
 หนวย (รหัส) 

  11.... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 

  12.... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก  

  51.... มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

  61.... มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

  71.... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

  81.... มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

 

หนังสือที่ระลึกและทำเนียบสมาชิก 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 
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 เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาหลายปแลว ที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด จะไดรวมแสดงความยินดีกับสมาชิกของสหกรณฯ ในโอกาส 

ที่ทานเกษียณอายุราชการ ทั้งที่เกษียณโดยธรรมชาติของอายุ และเกษียณกอนกำหนด  

เพื่อเปนการแสดงความคารวะ และขอบคุณในการที่ทานทั้งหลายไดมีสวนชวยโอบอุม 

ค้ำจุน และสนับสนุนกิจการของสหกรณฯ จนกระท่ังสหกรณฯ ของเราเติบใหญ  

มีความเจริญรุงเรืองในระดับแนวหนาของประเทศไทยในปจจุบัน 

 สหกรณฯ ของเราจะแปลกไปกวาสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ ตรงที่วา สมาชิก 

ของเรา ไมไดเปนบุคลากรจากหนวยงานเดียวกัน แตเปนบุคลากรจากมหาวิทยาลัย

ตางๆ รวม 5 มหาวิทยาลัย ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในอดีตที่ผานมา สมาชิกทั้งหา

มหาวิทยาลัยจะไมคอยไดมีโอกาสพบปะ และสังสรรกันเลย แมกระทั่งงานเลี้ยงขอบคุณ

ตอนเกษียณอายุราชการก็ตาม สหกรณฯ จะจัดเลี้ยงแยกตามมหาวิทยาลัย 

มาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อปที่แลว คณะกรรมการจึงมีดำริวานาจะไดจัดเลี้ยงรวมกัน

ทั้งหามหาวิทยาลัย ในสถานท่ีที่คิดวาสมาชิกสามารถเดินทางมารวมได โดยสหกรณฯ 

อำนวยความสะดวกท้ังในดานการเดินทาง ที่พักคางแรม ผลการดำเนินการเม่ือปที่ 

ขอแสดงความยินดี 
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ผานมา ไดทำใหสมาชิกที่อยูตางมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสพบปะ และรูจักกัน ตอนเกษียณอายุราชการ มีการตอบรับ 

ในทางที่ดีและไดรับคำชมเชยอยางมาก ซึ่งสหกรณฯ ก็รูสึกยินดีที่มีโอกาสรับใชและทำใหสมาชิกมีความสุข ถึงแมจะเปน

ชวงเวลาสั้นๆ ก็ตาม 

 กระผม ขอเปนตัวแทนของสหกรณฯ ขออวยพรใหสมาชิกทุกทานที่เกษียณอายุราชการในปนี้ จงประสบ 

ความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอใหทานมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดไป 

 

(รองศาสตราจารยกมล เอกไทยเจริญ) 

ประธานกรรมการ 



จำนวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

เกษียณอายุราชการประจำป 2552 

 รวมจำนวนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  จำนวน 96 คน 

เกษียณกอนกำหนด เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ 42 - 

บูรพา  19 - 

ทักษิณ  10  1 

นเรศวร   7 

มหาสารคาม 15 2 

         รวม 93 3 
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ÃÒÂª×èÍÊÁÒªÔ¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »‚ 2552  

■  Ë¹‹ÇÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² 

ขาราชการ/พนักงาน 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 110-011-001063 นางพวงผกา คงอุทัยกุล 

 2. 110-012-001540 นายสุรจิต วรรณจันทร 

 3. 110-012-001894 นางทรรศนียา ศักดิ์ดี 

 4. 110-012-003709 นายปราโมทย ฉลูกัลป 

 5. 110-013-000792 นายชลัช จงสืบพันธ 

 6. 110-013-001052 นางสาวพวงรอย กลอมเอี้ยง 

 7. 110-013-002490 นายชาติชาย พณานานนท 

 8. 110-014-001057 นายชวลิต รวยอาจิณ 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 9. 110-014-001825 นางเสาวนีย เลวัลย 

 10. 110-014-003586 นางเพชรรัตน ประจงจิตร 

 11. 110-014-005523 นางสาวทัศนา แสวงศักดิ์ 

 12. 110-017-000249 นายประทีป เลารัตนอารีย 

 13. 110-017-004474 นางสาวจันทรทิพย ลิ่มทอง 

 14. 110-018-004650 นางสาวโอบเอ้ือ เจริญทรัพย 

 15. 110-022-001728 นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 

 16. 110-025-001008 นางพิศวง มหาขันธ 

 17. 110-025-001786 นายจุมพล ลัมพาภิวัฒน 

 18. 110-025-002297 นายนำชัย เลวัลย 

 19. 110-025-003409 นางนภาพร มัธยมางกูร 

 20. 110-025-005765 นายพนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ 
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  ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 21. 110-041-001459 นางสาวปราณีต เลิศไกร 

 22. 110-042-000975 นายเทอด แกวคีรี 

 23. 110-042-001664 นางสาววารี ดำไชโย 

 24. 110-042-001799 นางสาวนวธิตา อติแพทย 

 25. 120-016-002689 นางสาวอัญชลี ปนทองคำ 

 26. 120-019-001594 นางสาวรัชนีบูลย ผิวสุพรรณ 

ลูกจางประจำ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 111-019-000767 นายสมหมาย กำลังเดช 

 2. 111-019-000902 นางละเอียด ศรีณะพรหม 

 3. 111-019-001442 นายณัฐนนท คนหาญ 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 4. 111-019-001599 นายสุชาติ สละปญญา 

 5. 111-019-003500 นางบุญชวย โพธิ์สุวรรณ 

 6. 111-021-002677 นางรำไพ ดวงเพียร 

 7. 111-025-002187 นายไชยวัฒน เดชาดิลก 

 8. 111-041-000527 นายบุญมาก จิตรีขาน 

 9. 111-041-001331 นางพิศเพลิน กรีหิรัญ 

 10. 111-042-001088 นายปุน ผิวเกลี้ยง 

 11. 111-042-001683 นายพินิตย อินทโพธิ์ 

 12. 121-014-001863 นางนกยูง อุดร 

 13. 121-019-000839 นางสายหยุด สันโดด 

 14. 121-019-000916 นายสมพงษ ลำพุทธา 

 15. 121-025-001651 นายวัลลภ แชมมณี 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 16. 121-025-002293 นางพิกุล แชมมณี 

■  Ë¹‹ÇÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò 

ขาราชการ/พนักงาน 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 510-012-001303 นางจินตนา อรุณนพรัตน 

 2. 510-012-001917 นายปรากรม ประยูรรัตน 

 3. 510-012-002271 นายสุรินทร มัจฉาชีพ 

 4. 510-012-004184 นายสำเภา จงจิตต 

 5. 510-014-000283 นางสาวเพ็ญจันทร ศรีสุขสวัสดิ์ 

 6. 518-027-004744 นางสาววัลลภา ผิวทน 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 7. 518-043-000691 นายวรพจน รอบรู 

 8. 518-043-001183 นายศวง เหมะเกตุ 

 9. 518-043-001045 นางเพ็ญทิพย เจริญชาศรี 

 10. 510-019-001562 นางสาวสมยงค แสงพิมล 

 11. 518-027-002441 นายชาดล เมฆประดับ 

ลูกจางประจำ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 511-014-001284 นางสาวรำไพ ศรีไตรรัตน 

 2. 511-014-001497 นายอำนวย เปลงปล่ัง 

 3. 511-019-003557 นางประยงค ธงชัย 

 4. 511-019-001151 นางขวัญใจ รัตนวงษ 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 5. 511-022-001631 นายบุญชู มณีแสง 

 6. 511-060-002501 นางสมจิตร หอมหวล 

 7. 510-060-004489 นายหมิ่น โปมิ่ง 

 8. 510-061-003763 นายมานิต อุปถัมภ 

■  Ë¹‹ÇÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ 

ขาราชการ/พนักงาน 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 610-039-002177 นางคนึงนิจ ภูพัฒนวิบูลย 

 2. 610-012-002626 นายปราโมทย ประเสริฐ 

 3. 610-035-006303 นายพูนเพิ่ม วัฒนวงษคีรี 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 611-019-002624 นางแฉลม ยอดบุรี 

 2. 611-019-002799 นางสาวสาคู มั่นใหญ 

 3. 611-019-002850 นายละเอียด นกคลาย 

 4. 611-019-002876 นางชลอ เสือจุย 

ลูกจางประจำ 

■  Ë¹‹ÇÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ 

ขาราชการ/พนักงาน 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 710-026-001878 นายบุญถิ่น คิดไร 

 2. 710-014-001911 นายมนตรี อนันตรักษ 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 3. 710-014-001943 นางสุภรณ ลิ้มอารีย 

 4. 710-026-002226 น.ส.วีณา วีสเพ็ญ 

 5. 710-012-002276 นายสนอง จอมเกาะ 

 6. 710-065-002481 นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา 

 7. 710-014-003319 นางสมทรง ดีรัศมี 

 8. 710-065-003663 นางสุริทอง ศรีสะอาด 

ลูกจางประจำ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 711-019-002240 นางไพบูลย อันทะรัง 

 2. 711-012-002278 นางทรงกลด จันทรเพ็ง 

 3. 711-019-002546 นายโรมรัน เหลาสมบัติ 
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ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 4. 711-019-002910 นางสุนันทา วงศมุกดา 

 5. 711-019-002930 นายสมชาย ดวงเวียงคำ 

 6. 711-019-003009 นายสวาท แกวบูโฮม 

 7. 711-019-003011 นายวิเลิศ จันทรโสดา 

เกษียณอายุราชการกอนกำหนด 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 710-026-001743 นางสาคร กือเจริญ 

 2. 710-019-002768 นายเจริญ จริยะนรวิชช 
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■  Ë¹‹ÇÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Ñ¡ÉÔ³ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 810-012-003248 นายสมใจ จิตพิทักษ 

 2. 810-014-001264 นางวรรณี ลิมอักษร 

 3. 818-012-000803 นางพิทยาภรณ ดำรงกุลรัตน 

 4. 818-012-002802 นางเฉลิมศรี ชำนิ 

 5. 818-026-005068 นายไพบูลย ดวงจันทร 

 6. 818-026-005788 นายนิพนธ ทิพยศรีนิมิต 

 7. 818-019-002213 นางยุพา เรี่ยวธรรมรัฐ 

 

ขาราชการ/พนักงาน 



เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 16

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 810-014-002050 นางศรีสุวรรณา บุญรัศมี 

 2. 810-019-002345 นายสมพล วรรณกูล 

 3. 810-019-003137 นายแรม หนูแกว 

ลูกจางประจำ 

ลำดับท่ี เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1. 810-014-004905 นายโสภาค วิริโยธิน 

เกษียณอายุราชการกอนกำหนด 



เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 17



เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 18

ชื่อ นางพวงผกา  คงอุทัยกุล 

สมาชิกเลขที่ 110-011-001063 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 107/3 หมู 9 ซ.งามวงศวาน 19 ถ.งามวงศวาน ต.บางกระสอ  

 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท 0-2952-7629   โทรศัพทมือถือ 08-9695-7065 

ชื่อ นายสุรจิต  วรรณจันทร 

สมาชิกเลขที่ 110-012-001540 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 15 ซ.61 การเดนอพารทเมนท ถ.อาคารสงเคราะห แขวงคลองจั่น 

 เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

 โทรศัพท 0-2375-1415   โทรศัพทมือถือ 08-6776-6060 
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ชื่อ นางทรรศนียา  ศักดิ์ดี 

สมาชิกเลขที่ 110-012-001894 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 53/78 หมู 11 ซ.ลาดพราว 1 ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล  

 เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 

 โทรศัพท 0-2511-3172  โทรศัพทมือถือ 08-6082-4726 

ชื่อ นายปราโมทย ฉลูกัลป 

สมาชิกเลขที่ 110-012-003709 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 99/267  หมู 6 หมูบานเดนชัย ถ.เทพารักษ ต.บางเมืองใหม  

 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท 02-758-2759  โทรศัพทมือถือ 08-6160-7649 



ชื่อ นายชลัช  จงสืบพันธ 

สมาชิกเลขที่ 110-013-000792 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 11 ซ.ลาดพราว 50 ถ.ลาดพราว เขตวังทองหลาง  

 กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพทมือถือ 08-6338-3828 

ชื่อ นางสาวพวงรอย  กลอมเอี้ยง 

สมาชิกเลขที่ 110-013-001052 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 37/1 หมู 6 ถ.กรุงเทพ-นนท ต.สวนใหญ อ.เมือง  

 จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท 02-965-1419  โทรศัพทมือถือ 08-1619-0400 
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ชื่อ นายชาติชาย  พณานานนท 

สมาชิกเลขที่ 110-013-002490 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 49/149 หมูบานสัมมากร ถ.นิมิตรใหม แขวงคลองสามวา  

 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

 โทรศัพทมือถือ 08-1424-2257 

ชื่อ นายชวลิต  รวยอาจิณ 

สมาชิกเลขที่ 110-014-001057 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 109/9 ซ.ประเดิมพร ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 

 กรุงเทพฯ 10150 

 โทรศัพทมือถือ 08-1828-1625 
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ชื่อ นางเสาวนีย  เลวัลย 

สมาชิกเลขที่ 110-014-001825 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 99 ซ.อุดมสุข ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

 กรุงเทพฯ 10320 

 โทรศัพท 02-277-8866  โทรศัพทมือถือ 08-1610-0566 

ชื่อ นางเพชรรัตน  ประจงจิตร 

สมาชิกเลขที่ 110-014-003586 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 9/105 หมู 6 ถ.แจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน  

 กรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท 02-521-3398  โทรศัพทมือถือ 08-5513-9655 
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ชื่อ นางสาวทัศนา  แสวงศักด์ิ 

สมาชิกเลขที่ 110-014-005523 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 107 ซ.ปุณณวิถี 27 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

 กรุงเทพฯ 10260 

 โทรศัพท 02-741-8900  โทรศัพทมือถือ 08-1855-1307 

ชื่อ นายประทีป  เลารัตนอารีย 

สมาชิกเลขที่ 110-017-000249 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 20 ซ.19 หมูบานประชานิเวศน 3/2 ต.ทาทราย อ.เมือง  

 จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท 02-589-1809  โทรศัพทมือถือ 08-1616-3404 
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ชื่อ นางสาวจันทรทิพย  ลิ่มทอง 

สมาชิกเลขที่ 110-017-004474 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 251 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

 กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท 02-391-9371  โทรศัพทมือถือ 08-1638-7920 

ชื่อ นางสาวโอบเอื้อ  เจริญทรัพย 

สมาชิกเลขที่ 110-018-004650 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 70 ซ.สายมิตร ถ.สขุุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  

 กรุงเทพฯ 10260 

 โทรศัพท 02-311-4834  โทรศัพทมือถือ 08-1371-9668 
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ชื่อ นางสาวนงลักษณ  พจนากรรักษ 

สมาชิกเลขที่ 110-022-001728 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 19/291 หมู 5 ซอยเธียรสวน 54 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน  

 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท 02-971-0159  โทรศัพทมือถือ 08-1489-5501 

ชื่อ นางพิศวง  มหาขันธ 

สมาชิกเลขที่ 110-025-001008 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 38/30 หมู 3 หมูบานเหมราชนิเวศน 2 ซ.เรวดี 68/1 ถ.นนทบุรี  

 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท 02-525-1842  โทรศัพทมือถือ 08-7919-5814 
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ชื่อ นายจุมพล  ลัมพาภิวัฒน 

สมาชิกเลขที่ 110-025-001786 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 47/2 หมู 5 ซ.สันติ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 3 ต.บางเขน  

 อ.เมือง จ.นนทบุรี 10100 

 โทรศัพท 02-526-0941  โทรศัพทมือถือ 08-1714-2551 

ชื่อ ผศ.ดร.นำชัย  เลวัลย 

สมาชิกเลขที่ 110-025-002297 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 99 ซ.อุดมสุข ถ.สุทธิสาร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง  

 กรุงเทพฯ 10320 

 โทรศัพท 02-277-8866  โทรศัพทมือถือ 08-1610-0926 
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ชื่อ นางนภาพร  มัธยมางกูร 

สมาชิกเลขที่ 110-025-003409 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 5/55 ซ.วัชรพล หมูบานชัยพฤกษ 20 ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง 

 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท 02-519-9204  โทรศัพทมือถือ 08-6900-1309 

ชื่อ นายพนมศักด์ิ  สวัสดิ์พงษ 

สมาชิกเลขที่ 110-025-005765 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 240/1 ซ.เจริญนคร 48 ถ.เจริญนคร แขวงสำเหร เขตธนบุรี 

 กรุงเทพฯ 10600 

 โทรศัพท 02-437-5880  โทรศัพทมือถือ 08-1509-0800 
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ชื่อ นางสาวปราณีต  เลิศไกร 

สมาชิกเลขที่ 110-041-001459 

หนวย ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

ที่อยู 255/14 หมู 3 หมูบานสัมมากร ซ.รามคำแหง 24/2 ถ.รามคำแหง 

 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

 โทรศัพท 02-373-6555  โทรศัพทมือถือ 08-5149-3575 

ชือ่ นายเทอด  แกวครี ี

สมาชกิเลขท่ี 110-042-000975 

หนวย ร.ร.สาธติ มศว ปทุมวนั 

ทีอ่ยู 437/672 ซ.ปานจิตตอทิุศ หมูบานบานแกววลิลา ถ.จรญัสนิทวงศ 35  

 แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอย กรงุเทพฯ 10700 

 โทรศัพท 02-411-1494  โทรศัพทมือถือ 08-1445-5596 
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ชื่อ นางสาววารี  ดำไชโย 

สมาชิกเลขที่ 110-042-001664 

หนวย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน 

ที่อยู 65/226 หมู 5 หมูบานนิวเวิลด วิลล ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี  

 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

 โทรศัพท 02-925-6212  โทรศัพทมือถือ 08-1563-6896 

ชื่อ นางสาวนวธิตา  อติแพทย 

สมาชิกเลขที่ 110-042-001799 

หนวย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน 

ที่อยู 367 ซ.บานชางหลอ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย  

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 02-411-0413  โทรศัพทมือถือ 08-1426-0763 
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ชื่อ นางสาวอัญชลี  ปนทองคำ 

สมาชิกเลขที่ 120-016-002689 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ที่อยู 34/66 หมู 2 หมูบานราชาวิลลา 3 ซ.วิภาวดี 60 ถ.วิภาวดี 

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10200 

 โทรศัพท 02-579-5337 โทรศัพทมือถือ 08-1361-0889 

ชื่อ นางสาวรัชนีบูลย  ผิวสุพรรณ 

สมาชิกเลขที่ 120-019-001594 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 39/54 หมู 4 หมูบานเพิ่มสิน 3 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพทมือถือ 08-1844-9435 
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ชื่อ นายสมหมาย  กำลังเดช 

สมาชิกเลขที่ 111-019-000767 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 750/376 หมู 9 ซ.แบริ่ง 62/26 หมูบานลิขิตเซ็นโย ถ.สุขุมวิท  

 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท 02-361-8002 โทรศัพทมือถือ 08-6107-5349 

ชื่อ นางละเอียด  ศรีณะพรหม 

สมาชิกเลขที่ 111-019-000902 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 2 แยก 5 ซ.คูบอน 31 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

 กรุงเทพ 10230 

 โทรศัพท 02-943-3501 โทรศัพทมือถือ 08-2597-1658 
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ชื่อ นายณัฐนนท  คนหาญ 

สมาชิกเลขที่ 111-019-001442 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 43/15 หมู 3 ซ.แจงวัฒนะ 1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน  

 เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

 โทรศัพท 02-551-2523 โทรศัพทมือถือ 08-9512-5497 

ชื่อ นายสุชาติ  สละปญญา 

สมาชิกเลขที่ 111-019-001599 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 1922 หมู 4 หมูบานลิขิต ซ.หวงหนู ถนนวัดดาน ต.สำโรง  

 อ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ 

 โทรศัพทมือถือ 08-4435-9203 
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ชื่อ นางบุญชวย  โพธิ์สุวรรณ 

สมาชิกเลขที่ 111-019-003500 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 34 ซ.เสรีไทย 38 แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

 กรุงเทพฯ 10230 

 โทรศัพท 02-379-9474 โทรศัพทมือถือ 08-9694-5305 

ชื่อ นางรำไพ ดวงเพียร 

สมาชิกเลขที่ 111-021-002677 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 12/26 หมู 12 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 โทรศัพท 02-726-3719 โทรศัพทมือถอื 08-5142-1719 

เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 33



ชื่อ นายไชยวัฒน  เดชาดิลก 

สมาชิกเลขที่ 111-025-002187 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 45 หมู 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 10040 

 โทรศัพท 02-920-0404 

ชื่อ นายบุญมาก  จิตรีขาน 

สมาชิกเลขที่ 111-041-000527 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู 71 ซ.ออนนุช 70 ถ.ออนนุช แยก 7-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

 กรุงเทพฯ 10250 

 โทรศัพทมือถือ 08-6102-8510 
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ชื่อ นางพิศเพลิน  กรีหิรัญ 

สมาชิกเลขที่ 111-041-001331 

หนวย ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

ที่อยู 76/34 หมู 9 หมูบานสวนทองวิลเลจ ซ.พันเอกหาญ  

 ถ.ประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท 02-526-7519  โทรศัพทมือถือ 08-6039-7507 

ชื่อ นายปุน  ผิวเกลี้ยง 

สมาชิกเลขที่ 111-042-001088 

หนวย ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ที่อยู 280/1 หมู 1 หมูบานพุทธศรีวิลลาโครงการ 4 ซ.แพรกษา 3  

 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 โทรศัพทมือถือ 08-7502-3180 
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ชื่อ นายพินิตย  อินทโพธิ์  

สมาชิกเลขที่ 111-042-001683 

หนวย ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

ที่อยู 63/2 หมู 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 

 โทรศัพทมือถือ 08-1556-3130 

ชื่อ นางนกยูง  อุดร  

สมาชิกเลขที่ 121-014-001863 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ที่อยู 73 หมู 3 หมูบานชางใหญ ต.ชางใหญ อ.บางไทร  

 จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 

 โทรศัพทมือถือ 08-1452-7860 
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ชื่อ นางสายหยุด  สันโดด  

สมาชิกเลขที่ 121-019-000839 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ที่อยู 468 หมู 1 ซ.รมไทร ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  

 กรุงเทพฯ 10230 

 โทรศัพท 02-379-9233  โทรศัพทมือถือ 08-9110-7737 

ชื่อ นายสมพงษ  ลำพุทธา 

สมาชิกเลขที่ 121-019-000916 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ที่อยู 8/12 หมู 5 ซ.รวมสุข 10 ถ.คลองส่ี ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา 

 จ.ปทุมธานี 12150 

 โทรศัพทมือถือ 08-7485-3955 
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ชื่อ นายวัลลภ  แชมมณี 

สมาชิกเลขที่ 121-025-001651 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ที่อยู 20 หมู 4 หมูบานสนามชัย ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม  

 จ.ราชบุรี 70120 

 โทรศัพทมือถือ 08-6036-3798 

 

ชื่อ นางพิกุล  แชมมณี 

สมาชิกเลขที่ 121-025-002293 

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ที่อยู 20 หมู 4 หมูบานสนามชัย ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม  

 จ.ราชบุรี 70120 

 โทรศัพทมือถือ 08-6036-3798 
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ชื่อ นางจินตนา  อรุณนพรัตน 

สมาชิกเลขที่ 510-012-001303 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 169/60 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  

 จ.ชลบุรี 20131 

 โทรศัพท 038-391058 โทรศัพทมือถือ 08-1575-4592 

 

ชื่อ นายปรากรม  ประยูรรัตน 

สมาชิกเลขที่ 510-012-001917 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 169/79 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  

 จ.ชลบุรี 20131  

 โทรศัพท 038-390423 โทรศัพทมือถือ 08-6703-2393 
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ชื่อ นายสุรินทร  มัจฉาชีพ 

สมาชิกเลขที่ 510-012-002271 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 20/155 หมู 5 ตำบลหวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130  

 โทรศัพท 038-386348  โทรศัพทมือถือ 08-1949-9214 

 

ชื่อ นางสาวเพ็ญจันทร  ศรีสุขสวัสดิ์ 

สมาชิกเลขที่ 510-014-000283 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบรุี 20131 

 โทรศัพท 038-391260 โทรศัพทมือถือ 08-9833-0545 
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ชื่อ นางสาววัลลภา   ผิวทน 

สมาชิกเลขที่ 518-027-004744 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 701/23 ซอยสุดสาคร ถนนพรานนก แขวงบางกอกนอย  

 เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

 โทรศัพทมือถือ 08-7009-8540 
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ชื่อ นายวรพจน  รอบรู 

สมาชิกเลขที่ 518-043-000691 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 221/118 หมู 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

 โทรศัพท 038-322509  โทรศัพทมือถือ 08-9541-5151 

 



ชื่อ นายศวง  เหมะเกตุ 

สมาชิกเลขที่ 518-043-001183 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 31/19 ซ.2 (บางแสนสาย 4 ใต) ถ.บางแสนสาย 4 ใต ต.แสนสุข 

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-745558  โทรศัพทมือถือ 08-1865-3472 

 

ชื่อ นางเพ็ญทิพย  เจริญชาศรี 

สมาชิกเลขที่ 518-043-001045 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 183 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-102236 
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ชื่อ นางสาวสมยงค   แสงพิมล 

สมาชิกเลขที่ 510-019-001562 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพทมือถือ 08-6802-4159 
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ชื่อ นายชาดล  เมฆประดับ 

สมาชิกเลขที่ 518-027-002441 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 169/55 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  

 จ.ชลบุรี 20131 

 โทรศัพทมือถือ 08-1982-6560 

 



ชื่อ นางสาวรำไพ  ศรีไตรรัตน 

สมาชิกเลขที่ 511-014-001284 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 76/2 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-745173  โทรศัพทมือถือ 08-9830-6857 

 

ชื่อ นายอำนวย  เปลงปลั่ง 

สมาชิกเลขที่ 511-014-001497 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 86/3 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพทมือถือ 08-1588-2412 
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ชื่อ นางประยงค  ธงชัย 

สมาชิกเลขที่ 511-019-003557 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 31/20 ซอย 2 (บางแสนสาย 4 ใต) ถ.บางแสนสาย 4 ใต   

 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-745064 โทรศัพทมือถือ 08-7833-5119 
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ชื่อ นางขวัญใจ  รัตนะวงษ 

สมาชิกเลขที่ 511-019-001151 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 16/1 ซ.2 (บางแสนสาย 4 ใต) ถ.บางแสนสาย 4 ใต ต.แสนสุข 

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพทมือถือ 08-5939-5355 

 



ชื่อ นายบุญชู  มณีแสง 

สมาชิกเลขที่ 511-022-001631 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 357/2 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-392472  โทรศัพทมือถือ 08-9519-6161 

 

ชื่อ นางสมจิตร  หอมหวล 

สมาชิกเลขที่ 511-060-002501 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 141 ถนนมิตรสัมพันธ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-391546  โทรศัพทมือถือ 08-6842-9201 
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ชื่อ นายหมิ่น  โปมิ่ง 

สมาชิกเลขที่ 510-060-004489 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 16/3 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-383507  โทรศัพทมือถือ 08-3294-1084 
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ชื่อ นายมานิต  อุปถัมภ 

สมาชิกเลขที่ 510-061-003763 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 14 หมู 4 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 

 โทรศัพท 038-764853  โทรศัพทมือถือ 08-1650-1214 

 



ชื่อ นายสำเภา  จงจิตต 

สมาชิกเลขที่ 510-012-004184 

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่อยู 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  

 จ.ชลบุรี 20131 

 โทรศัพทมือถือ 08-1922-5033 

 

ชื่อ นางคนึงนิจ  ภูพัฒนวิบูลย 

สมาชิกเลขที่ 610-039-002177 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 80/279 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง  

 จ.พิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท 055-232499  โทรศัพทมือถือ 08-1888-7920 
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ชื่อ นายปราโมทย  ประเสริฐ 

สมาชิกเลขที่ 610-012-002626 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 316 หมู 5 ถ.ราษฎรศรัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง  

 จ.พิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท 055-321223  โทรศัพทมือถือ 08-6076-0740 
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ชื่อ นายพูนเพิ่ม  วัฒนวงษคีรี 

สมาชิกเลขที่ 610-035-006303 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 102/36 หมูบานรุงเรืองธานี ซ.สุขาประชาสรรค 3 ถ.ติวานนท 

 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 โทรศัพท 0-2964-5543  โทรศัพทมือถือ 08-1561-4834 

 



ชื่อ นางแฉลม  ยอดบุรี 

สมาชิกเลขที่ 611-019-002624 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 190/33 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท 055-210877  โทรศัพทมือถือ 08-1534-4697 

ชื่อ นางสาวสาคู  มั่นใหญ 

สมาชิกเลขที่ 611-019-002799 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 30 หมู 7 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 

 โทรศัพท 055-389232  โทรศพัทมือถือ 08-6936-7685 
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ชื่อ นายละเอียด  นกคลาย 

สมาชิกเลขที่ 611-019-002850 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 450 หมูที่ 8 ซ.ชนะจำบัง ถ.พิชัยสงคราม ต.อรัญญิก 

 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 โทรศัพทมือถือ 08-9439-3907 
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ชื่อ นางชลอ  เสือจุย 

สมาชิกเลขที่ 611-019-002876 

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู 114/1 หมู 3 ต.บานคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 โทรศัพทมือถือ 08-5074-2674 

 



ชื่อ นายบุญถิ่น  คิดไร 

สมาชิกเลขที่ 710-026-001878 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 3 ซ. 27/1 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง  

 จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-721852   

 โทรศัพทมือถือ 08-1544-6446, 08-1261-9232 
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ชื่อ นางสุภรณ  ลิ้มอารีย  

สมาชิกเลขที่ 710-014-001943 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 79/32 ถ.สารคาม-โกสุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-721892  โทรศัพทมือถือ 08-9711-5807 



ชื่อ นายมนตรี  อนันตรักษ 

สมาชิกเลขที่ 710-014-001911 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู - 

ชื่อ น.ส.วีณา  วีสเพ็ญ 

สมาชิกเลขที่ 710-026-002226 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 27 ซ. 5 ถ.ผังเมืองบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง  

 จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-722179  โทรศัพทมือถือ 08-1768-9126 

เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 53



ชื่อ นายสนอง  จอมเกาะ 

สมาชิกเลขที่ 710-012-002276 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 79/49 บานพักอาจารย มมส. ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง  

 จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-726623  โทรศัพทมือถือ 08-9577-5928 

 

ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์  ชุปวา 

สมาชิกเลขที่ 710-065-002481 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 73/66 หมูบานเสริมไทยธานี ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง 

 จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพทมือถือ 08-6450-3858 
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ชื่อ นางสมทรง  ดีรัศมี 

สมาชิกเลขที่ 710-014-003319 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 2 ซ.3 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง  

 จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-721586  โทรศัพทมือถือ 08-1975-5545 

ชื่อ นางสุริทอง  ศรีสะอาด 

สมาชิกเลขที่ 710-065-003663 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 106 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-721637 

 โทรศัพทมือถือ 08-4428-9894, 08-1260-0468 
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ชื่อ นางไพบูลย  อันทะรัง 

สมาชิกเลขที่ 711-019-002240 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 4 หมู 1 หมูบานศรีสวัสดิ์ ซ.43 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด 

 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  

 โทรศัพท 043-721887  โทรศัพทมือถือ 08-9843-6653 

 

ชื่อ นางทรงกลด  จันทรเพ็ง 

สมาชิกเลขที่ 711-012-002278 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 3/1 ซ.จุฑางกูร 11 ถ.จฑุางกูร ต.ตลาด อ.เมือง  

 จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-722534 
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ชื่อ นายโรมรัน  เหลาสมบัติ 

สมาชิกเลขที่ 711-019-002546 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 61 หมู 7 หมูบานดอนยม ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย 

 จ.มหาสารคาม 44150 

 โทรศัพท 043-749034 โทรศัพทมือถือ 08-9926-6403 

ชื่อ นางสุนันทา  วงศมุกดา 

สมาชิกเลขที่ 711-019-002910 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 3 ซ.4 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

 โทรศัพท 043-721893 โทรศัพทมือถือ 08-9574-4102 
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ชื่อ นายสมชาย  ดวงเวียงคำ 

สมาชิกเลขที่ 711-019-002930 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 79 หมู 4 หมูบานบานโนนแต ต.ทาสองคอน อ.เมือง  

 จ.มหาสารคาม 44000  

 โทรศัพทมือถือ 08-6412-0840 

 

ชื่อ นายสวาท  แกวบูโฮม 

สมาชิกเลขที่ 711-019-003009 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 56 หมู 7 หมูบานบานดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 

 จ.มหาสารคาม 44150 

 โทรศัพทมือถือ 08-9620-7961 
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ชื่อ นายวิเลิศ  จันทรโสดา 

สมาชิกเลขที่ 711-019-003011 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 3 หมู 8 หมูบานดอนเวียงจันทน ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย 

 จ.มหาสารคาม 44150 

ชื่อ นางสาคร  กือเจริญ 

สมาชิกเลขที่ 710-026-001743 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู คณะมนุษยศาสตรและสังคม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 

 จ.มหาสารคาม 44150 

 โทรศัพทมอืถือ 08-9419-1325 
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ชื่อ นายเจริญ  จริยะนรวิชช  

สมาชิกเลขที่ 710-019-002768 

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู 109 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  

 โทรศัพท 043-721550 โทรศัพทมือถือ 08-1261-6623 

 

ชื่อ นายสมใจ  จิตพิทักษ 

สมาชิกเลขที่ 810-012-003248 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 274/2 หมู 3 ซ.ผงาด ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมอืง 

 จ.สงขลา 90100 
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ชื่อ นางวรรณี  ลิมอักษร 

สมาชิกเลขที่ 810-014-001264 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 1/14 หมู 2 หมูบานปาจรีย 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

 โทรศัพท 074-333940 โทรศัพทมือถือ 08-9295-4470 

ชื่อ นางพิทยาภรณ  ดำรงกุลรัตน  

สมาชิกเลขที่ 818-012-000803 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 68/1 หมู 2 ซ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง 

 จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพท 074-599556 โทรศัพทมือถือ 08-9735-4318 
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ชื่อ นางเฉลิมศรี  ชำนิ 

สมาชิกเลขที่ 818-012-002802 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 232/82 หมู 6 ถ.ลพบุรีราเมศวร หมูบานวงทองเลคไซด  

 ต.น้ำนอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110  

 โทรศัพท 07-4334527  โทรศัพทมือถือ 08-1608-5514 

 

ชื่อ นายไพบูลย  ดวงจันทร 

สมาชิกเลขที่ 818-026-005068 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 35/308 หมู 13 ซ.นวมินทร 42 ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม 

 เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 

 โทรศัพท 0-2734-8001 โทรศัพทมือถือ 08-1307-7964 
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ชื่อ นายนิพนธ  ทิพยศรีนิมิต 

สมาชิกเลขที่ 818-026-005788 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 276 หมู 6 หมูบานบานทุงงาย ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ  

 จ.สงขลา 90110 

 โทรศัพทมือถือ 08-1420-0492 

ชื่อ นางยุพา  เรี่ยวธรรมรัฐ 

สมาชิกเลขที่ 818-019-002213 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 68/10 หมูบานสินไพบูลย ถ.สระเกษ ต.บอยาง อ.เมือง 

 จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพท 074-321115 โทรศัพทมือถือ 08-1368-7876 
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ชื่อ นางศรีสุวรรณา  บุญรัศมี 

สมาชิกเลขที่ 810-014-002050 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 108/56 หมู 10 ซ.กาญจนวนิช 1 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง 

 อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพทมือถือ 08-1276-8048 

 

ชื่อ นายสมพล  วรรณกูล 

สมาชิกเลขที่ 810-019-002345 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 88 หมู 3 หมูบานทุงหวัง ถ.สงขลา-นาทวี ต.ทุงหวัง อ.เมือง  

 จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพทมือถือ 08-9733-6320, 08-6598-2210 
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ชื่อ นายแรม  หนูแกว 

สมาชิกเลขที่ 810-019-003137 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 19 หมู 8 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

 โทรศัพทมือถือ 08-4854-1842 

ชื่อ นายโสภาค  วิริโยธิน 

สมาชิกเลขที่ 810-014-004905 

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู 38 ซอย 7 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพท 074-312673 โทรศพัทมือถือ 08-1897-2585 
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วันเสารที่ 5 กันยายน 2552 
 สมาชิกจากหนวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกจากจุดหมายตามท่ีสหกรณนัด 

เพื่อเดินทางสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาวัดใหญชัยมงคล และวัดพนัญเชิง 

 11.00 น. เขาที่พัก โรงแรมริเวอร วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 12.00 น. อาหารกลางวัน ลองเรือของหองอาหารเรือนรับรอง เลียบพระนคร ผาน

วัดพุทไธศวรรย– โบสถเซ็นโยเซฟ–วัดไชยวัฒนาราม–วัดกษัตราธิราช–

เจดียศรีสุริโยทัย–วัดทาการอง–ปอมเพชร–วัดพนัญเชิง–บานญ่ีปุน– 

บานโปรตุเกส–สะพานปรีดีย   

กำหนดการงานสังสรรคสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด (ทุกสำนักงาน) 

ในโอกาสท่ีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 

ระหวางวันท่ี 5 – 6 กันยายน 2552 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 14.30 น. ทัศนศึกษาตอ วัดพุทไธศวรรย นมัสการพระเหล็กไหล (สีปกแมลงทับ)  

วัดกษัตราธิราช วัดทาการอง (วัดที่วาสวยงามมากโดยเฉพาะหองน้ำ) 

 18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค และรับของท่ีระลึก ณ หองจัดเล้ียง โรงแรมริเวอร  

วิว เพลส   

 

วันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2552 
 07.30 น. อาหารเชาที่โรงแรม 

 09.30 น. ออกจากโรงแรม ไปชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา 

 11.00 น. ออกเดินทางไปศูนยศีลปาชีพบางไทร 

 12.00 น. อาหารกลางวันตามอัธยาศัย แลวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเวลา 



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

http://www.swutcc.co.th 

e-mail : swutccmail@swutcc.co.th 
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 สหกรณฯ ไดเห็นความสำคัญของสมาชิกผูใกลจะเกษียณอายุราชการ จึงขอเชิญชวนใหเปนสมาชิก

สหกรณตอไป ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมกันและยังมีสิทธิประโยชนในสหกรณ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

1. สมาชิกภาพ 

 สมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ยังคงความเปนสมาชิกสหกรณตลอดไป 

2. เงินสะสมทุนเรือนหุน หรือเพิ่มหุน 

 สมาชิกอาจสงเงินสะสมคาหุนตอไป โดยการหัก ณ ที่จาย หรือซ้ือหุนเปนครั้งคราวไดเดือนละ 1 ครั้งๆ 

ละไมเกิน 80,000.00 บาท หรือตามประกาศของสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

แจงขาวถึงสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ป 2552 
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3. การฝากถอนเงิน 

 สมาชิกยังใชบริการฝากถอนเงินไดตามปรกติ 

4. การกูยืมเงิน 

 สมาชิกจะกูเงินไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนที่สะสมอยูในสหกรณ  

 แตสมาชิกที่รับเงินบำนาญ จะกูเงินไดไมเกิน 80 เทาของเงินบำนาญ แตไมเกิน 2,000,000 บาท  

สงชำระไมเกิน 120 งวด โดยมีหลักทรัพยค้ำประกัน 

5. เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

 สมาชิกจะไดรับตามสิทธิของสมาชิกทุกประการ  

6. กรรมการดำเนินการ 

 สมาชิกสมัครเปนกรรมการไดตามสิทธิของสมาชิก 

7. การประชุมใหญ 

 สมาชิกมีสิทธิเขารวมประชุมใหญตามปรกติ 

8. กิจกรรมของสหกรณ 

 สมาชิกเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สหกรณฯ จัดได เชน การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน และ

ทัศนศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

 



เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 71

9. สวัสดิการตางๆ 

 ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคต ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(ตามคูมือ สวัสดิการตางๆ ที่ใหแกสมาชิก) 

10. การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 สมาชิกควรต้ังผูรับโอนประโยชนตั้งแตวันที่เขาเปนสมาชิกสหกรณ แตถายังไมไดตั้ง ก็ควรตั้งผูรับโอน

ประโยชน โดยการทำหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  มอบใหสหกรณ ถือไว โดยใชแบบพิมพของสหกรณ 

11. การใชบานพักสหกรณ 

 สมาชิกยังมีสิทธิในการใชบริการบานพักสหกรณฯ ที่แหลมแมพิมพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ใน

อัตราสมาชิก 

12. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการไปแลว  

 ควรแจงที่อยูใหสหกรณฯ ทราบ และแจงทุกครั้งหากเปลี่ยนแปลงท่ีอยูใหม เพื่อจะไดทราบขาวคราวของ

สหกรณ และไมเสียสิทธิประโยชนตางๆ อันอาจมีในอนาคต 

หมายเหตุ  ในทุกกรณีที่เก่ียวของกับเร่ือง “การจายเงิน” สมาชิกจะตองศึกษารายละเอียดจากระเบียบน้ันๆ 

ดวย หรือสอบถามเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีสหกรณดวย เพื่อปองกันการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

และทำใหสมาชิกผิดหวัง 



1 ทุนสงเสริมการศึกษา (พ.ศ. 2551) 
 1. เปนบุตรของสมาชิก ไมรวมบุตรบุญธรรม 

 2. สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, องคการบริหารสวนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร ทั้ง 

สายสามัญและสายอาชีพ 

 3. เงินทุนสงเสริมการศึกษาจายจากงบประมาณการรายจายประจำป 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

สวัสดิการตางๆ ท่ีสมาชิกควรทราบ 
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 4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท 

  (1) ทุนสงเคราะหการศึกษา 

  (2) ทุนเรียนดี 

 5. ใหทุนการศึกษา ครอบครัวละ 1 ทุน ตอป 

 6. เงินทุนการศึกษาตามระดับการศึกษา 

  (1) ประถมศึกษา 1,000 บาท 

  (2) มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา และอนุปริญญา 1,500 บาท 

  (3) ปริญญาตรี 2,000 บาท 

 7. คุณสมบัติของสมาชิกผูขอรับทุนการศึกษา 

  (1) เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 2 ป ไมนับรวมการรับโอนสมาชิก 

  (2) ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเปนสมาชิก ใหยื่นขอรับทุนการศึกษาไดคนเดียว 

 8. ในกรณีที่เปนทุนประเภททุนสงเคราะหการศึกษา 

  (1) สมาชิกจะตองมีเงินเดือนไมเกิน 18,000 บาท 

  (2) ยังรับราชการหรือปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แหง หรือที่สหกรณ 
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 9. คุณสมบัติของบุตรผูขอรับทุนการศึกษา 

  (1) ตองไมมีงานประจำที่มีเงินไดรายเดือน 

  (2) กำลังศึกษาอยู และมีอายุไมเกินที่กำหนด ดังนี้ 

   ● ประถมศึกษา อายุไมเกิน 13 ป 

   ● มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา  

    และอนุปริญญา อายุไมเกิน 21 ป 

   ● ปริญญาตรี อายุไมเกิน 23 ป 

  (3) ถาเปนประเภททุนเรียนดี 

   ● เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป  

   ● ผลการเรียนในปที่ผานมา เฉลี่ยทั้งป ดังนี้ 

    ✦ ประถมศึกษา  ไมต่ำกวา 3.50 

    ✦ มัธยมศึกษาตอนตน  ไมต่ำกวา 3.25 

    ✦ มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, อนุปริญญา  ไมต่ำกวา 3.00  

    ✦ ปริญญาตรี  ไมต่ำกวา 2.75  
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 10. เอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา (ควรเตรียมใหพรอมภายในเดือนพฤษภาคม) 

  (1) ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกขอความสมบูรณถูกตอง 

  (2) สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน 

   ถาชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกัน ใหแสดงสูติบัตร หรือหนังสือเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 

  (3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และประทับตรา 

  (4) ถาประเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรียนและคะแนนรวมตลอดทั้งป คือ 

   ✓ ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาประจำปการศึกษา หรือ 

   ✓ สมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนประจำป  

 11. สหกรณรับคำขอรับทุนการศึกษาพรอมเอกสารประกอบที่ครบสมบูรณเทาน้ัน ภายในเดือน

มิถุนายน ของทุกป  

 12. ขอมูลหรือหลักฐานเท็จ จะถูกตัดสิทธิตลอดไป 

 

2 การจายเงินเพื่อชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก (พ.ศ.2552) 
 1. เพ่ือชวยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บปวยและเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 

 2. เปนคนไขใน (รวมถึงการคลอดบุตร) นอนพักในสถานพยาบาลไมต่ำกวา 1 คืน (2 วัน) 



เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 76

 3. จายเงินชวยเหลือในอัตราคืนละ 150 บาท แตไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง ปละไมเกิน 5 ครั้ง 

 4. ยื่นคำรองขอรับเงินพรอมหลักฐานขอหน่ึงขอใดดังนี้ 

  (1) หนังสือรับรองของแพทยหรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน ที่ตองแจงจำนวน วัน ที่

เขารับการรักษาพยาบาล 

  (2) ตามขอ (1) ถาเปนสำเนา ตองแสดงพรอมฉบับจริง 

 5. สงคำรองขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากการรักษาพยาบาล  

 6. พนกำหนดถือวาสละสิทธิ์ 

 

3 การจายเงินบำเหน็จใหสมาชิก (พ.ศ.2552) 
 1. สหกรณจายเงินบำเหน็จใหสมาชิก 2 ประเภท   

  คือ เงินบำเหน็จสมาชิก 25 และเงินบำเหน็จสมาชิก 60 

 2. เงินบำเหน็จสมาชิก 25 = เงินที่จายใหแกสมาชิก ที่เปนสมาชิกติดตอกัน 300 เดือน 

 3. เงินบำเหน็จสมาชิก 60 = เงินที่จายใหแกสมาชิก ที่มีอายุครบ 60 ป  

 4. จำนวนหุน = จำนวนหุนของสมาชิกแตไมรวมหุนที่ซื้อเพิ่ม 10 เดือนหลังสุด 

 5. เงินบำเหน็จสมาชิก จายจากประมาณรายจายประจำป 
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 6. การนับอายุการเปนสมาชิก ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น 

 7. การจายเงินบำเหน็จสมาชิก 25 มีรายละเอียดดังนี้ 

  ✓ จายเงินบำเหน็จภายในเดือนเมษายนของแตละป 

  ✓ นับอายุการเปนสมาชิกติดตอกันมาไมนอยกวา 300 เดือน ถึงเดือนธันวาคมของปกอน 

  ✓ จำนวนเงินใหจายตามจำนวนหุนที่สมาชิกสะสมอยูดังนี้ 

   (1) ไมเกิน 5,000 หุน  ไดรับ  1,000  บาท 

   (2) เกิน 5,000 หุน  แตไมเกิน 10,000  หุน ไดรับ  2,000  บาท 

   (3) เกิน 10,000 หุน  แตไมเกิน 50,000  หุน ไดรับ  4,000  บาท 

   (4) เกิน 50,000 หุน  แตไมเกิน 100,000  หุน  ไดรับ  6,000  บาท 

   (5) เกิน 100,000 หุนขึ้นไป  ไดรับ  8,000  บาท 

 8. การจายเงินบำเหน็จสมาชิก 60 มีรายละเอียดดังนี้ 

  ✓ จายเงินบำเหน็จภายในเดือนตุลาคมของแตละป 

  ✓ นับวันเกษียณอายุราชการ ใหถือวันที่ 30 กันยายนของแตละป 

  ✓ จำนวนเงินใหจายตามเวลาที่เปนสมาชิกติดตอกันจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

   (1) ไมเกิน 120  งวด  ไดรับ  1,000  บาท 
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   (2) เกินกวา 120  งวด แตไมเกิน 180 งวด ไดรับ  2,000  บาท 

   (3) เกินกวา 180  งวด แตไมเกิน 240 งวด ไดรับ  4,000  บาท 

   (4) เกินกวา 240  งวด แตไมเกิน 300 งวด ไดรับ  6,000  บาท 

   (5) เกินกวา    300 งวดขึ้นไป ไดรับ  8,000  บาท 

  และไดรับเพิ่มตามจำนวนหุนที่มีอยู โดยใชอัตรากึ่งหน่ึงของเงินบำเหน็จสมาชิก 25 

 9. สมาชิกแตละคน มีสิทธิรับเงินบำเหน็จไดทั้ง 2 ประเภท 

 10. สงคำขอรับเงินบำเหน็จภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศ หากพนกำหนดถือวาสละสิทธิ์ 

 11. เงินบำเหน็จเปนสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไมตกทอดเปนมรดกหรือโอนใหผูอื่น 

 

4  การจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อใหสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว (พ.ศ.2549) 
 1. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อจายเงินชวยเหลือ เมื่อสมาชิก หรือคูสมรส หรือทายาท ถึงแกกรรม 

  2. เพื่อจายเงินชวยเหลือสมาชิก ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพ 

  3. เพื่อจายเงินชวยเหลือสมาชิก ในกรณีที่ประสบสาธารณภัย 
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 2. คำนิยาม 

  ทายาท  = บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก 

  บุตร  = บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิกและยังไมบรรลุนิติภาวะ 

  ทุพพลภาพ = หยอนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได 

  สาธารณภัย = ภัยจากอุทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย และอุบัติภัย  

 3. สมาชิกถึงแกกรรม จายเงินสวัสดิการตามระยะเวลาที่เปนสมาชิก ดังนี้ 

  (1) ไมเกิน 1  ป  จาย  10,000  บาท 

  (2) เกินกวา 1  ป แตไมเกิน  5 ป จาย  15,000  บาท 

  (3) เกินกวา 5  ป แตไมเกิน 10 ป จาย  20,000  บาท 

  (4) เกินกวา 10  ป แตไมเกิน 15 ป จาย  25,000  บาท 

  (5) เกินกวา 15  ป แตไมเกิน 20 ป จาย  30,000  บาท 

  (6) เกินกวา 20 ป แตไมเกิน 25 ป จาย  35,000  บาท 

  (7) เกินกวา 25 ป ขึ้นไป จาย  40,000  บาท 

 4. คูสมรสหรือทายาท ที่ไมใชสมาชิกถึงแกกรรม สมาชิกไดรับเงินสวัสดิการหนึ่งในสิบ ถาสมาชิกมี

สิทธิหลายราย ใหรับไดเพียงรายเดียว 



เกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 80

 5. สมาชิกประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจนเกิดทุพพลภาพ ใหจายเงินสวัสดิการกึ่งหน่ึง 

 6. สมาชิกประสบสาธารณภัย ใหจายเงินสวัสดิการ ดังนี้ 

  ✦ เปนที่อยูอาศัยเปนของตนเองและอยูจริง จายไมเกิน 10,000 บาท 

  ✦ เปนบานเชาหรืออาศัยบิดามารดา จายไมเกิน 5,000 บาท 

 7. สหกรณจายเงินใหแกผูที่สมาชิกทำหนังสือตั้งผูรับประโยชนไว ถาไมไดทำจะจายใหแกคูสมรสหรือ

ทายาทคนใดคนหน่ึงตามลำดับ 

 8. ติดตอรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที่เกิดเหตุ พนกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 

 9. หลักฐานประกอบการขอรับเงิน  

  ✦ สำเนาใบมรณะบัตรและสำเนาทะเบียนบานของผูถึงแกกรรม 

  ✦ สำเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 

  ✦ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ 

  ✦ สำเนาใบรับรองแพทยในกรณีทุพพลภาพ 

  ✦ สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 

  ✦ หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือกรรมการสหกรณที่ไปตรวจการ  

 10. เงินสวัสดิการน้ี ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 
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5 การจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม (พ.ศ.2549) 
 1. สหกรณตั้งประมาณการรายจาย ปละ 1,500,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิก

ถึงแกกรรม ตามระยะเวลาที่เปนสมาชิกดังนี้ 

  (1) ตั้งแต  1 ป แตไมถึง 22 ป จาย 50,000 บาท 

  (2) ตั้งแต 22 ป แตไมถึง 24 ป  จาย 60,000 บาท 

  (3) ตั้งแต 24 ป แตไมถึง 26 ป จาย 70,000 บาท 

  (4) ตั้งแต 26 ป แตไมถึง 28 ป จาย 80,000 บาท 

  (5) ตั้งแต 28 ป แตไมถึง 30 ป จาย 90,000 บาท 

  (6) ตั้งแต 30 ป ขึ้นไป  จาย 100,000 บาท 

 2. ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณอื่น 

 3. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทท่ีจะรับเงินสงเคราะห ตองสงเรื่องขอรับเงินพรอม 

หลักฐานประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 

 4. หลักฐานประกอบ ใหแสดงพรอมฉบับจริง ดังนี้ 

  (1) สำเนาใบมรณะบัตรของผูถึงแกกรรม 

  (2) สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกและของผูขอรับเงินสงเคราะห 
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  (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูขอรับเงินสงเคราะห 

 5. ถาสมาชิกมีหน้ีสินกับสหกรณ จะตองถูกหักหนี้สินกอน 

 6. เงินสงเคราะหนี้ ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 

 

6 สมาชิกถึงแกกรรมดวยอุบัติเหต ุ
 1. สหกรณไดซื้อประกันอุบัติเหตุหมูสำหรับสมาชิก ทุนประกันคนละ 50,000 บาท 

 2. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทที่จะรับเงิน ตองสงเรื่องขอรับเงินพรอมหลักฐาน

ประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 

 3. หลักฐานประกอบ ใหแสดงพรอมฉบับจริง ดังนี้ 

  (1) สำเนาใบมรณะบัตร 

  (2) สำเนาใบชันสูตพลิกศพ 

  (3) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ 

  (4) สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกและของผูขอรับเงินสงเคราะห 

  (5) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูขอรับเงินสงเคราะห 

 4. ถาสมาชิกมีหน้ีสินกับสหกรณ จะตองถูกหักหนี้สินกอน 
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 5. การจายเงินนี้ ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 

 

7 กองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก (พ.ศ.2548) 
 1. ผูสมัครเปนสมาชิกสหกรณใหมตองเปนสมาชิกกองทุน 

 2. สมาชิกกองทุนตองชำระเงินกองทุนใหครบจำนวน 16,000 บาท  

  หรือใหหักเงินเปนรายปๆ ละ 1,200 บาท หรือใหหักเปนรายเดือนๆ ละ 100 บาท  

 3. สมาชิกกองทุนที่ไมมีเงินเดือนใหหัก ตองชำระเงินสวนท่ีขาดไปท้ังหมดภายใน 30 วัน 

 4. ผูที่พนสภาพสมาชิกกองทุน ไมมีสิทธิเรียกเงินกองทุนคืน 

 5. ผูที่เปนสมาชิกสหกรณดวยวิธีการโอนจากสหกรณอื่น ตองชำระคาสมัคร 1,000 บาท  

 6. สมาชิกกองทุน ตองทำหนังสือตั้งผูรับประโยชนและใหสหกรณถือไวเปนหลักฐาน 

 7. สมาชิกกองทุนเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนได 

 8. สมาชิกกองทุนที่ขาดสงเงินเกิน 30 วัน ถูกตัดจากสมาชิกกองทุน 

 9. ผูที่ออกจากสมาชิกสหกรณ ตองออกจากสมาชิกกองทุนดวย  

  เวนแต ผูที่ออกจากสหกรณ กอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 

 10. ถาสมาชิกถึงแกกรรม ผูรับประโยชน จะไดรับเงินจำนวน 150,000 บาท 
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 11. สมาชิกกองทุนที่ชำระเงินกองทุนไมครบจำนวน หากถึงแกกรรม จะถูกหักเงินสวนท่ียังขาดอยู 

 12. สมาชิกกองทุนที่ถึงแกกรรม ถามีหนี้สินกับสหกรณ จะตองถูกหักหนี้สินกอน 

 13. หากไมมีทายาทมาขอรับเงินภายใน 1 ป จะโอนเงินดังกลาวเปนเงินกองทุน 

 14. หากสมาชิกกองทุนฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป หรือถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 

ไมมีผลบังคับการจายเงินตามระเบียบนี้ 

 15. สมาชิกกองทุนที่ชำระเงินกองทุนครบ 16,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 หลังจากสง

ครบแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป จะไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะหนี้ เปน

จำนวนเงิน 30,000 บาท และเมื่อถึงแกกรรม ผูรับประโยชนจะไดรับเงินเปนจำนวน 120,000 บาท  

 16. เงินสวัสดิการสงเคราะหนี้ ไมถอืเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 

 17. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแกกรรม ผูรับประโยชนตองย่ืนเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน พรอมหลักฐาน

ประกอบ ใหแสดงพรอมฉบับจริง ดังนี้ 

  (1) สำเนาใบมรณะบัตร 

  (2) สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกและของผูขอรับเงินสงเคราะห 

  (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูขอรับเงินสงเคราะห 

   และหากถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ ตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่ม ดังนี้ 
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  (4) สำเนาใบชันสูตพลิกศพ 

  (5) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ 

 

8 ระเบียบวาดวยการจายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (พ.ศ. 2552) 
 1. สหกรณจะจายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป 

 2. “เงินบำเหน็จเกื้อกูล” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกสมาชิกที่มีอายุครบ 65 ป, 70 ป, 75 ป

และ 80 ป และตองเปนสมาชิกสหกรณนี้ติดตอกันไมนอยกวา 20 ป ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณ

ออมทรัพยอื่น 

 3. การนับอายุของสมาชิก ใหนับจากวันเกิดโดยคำนวณจาก วัน เดือน ป ที่ปรากฏในเอกสารของ

ทางราชการ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน บัตรประจำตัวประชาชน  

 4. สหกรณจะจายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสใหแกสมาชิก ในเดือนที่ครบรอบวันเกิด หรือ

ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบรอบวันเกิด ดังนี้ 

  (1) อายุครบ 65 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 5,000.00 บาท 

  (2) อายุครบ 70 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 10,000.00 บาท 

  (3) อายุครบ 75 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 15,000.00 บาท 
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  (4) อายุครบ 80 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 20,000.00 บาท 

 5. ใหสมาชิกที่มีอายุครบตามที่กำหนด ติดตอดวยตนเองพรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุวัน เดือน ปเกิด 

ไดที่สำนักงานสหกรณที่ติดตอไดสะดวกสำหรับสมาชิก 

 6. เงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่ใหแกสมาชิกรายหน่ึงๆ จะตองไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินที่จะไดรับ

ตามระเบียบวาดวยการจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม 

 7. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะนำเงินบำเหน็จเกื้อกูลอาวุโส ที่จายใหสมาชิกผูนั้นไปแลวตาม 

ขอ 4 ไปหักออกจากจำนวนเงินที่จะไดรับตามระเบียบวาดวยการจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม  

เงินที่เหลือจึงจะจายใหแกผูรับโอนประโยชน 

 8. คณะกรรมการดำเนินการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง

ระเบียบนี้ 
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สรุป เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ฉุกเฉิน 1 – 119 2 50,000 5 

  120 ขึ้นไป 2 80,000 10 

ประเภท 
เปนสมาชิก  

(เดือน) 
จำนวนเทา  
(เงินเดือน) 

เงินกูสูงสุด  
(บาท) 

สงชำระ  
(เดือน) 

 

สรุป เงินกูสามัญ 

 สามัญ 12 – 35 10    700,000 10    

  36 – 47 20    700,000 30    

  48 – 59 30    700,000 60    

  60 – 119 35 700,000 90 

  120 ขึ้นไป 45    700,000 120    

ประเภท 
เปนสมาชิก  

(เดือน) 
จำนวนเทา  
(เงินเดือน) 

เงินกูสูงสุด  
(บาท) 

สงชำระ  
(เดือน) 
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หลักประกันและกำหนดชำระ 

 1. ทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากของสมาชิก ใหกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากที่มีอยู 

 2. สมาชิกค้ำประกันอยางนอย 2 คน พิจารณาจากสิทธิการกูและงวดชำระของผูค้ำประกัน 

 3. ผูกูตองชำระหนี้หมดภายในอายุ 60 ป หรือภายในจำนวนงวดท่ีผูค้ำประกันมีอายุ 60 ป หรือหมด

สัญญาจางของมหาวิทยาลัยทั้งผูกูและผูค้ำประกัน 

 

สรุป เงินกูพิเศษ 

 พิเศษ 12 – 59 เดือน 80 3,000,000 300 (25)  

  61 เดือนขึ้นไป 120 4,500,000 360 (30) 

 ขาราชการ  80 2,000,000 120 (10) 

 บำนาญ     

ประเภท 
เปนสมาชิก  

(เดือน) 
จำนวนเทา  
(เงินเดือน) 

เงินกูสูงสุด  
(บาท) 

สงชำระ/เดือน 
(ป) 
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หลักประกันและกำหนดชำระ 

 ทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากของสมาชิก ใหกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากที่มีอยู

อสังหาริมทรัพย ผูกูตองสงชำระหนี้ใหหมดภายในอายุ 65 ป ยกเวนขาราชการบำนาญ 

 

หมายเหตุ จำนวนเงินกูแตละประเภทท่ีจะกูไดนั้น เมื่อหักชำระหน้ีสหกรณทุกประเภท, เงินสะสมคาหุน และ

เงินอื่นๆ ที่ตองสงตอสหกรณและทางราชการแลว ตองมีเงินเดือนเหลือไมต่ำกวา รอยละ 10 ของ

เงินเดือน และตองไมนอยกวา 1,000 บาท 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 45 พ.ศ. 2552 

 1. นายกมล เอกไทยเจริญ ประธานกรรมการ 

 2. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ รองประธาน คนที่ 1 

 3. นายบุญธรรม ไกรสังข รองประธาน คนที่ 2 

 4. นางสุนีย ลี่ไพบูลย รองประธาน คนที่ 3 

 5. นายไพโรจน เทพวัลย รองประธาน คนที่ 4 

 6. นายอุดม พิริยสิงห รองประธาน คนที่ 5 

 7. นางนงนวล พงษไพบูลย กรรมการและเหรัญญิก 

 8. นายเสถียร   อักษรชู กรรมการและเลขานุการ   

 9. นายชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ 
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 10. นางชาดา กลิ่นเจริญ กรรมการ 

 11. นางพนอ อัศวรุจานนท กรรมการ 

 12. นายพิชิตร มีพจนา กรรมการ 

 13. นายพินิจ สีทอง กรรมการ   

 14. นางพิทยาภรณ ดำรงกุลรัตน กรรมการ 

 15. นายวิทยา อรรถโยโค กรรมการ 
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สายดวนผูบริหารสหกรณออมทรัพย 

 1 นายกมล เอกไทยเจริญ ประธานกรรมการ ศรีนครินทรวิโรฒ 0814998299 

 2 นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ รองประธาน คนที่ 1 ศรีนครินทรวิโรฒ 0816442116 

 3 นางนงนวล พงษไพบูลย กรรมการและเหรัญญิก ศรีนครินทรวิโรฒ 0896674308 

 4 นายเสถียร อักษรชู กรรมการและเลขานุการ ศรีนครินทรวิโรฒ 0896685819 

 5 นายชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ ศรีนครินทรวิโรฒ 0814314384 

 6 นางพนอ อัศวรุจานนท กรรมการ ศรีนครินทรวิโรฒ 0818553268 

 7 นายพินิจ สีทอง กรรมการ ศรีนครินทรวิโรฒ 0819297948 

 8 นายบุญธรรม ไกรสังข รองประธาน คนที่ 2 บูรพา 0818706962 

 9 นายพิชิตร มีพจนา กรรมการ บูรพา 0818030468  

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในสหกรณ สังกัดมหาวิทยาลัย โทรศัพท 
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 10 นางสุนีย ลี่ไพบูลย รองประธาน คนที่ 3 ทักษิณ 0817487460 

 11 นางพิทยาภรณ ดำรงกุลรัตน กรรมการ ทักษิณ 0897354318 

 12 นายไพโรจน เทพวัลย รองประธาน คนที่ 4 นเรศวร 0819715798 

 13 นางชาดา กลิ่นเจริญ กรรมการ นเรศวร 0818882645 

 14 นายอุดม พิริยสิงห รองประธาน คนที่ 5 มหาสารคาม 0819646112 

 15 นายวิทยา อรรถโยโค กรรมการ มหาสารคาม 0817397312 

 16 นายสัญชัย เตชะมนูญ ผูจัดการใหญ  0818468468  

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในสหกรณ สังกัดมหาวิทยาลัย โทรศัพท 
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1. สำนักงานกลาง 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23  

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศัพท 0-2259-1474, 0-2258-0227  โทรสาร 0-2261-5703 

 ผูจัดการใหญ สัญชัย  เตชะมนูญ  081-846-8468 

 

2. สาขา มศว องครักษ 158 หมู 6 ตำบลองครักษ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 

  โทรศัพท 037-395-434-6  โทรสาร 037-395-433 

 ผูจัดการสาขา โสภา  ทองชัย  089-698-7557 

 

3. สาขา ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

  โทรศัพท  038-390-113  โทรสาร 038-393-698  

 ผูจัดการสาขา มณฑา  อ่ำชาง  081-311-3484 

สำนักงานสหกรณ 
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4. สาขา ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุงหนองออ ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  65000  โทรศัพท 055-261-824  โทรสาร 055-261-825 

 ผูจัดการสาขา เบญจวรรณ  คำแสนโคตร  089-698-2772 

 

5. สาขา ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  โทรศัพท  074-314-246  โทรสาร 074-315-632 

 ผูจัดการสาขา ฉวีวรรณ  สิ้มใตยิ้น  081-328-2030 

 

6. สาขา ม.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  โทรศัพท 043-754-642  โทรสาร 043-754-643 

 ผูจัดการสาขา รุงทิวา  พรรณะ  086-855-9486 


