสริฐ รุจิรา 
380. นายมโณ สุวรรณช่าง 424. นายสมนึก เสียงหวาน 459. นายสุทัศน์ ทวีชัย  
381. นายมนตรี เจียมอนิวรรต 425. นายสมบูรณ์ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ 460. นายสุทิน พรมสี  
382. นายมนัส พุทธรักษา 426. นายสมบูรณ์ มังสา 461. นายสุนทร พงษ์ใหญ ่  
383. นายมนู ลิขิตอ าไพพรรณ 427. นายสมพร โป๊ะเงิน 462. นายสุนทร เสียงหวาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาท าการ 
เปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์ 

*** เวลาท าการปกติ  *** 
08.30 - 16.30 น. 
บริการฝาก - ถอน  

ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.00  น. 
บริการเงินกู้  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00  น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์เดือน ก.ย.-ต.ค.59 
 

23 ต.ค.2559 วันปิยมหาราช (วันอาทิตย์) 
24 ต.ค.2559 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันจันทร์) 
25 ต.ค.2559 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอังคาร) 

เว็บไซต์สหกรณ์ 

www.phetcoop.com 
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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ขอรายงานความเคล่ือนไหวของ
สมาคมฯ และสาระน่ารู้สู่สมาชิก ดังนี้ 
 สมาชิกยกมา  เดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 8,085 คน  
 สมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 20 คน 
 สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
 -  ตาย จ านวน 4 คน 
 -  ลาออก จ านวน - คน 
 -  ขาดส่งเงินสงเคราะห์ จ านวน 2 คน 
ยอดสมาชิกคงเหลือยกไป เดือนสิงหาคม 2559 จ านวน 8,099 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
www.phetcoop.com 
นามผู้รับ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
18/11 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุร ี76000 โทร.032-425301 โทรสาร 032-400501 

เจ้าของ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ีจ ากัด 

ผู้จัดท า  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 59 ประกอบด้วย นายเทิม มิตรจิต นางมันทนา คงเจริญ  
นางชัชฎา ร่างน้อย นายสุรศักด์ิ เหรียญบุบผา นายไพโรจน์ ชุ่มกมล นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว  นางสรินรัชต์ บุญค า 

พิมพ์ที่  บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จ ากัด 241/55-57 ถนนราษฎรยินดี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-325534-5 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขที่ 155/2557 

ไปรษณีย์เพชรบุร ี

...ข่าวรับสมัคร... 
 

สสอค. (ครูไทย) - รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ (คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา) 
  อายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดปี 2509 เป็นต้นไป) 
 - (กรณีเพื่อกู้) รับสมัครสมาชิกสามัญ อายุ 51 - 60 ปี (ไม่ต้องบริจาคเงิน) 
 - (กรณีไม่กู้) รับสมัครสมาชิกสามัญ อายุ 51 - 60 ปี ทั้งนี้ ต้องบริจาคเงิน  
  (อายุ*200 บาท) เช่น อายุ 53 ปี ต้องบริจาคเงิน (53*200 = 10,600 บาท) 
  *** ท้ังนี้ ยังไมร่วมค่าสมัคร *** 
 

สส.ชสอ. (ชุมนุม) - รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ (คู่สมรส) 
  อายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดปี 2501 เป็นต้นไป) 
 

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-425301 ต่อ 15 คุณพาวิณี วัชริช หรือ คุณญาณิศา ประเสริฐสุข 

....ข่าวรับสมัคร...
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