
  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
สรุปข่าวประจ าเดือนกันยายน 2561 

* * * * * * * * * 
 

งานมุฑิตาจิตและทัศนศึกษา 

สหกรณ์ออทรัพย์ มศว จ ำกัด จัดงำนมุฑิตำจิตให้สมำชิกที่เกษียณอำยุกำรท ำงำน ประจ ำปี 2561 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 กันยำยน 2561 มีสมำชิกที่เกษียณอำยุกำรท ำงำนจำก หน่วยมหำวิทยำลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยทักษิณ และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  จ ำนวน 116 
คน แต่สมำชิกที่มำร่วมงำนสหกรณ์ได้ จ ำนวน 48 คน จำกหน่วยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร และมหำวิทยำลัยทักษิณ  

 

  



  

 

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 งำนภำคเช้ำ ทัศนศึกษำพระรำชวังบำงปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติรำชวรวิหำร 
ลงเรือที่ร้ำนอำหำรเรือนรับรอง รับประทำนอำหำรกลำงวันล่องแม่น  ำเจ้ำพระยำ ชมธรรมชำติสองริมฝั่ง และวัดไชย
วัฒนำรำม วัดกษัตรำธิรำช เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดท่ำกำร้อง ป้อมเพชร วัดพนัญเชิงวรวิหำร จำกนั นทัศนศึกษำต่อ วัดพุทไธ
ศวรรย์ กรำบอนุสำวรีย์กษัตริย์ 5 พระองค์ วัดพนัญเชิงวรวิหำร นมัสกำรหลวงพ่อโต วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสกำร พระ
นอน อนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช งำนเลี ยงภำคค่ ำ สมำชิกลงทะเบียนและรับท ำเนียบรุ่น ประธำนกล่ำวเปิด
งำน – รับประทำนอำหำร ถ่ำยภำพร่วมกัน เพ่ือเป็นที่ระลึก รับมอบของที่ระลึก และประกวดแต่งกำยชุดไทยงำม 

  

 



  

 

  

  

  



  

  

  

  

  



  

 

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ทัศนศึกษำวัดหน้ำพระเมรุ นมัสกำร ระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ชมโครงกำร 
“บ้ำนของพ่อ” ชมและฟังบรรยำยพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเจ้ำสำมพระยำ ต่อด้วยตลำด โก้งโค้ง ตำมอัธยำศัย  เดินทำง
กลับโดยสวัสดิภำพ 

 



  

 

ในงำนเลี ยงสังสรรค์ภำคค่ ำ มีผู้แทนจำกสมำชิกแต่ละมหำวิทยำลัยท่ีมำร่วมงำน ได้กล่ำวแสดง
ควำมรูส้ึกท่ีมีต่อสหกรณ์ ดังนี  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล 

สมาชิกเลขที่ 118040-002652 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

     เรียนคณะกรรมกำร ผู้จัดกำร สิ่งที่ผมจะเล่ำต่อไปนี จะขอกล่ำว
สั นๆ แต่จะกล่ำวจำกใจ ควำมรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์จะแบ่งออกเป็น 3 
ตอนด้วยกัน ตอนแรกเลยคือตอนที่เข้ำรับรำชกำรใหม่ๆ เมื่อสมัคร
สมำชิกเรำก็จะรอเวลำว่ำเมื่อไหร่เรำจะสำมำรถกู้ เงินได้ พอกู้เงินไป
ได้สักระยะก็จะมีปัญหำส่งไม่ทัน คุณจะต้องรู้จักอักษร 2 ตัว คือ 
ฉอ-ฉิ่ง กับ ฉอ-ฉิ่ง หลังจำกนั นพอท ำงำนไปได้สักพักก็จะเป็นระยะ
กลำง ก็เข้ำพบผู้จัดกำรใหญ่เลยครับ ตอนนี เริ่มจะซื อบ้ำนได้ ผมนั น
ซำบซึ งใจมำกที่มีอสังหำริมทรัพย์ด้วยกำรซื อบ้ำนบ้ำงซื ออะไรๆ 
บ้ำง ต่อมำก็จะเป็นระยะปลำยตอนนี ก็เริ่มเอำเงินไปฝำก สหกรณ์
ในควำมรู้สึกของผมคือควำมผูกพัน ควำมมั่นใจ และกำรได้รับ
บริกำรที่ดีทุกครั ง มีเรื่องๆ หนึ่งที่อยำกจะเล่ำให้ฟังครับ ลูกน้อง
ของผมเอง ด้วยควำมที่อยำกได้เงินคนอ่ืน มีคนโทรฯ เข้ำมำแล้ว
บอกให้กดๆ กดไปกดมำเสียเงินหมดเลย ขนำดอำจำรย์ยังโดนเลย 
ผมก็ใช้สหกรณ์นี่ละครับช่วยให้เค้ำกู้เงินแล้วผ่อนช ำระ 7 ปี ก็แก้ไข
ปัญหำของเค้ำไปได้ นอกจำกจะช่วยตัวเรำเองได้แล้วยังช่วยลูกน้อง
ได้ด้วย อยำกให้เพ่ือนๆ ทุกท่ำนมีควำมสุขกับสหกรณ์ของเรำ ผม
เชื่อว่ำหลำยๆ คนอยู่กับสหกรณ์นี มำนำนแล้ว ซึ่งสหกรณ์นั นให้ เรำ



  

มำตลอด ผมจึงอยำกถำมท่ำนว่ำ “ท่ำนได้ให้อะไรกับสหกรณ์บ้ำง
ครับ” ในนำมตัวแทนของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ขอกรำบ
ขอบคุณสหกรณ์มำ ณ ที่นี  ผมอยำกให้เรำด ำเนินตำมรอยพระบำท
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ขอให้สหกรณ์ยึดค ำๆ นี ครับ 
“ขำดทุนคือก ำไร” ขอบคุณครับ 

     สวัสดีครับ โชคดีครับที่ผมพูดเป็นคนที่สอง เพรำะคนสุดท้ำยคง
จะพูดได้ยำกขึ น ท่ำนแรกพูดไว้อย่ำงไรทั งผมและสมำชิกทุกท่ำนก็มี
ควำมคิดเช่นนั นเลยครับ “ขำดทุนคือก ำไร” เรำไม่ทรำบเลยครับว่ำ
อะไรคือขำดทุนหรือก ำไร ถ้ำหำกเรำมีควำมสุขนั นละครับ คือ ก ำไร 
ฉะนั นสิ นเดือนนี ผมจะเป็นอิสระไม่ต้องถูกบังคับอีกแล้ว และหมวก
ทุกใบหำยเกือบหมดเลย ส ำหรับผมจะเหลืออยู่ 2 ใบ คือสำมีของ
ภรรยำและพ่อของลูก ถ้ำผ่ำนอีกสักระยะก็ไม่รู้ว่ำจะมีหมวกเพิ่มขึ น
หรือลดลงไปอีกหรือไม่ ขอพูดสั นๆ ครับ สหกรณ์ไม่ตำยหรอกครับ
แต่ผมจะตำยก่อน เพรำะสหกรณ์เป็นองค์กรอยู่ยงคงกะพัน และมี
ทรัพย์สินขนำดหมื่นล้ำนคงไม่ต้องห่วงแล้วครับ ก่อนหน้ำนี ได้หำรือ
กับพี่ที่สหกรณ์ว่ำผมจะถอนเงินออกมำให้หมดเลย แต่พอคุยไปคุย
มำมันมีส่วนต่ำงน่ะ มีส่วนต่ำง 10 เปอร์เซ็นที่ได้จำกดอกเบี ย แล้ว 
90 เปอร์เซ็นที่เป็นหนี อยู่มันก็ได้สุทธิ คิดว่ำถ้ำสหกรณ์สำมำรถมี
ช่องทำงโปรโมชั ่นให้สำมำรถซื  อหุ ้นสหกรณ์เพิ ่ม โดยเฉพำะให้
สมำชิกที่เกษียณอำยุแล้ว ซึ่งจะได้รับเงินบ ำนำญเป็นเงินก้อนก็จะ
สำมำรถเก ็บออมไว ้ได ้ หำกเอำ ไปฝำกธนำคำร ได ้น ิด เด ียว 
ขอขอบคุณทุกท่ำนและสหกรณ์ครับ ที่ท ำให้ชีวิตของผมมีควำมสุข
ตอนบั่นปลำยด้วย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข 

สมาชิกเลขที่ 518016-004200 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  สุวรรณศรี 
สมาชิกเลขที่ 610030-009988 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

     สวัสดีคะทุกท่ำน ที่มหำวิทยำลัยนเรศวรเรำมีผู้เเกษียณอำยุกัน
ทั  งหมด 12 คน ดิฉ ันได้ร ับบริกำรเป็นอย่ำงดี ว ันก่อนมีควำม
จ ำเป็นต้องเบิกเงิน ซึ ่งก็ทรำบมำว่ำสำมำรถเบิกได้ทุกสำขำทั ่ว
ประเทศ พอดีบ้ำนดิฉันอยู ่ที ่ด ินแดง เจ้ำหน้ำที ่ที ่ส ำนักงำนมหำ
วิทยำนเรศวรเลยติดต่อมำที ่ส ำนักงำนใหญ่ ประสำนมิตร แล้ว
เจ้ำหน้ำที่ก็โทรฯ มำถำมดิฉันว่ำ “อำจำรย์ขำ อำจำรย์จะมำรับเงิน
เมื่อไหร่ เรำรออยู่” ดิฉันประทับใจค่ะ รู้สึกว่ำบริกำรดี แล้วน้องๆ 
ที่ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยนเรศวร ก็จะโทรฯ มำตำมว่ำ อำจำรย์ขำ
ไปรับดอกเบี ยด้วย แม้แต่จะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังเป็นสิ่งที่ดิฉัน
ประทับใจมำตลอด 



  

 

     เรียนท่ำนประธำน ท่ำนผู้จัดกำร ท่ำนคณะกรรมกำร และ
สมำชิกทั งหลำย ในปีนี มหำวิทยำลัยทักษิณมีสมำชิกผู้เกษียณอำยุ
ทั งหมด 9 รำย ดิฉันอยำกจะเล่ำให้ฟังกันสักเล็กน้อย ตั งแต่ดิฉันเริ่ม
บรรจุเมื่อปี พ.ศ. 2526 ท่ำนผู้จัดกำรก็ได้เดินทำงไปที่วิทยำเขต
สงขลำ ขณะนั น ตอนนั นดิฉันบรรจุเข้ำท ำงำนใหม่ๆ จึงไม่รู้ว่ำเรำจะ
เป็นสมำชิกท ำไม ด้วยควำมคิดของตัวเองก็คิดว่ำถ้ำเป็นสมำชิกแล้ว
นี่ต้องกู้เงินรึเปล่ำ เมื่อได้คุยกับผู้จัดกำรก็สมัครเป็นสมำชิกและ
ได้รับบริกำรที่ดี กรณีที่ได้ข่ำวเกี่ยวกับสหกรณ์อ่ืน ดิฉันมองว่ำ
สหกรณ์ของเรำโดยเฉพำะท่ำนผู้จัดกำรที่บริหำรงำนมำประมำณ 
30 ปีแล้ว ดิฉันก็มั่นใจ ขอขอบคุณกรรมกำรทุกท่ำนและเจ้ำหน้ำที่
ที่สำมำรถให้บริกำรเป็นอย่ำงดี ขอให้สหกรณ์คงอยู่กับพวกเรำ
ตลอดไป 

 
นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ 

สมาชิกเลขที่ 818019-002642 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ท าบุญครบรอบ 11 ปี ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ องครักษ์ 

           วันที่ 26 สิงหำคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ำกัด สำขำ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนำยก จัดงำนท ำบุญเลี ยง
พระ เนื่องในโอกำส ครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ำกัด และครบรอบ 11 ปี สำขำ มศว องครักษ์ เพ่ือเป็นสิริ
มงคล ให้กับสหกรณ์ สมำชิก กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

 



  

 

  

  

  

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ประกาศ เร่ืองการสรรหากรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 
........ 

 

ส ำหรับกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2562 จะเป็นกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 8 คน แทน
กรรมกำรด ำเนินกำรที่หมดวำระในปี 2561    

คณะกรรมกำรสรรหำได้ประชุมพิจำรณำ ในวันที่ 13 กันยำยน 2561 และก ำหนดรำยละเอียด ขั นตอนกำรรับสมัคร 
กำรลงคะแนนสรรหำ และประกำศผลกำรสรรหำ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี   

1. การสรรหากรรมการด าเนินการ 
จ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรที่ต้องมีกำรสรรหำใหม่จำกหน่วยต่ำง ๆ 

หน่วยมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    4 คน 
หน่วยมหำวิทยำลัยบูรพำ                 1 คน 
หน่วยมหำวิทยำลัยนเรศวร               1 คน 
หน่วยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม         1 คน 
หน่วยมหำวิทยำลัยทักษิณ                1 คน 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
(1) วันและเวลาในการรับสมัคร 
รับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  

ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  ถึงเวลา 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  
(2) สถานที่รับสมัคร ส ำนักงำน หน่วย มศว (ประสำนมิตร) หน่วยมหำวิทยำลัยบูรพำ หน่วยมหำวิทยำลัยนเรศวร 

หน่วยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และหน่วยมหำวิทยำลัยทักษิณ   
3. วันและสถานที่ประกาศรายช่ือและหมายเลขของผู้มีสิทธิรับการสรรหา   

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกำยน 2561   ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ทุกแห่ง 
4. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา 

ก าหนดวันสรรหา  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
เวลา               ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 13.30 น. 
สถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา  หน่วยที่มีส ำนักงำนสหกรณ์ และหน่วยที่มีผู้ประสำนงำนสหกรณ์  

5. การประกาศผลการสรรหา 
ประกำศผลกำรสรรหำให้สมำชิกทรำบ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

หมำยเหตุ   รำยละเอียดให้ศึกษำได้จำกประกำศสหกรณ์ฉบับเต็ม ที่ส ำนักงำนสหกรณ์และเว็บไซต์สหกรณ์ 

  
 
 



  

 
สมาชิกสหกรณ์ ถึงแก่กรรม 5 ราย 

 
(1) นายเชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ์ สมำชิกเลขท่ี 960001 000660 หน่วย มศว ประสำนมิตร อำยุ 70 ปี  

สำเหตุที่เสียชีวิต โรคชรำ  เมือ่วันที่ 18 สิงหำคม 2561 
เงินสวัสดิกำรที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌำปนกิจสงเครำะห์ 50,000.00 บำท 
2. เงินสงเครำะห์กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม 95,000.00  บำท (รับแล้ว 5,000.00 บำท) 
3. เงินกองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ 120,000.00 บำท (รับแล้ว 30,000.00 บำท) 

(2) นายจักรพงษ์  สุริยพร สมำชิกเลขท่ี 519019 009184  หน่วย ม.บูรพำ อำยุ 48 ปี 
สำเหตุที่เสียชีวิต ระบบหำยใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  เมือ่วันที่  7 กันยำยน 2561 
เงินสวัสดิกำรที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌำปนกิจสงเครำะห์ 20,000.00 บำท 
2. เงินสงเครำะห์กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม 50,000.00  บำท 
3. เงินกองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ 150,000.00 บำท  

(3) นายชิ้น  ใจเจริญ สมำชิกเลขที่ 900005 001204 หน่วย ม.บูรพำ อำยุ 85 ปี 
สำเหตุที่เสียชีวิต โรคไตและควำมดัน  เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561 
เงินสวัสดิกำรที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌำปนกิจสงเครำะห์ 50,000.00 บำท 
2. เงินสงเครำะห์กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม 65,000.00  บำท (รับแล้ว 35,000.00 บำท) 
3. เงินกองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ 120,000.00 บำท (รับแล้ว 30,000.00 บำท) 

(4) นางสาวแก้วกร  เมืองแก้ว สมำชิกเลขที่ 610011 009918 หน่วย ม.นเรศวร อำยุ 44 ปี 
สำเหตุที่เสียชีวิต กล้ำมเนื อหัวใจขำดเลือก  เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2561 
เงินสวัสดิกำรที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌำปนกิจสงเครำะห์ 20,000.00 บำท 
2. เงินสงเครำะห์กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม 50,000.00  บำท 
3. เงินกองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ 150,000.00 บำท 

(5) นายฉลอง  ไชยเมือง สมำชิกเลขที่ 901007  3320 หน่วย ม.มหำสำรคำม อำยุ 61 ปี 
สำเหตุที่เสียชีวิต ปอดอักเสบติดเชื อ  เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 
เงินสวัสดิกำรที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌำปนกิจสงเครำะห์ 40,000.00 บำท 
2. เงินสงเครำะห์กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม 90,000.00  บำท 
3. เงินกองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ 150,000.00 บำท 

สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสมาชิก มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 



  

ข่าวจากภาพ 
 

 

วันที่ 31 สิงหำคม 2561  นำงมณฑำ  อ่ ำช้ำง ผู้จัดกำรสำขำ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่  
นำงสำวรมร แย้มประทุม และนำยเอธ  แย้มประทุม ทำยำทของนำยทองต่อ  แย้มประทุม  สมำชิกเลขที่ 000843 หน่วย
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2561 

 

วันที่ 24 สิงหำคม 2561  นำยเฉลียว  พันธุ์สีดำ กรรมกำรและเลขำนุกำรสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงิน
สวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่  นำงสุภำพ รมณีย์พิกุล  ทำยำทของนำยสมนึก  รมณีย์พิกุล  สมำชิกเลขท่ี 003189 หน่วยมหำวิทยำลัย
นเรศวร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2561 

 



  

 

วันที่. 24 สิงหำคม 2561 นำยสวัสดิ์ วิชระโภชน์ กรรมกำรสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่ 
นำงทองใบ ไชยเมือง ทำยำทของนำยฉลอง  ไชยเมือง สมำชิกเลขที่ 003320 หน่วยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 22 สิงหำคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
ข่าวประจ าเดือนกันยายน 2561 

* * * * * 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด (สสอ.มศว) 

1. สมำคมได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั ง ตั งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2555  
2. สมำคมฯ  มีสมำชิก ณ วันที่ 31 สิงหำคม  2561  มีจ ำนวน 1,880 คน 
3. ฐำนะกำรเงินสมำคมฯ ประจ ำเดือน สิงหำคม  2561 เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน 2,694,100 บำท    
4. สมำชิกสมัครใหม่ตั งแต่วันที่ 1-31 สิงหำคม 2561 จ ำนวน 11 คน 

-------- 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

1. สมำชิกสมำคม (สสอค.) ณ วันที่ 31 สิงหำคม  2561  จ ำนวน  281,772 คน  
2. สมำชิกสมำคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561  จ ำนวน 1,620 คน  
3. สมำชิกสมัครใหม่ตั งแต่วันที่ 1-31 สิงหำคม 2561 มีผู้สมัคร 13 คน 
4. ตั งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมำชิกท่ีช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุสมำชิก สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   
-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) 

1. สมำชิกสมำคม (สส.ชสอ.) ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561   จ ำนวน 276,298 คน  
2. สมำชิกสมำคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561  จ ำนวน  152 คน 
3. สมำชิกสมัครใหม่ตั งแต่วันที่ 1-31 สิงหำคม  2561 จ ำนวน 8 คน 
4. ตั งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมำชิกท่ีช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเพื่อต่ออำยุสมำชิก สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข่าวจากภาพ 
 

 

วันที่ 22 สิงหำคม 2561  นำยเสถียร  อักษรชู กรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) มอบเงินสงเครำะห์ให้แก่ นำยธนภัทร  น้อยศิริ ทำยำทของนำยสมรรถชัย  น้อยศิริ  ถึง
แก่กรรมเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2561 

 

วันที่ 9 สิงหำคม 2561  นำยชำญวิทย์  เทียนบุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำรศูนย์ประสำนงำน สสอค. มอบเงิน
สงเครำะห์ให้แก่  นำงนวรัตน์  ชมภูนุช ทำยำทของนำยอุทัย  ชูธรรมขจร  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2561 


