


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
หนังสือที่ระลึกและทําเนียบสมาชิก

สมาชิกที่เกษียณอายุการทํางาน ประจําปี 2560

หนวย (รหัส)
11.... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
12.... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก 
51.... มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
61.... มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
62.... มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
71.... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
81.... มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 1



 ปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด กำาหนดจัดงาน
เลี้ยงและมอบของที่ระลึก แกสมาชิกที่เกษียณอายุการทำางานจากทุกหนวย จำานวน 
99 คน ระหวางวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการแสดงมุทิตาจิต แกสมาชิกเกษียณอายุการทำางาน
ทกุทาน ทีใ่หความเชือ่ม่ันและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ดวยดีตลอดมา สหกรณ์ฯ ของเรา
มีความเขมแข็งเติบโตและม่ันคง ผานเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมสงเสริมสหกรณ์ 
“ระดับดีเลิศ” เจ็ดปีติดตอกัน และไดรับประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมคุมภายใน 
จากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ “ระดบัชัน้คณุภาพดมีาก” สมาชกิม่ันใจไดวา สหกรณ์ฯ ของ
เรา มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปรงใส และตรวจสอบได 
จงึขอเชญิชวนทกุทาน เปนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ตอไป เพราะทานจะไดรับสทิธปิระโยชน์ 
และสวัสดิการตางๆ มากมาย 

สารจากประธานกรรมการ

เกษียณอายุราชการประจำาปี 25602



 การจัดงานฯ ใหสมาชิกทั้ง 5 มหาวิทยาลัย พรอมกันนี้ เพื่อใหสมาชิกมีโอกาสทำากิจกรรมรวมกัน ไดพบปะ
สังสรรค์ ไหวพระขอพร และทำาบุญ ณ วัดสำาคัญตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงหวังอยางยิ่งวา ทุกทาน 
จะไดรับความสุข ความประทับใจ และเก็บความทรงจำาดีๆ เหลานี้ไว อีกนานเทานาน

 ขาพเจาในนามของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 
และขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ทานนับถือ จงดลบันดาลใหทุกทาน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุข 
ตลอดไป

ดวยความรักและปรารถนาดี

  
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์)

 ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 3



สรุปจํานวนสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2560

มหาวิทยาลัย เกษียณ 60 ป เกษียณ 65 ป เกษียณกอนกําหนด รวม

99รวมทั้งหมด

ศรีนครินทรวิโรฒ 37 1 - 38

บูรพา 21 - - 21

ทักษิณ 14 - - 14

นเรศวร 7 - - 7

พะเยา - - - -

มหาสารคาม 17 2 - 19

เกษียณอายุราชการประจำาปี 25604



รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขาราชการ/พนักงาน

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 1 118011 001385 นางภรณี วาจาสัตย์ 18

 2 118019 001533 นางอัมราทิพย์ คงนอย 18

 3 118019 001586 นางเก็จวลี เจริญพจน์ 19

 4 118019 001697 นางพรรณี บางขา 19

 5 118042 001717 นางสุพัตรา พรหมเรนทร์ 20

 6 118019 001758 นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต 20

 7 118041 001812 นางสาวจิตตทัต นิลดำา 21

 8 128025 001860 นางสุนิษา สุขศาลา 21

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 5



หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 9 118022 001951 นางจำารูญ เลียบใย 22

 10 118014 001972 นายรังสี เกษมสุข 22

 11 118020 002104 นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์ 23

 12 118022 002131 นางวนิดา วงศ์วัฒนะ 23

 13 118019 002170 นายศิลปชัย ธูปสุวรรณ 24

 14 118019 002438 นายสมจิตต์ พวงปนเพชร 24

 15 118040 002653 นางอุทัยวรรณ ปนประชาสรร 25

 16 118022 003182 นางสาวจรีรัตน์ เจริญรักษ์ 25

 17 110011 003253 นางสาวอำาไพ อำารุงทรัพย์ 26

 18 118017 003386 นายสมทรง ซิมาภรณ์ 26

 19 118025 003460 นายไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 27

 20 118012 003507 นางนิรันดร์ พงษ์พันธุ์ 27

 21 118040 003712 นายจรัส คชกาสร 28

เกษียณอายุราชการประจำาปี 25606



หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 22 110017 004139 นายสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง 28

 23 128016 004496 นายพินิจ เทพสาธร 29

 24 118012 004551 นายสาโรช เมาลานนท์ 29

 25 118018 004708 นางศิริวรรณ สงวัฒนา 30

 26 128015 005038 นายกอบกิจ พรอมประเสริฐ 30

 27 118042 005512 นางบุณฑริกา วิศวสมภพ 31

 28 128015 006343 นางจงกล พรมพร 31

 29 118011 006352 นางสมบุญ ปยะสันธ์ชาติ 32

 30 119042 006895 นางสาวอมรพรรณ รังษีเทียนไชย 32

 31 118042 007009 นางรัตนา ภูสุวรรณ 33

 32 128032 007037 นางนิธินันท์ ถาวร 33

 33 118041 007564 นางสุจิตตรา สิงหการ 34

 34 118041 009016 นางกมลภัทร์ พุทธสันติธรรม 34

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 7



ลูกจางประจํา

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 35 111024 001935 นางจินตนา ศิลปไพราช 35

 36 111019 002264 นายยงยุทธ ฤทธิ์ดอน 35

 37 121014 005642 นางสาวนิภา โตมา 36

เกษียณอายุการทํางาน อายุ 65 ป

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 38 110017 001918 นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์ 36

เกษียณอายุราชการประจำาปี 25608



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 9

ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 1 510026 003654 นางสาวจิตสวาท ปาละสิงห์ 37

 2 510026 004276 นางสาวโอริสา อยูอุดมสุข 37

 3 510028 004761 นางสาวอุษา ฮกยินดี 38

 4 518029 001305 นางวันสม อานามนารถ 38

 5 518019 001561 นางเล็ก จันทร์สอาด 39

 6 518019 002183 นางสาวภิญโญ เปียมประสาทพร 39

 7 518017 002315 นางสาวภรดี พันธุภากร 40

 8 518022 002782 นายวิทยา อินทร์อุดม 40

 9 518014 002936 นางศรีวรรณ ยอดนิล 41

 10 518026 003141 นายกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ 41



หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 11 518012 003295 นางศิวไลซ์ คนฉลาด 42

 12 518027 003361 นางสาวนฤมล ปทุมารักษ์ 42

 13 518027 004950 นางสาวสุภาภรณ์ ดวงแพง 43

 14 518026 008862 นางสาวอุบล ธเนศชัยคุปต์ 43

 15 518026 010892 นางทิพภา ปลีหะจินดา 44

 16 519019 012002 นายโพธิ์เงิน ทองเพ็ชร 44

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256010

ลูกจางประจํา

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 17 511022 002606 นายสมพร เปลงปลั่ง 45

 18 511019 003070 นายไพศาล สงวนวงศ์ 45

 19 511019 003910 นายไพฑูรย์ สุขมี 46



หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 20 511019 004564 นายสายัญ สุขเจริญ 46

 21 511019 05389 นายวิโรจน์ เกิดผลงาม 47

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 11

ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 1 818019 002513 นางอิงอร จุลทรัพย์ 47

 2 818026 002532 นายประมาณ เทพสงเคราะห์ 48

 3 818017 002641 นางจรินทร์ เทพสงเคราะห์ 48

 4 818062 003385 นางซัลมา วงศ์ศุภรานันต์ 49

 5 828012 003485 นายนิคม ชูศิริ 49



เกษียณอายุราชการประจำาปี 256012

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 6 818014 003665 นายคุณอานันต์ นริมล 50 

 7 818014 007322 นายสมจิตร อุดม 50 

 8 818014 009644 นายสุเทพ สันติวรานนท์ 51 

 9 818019 002674 นายพยัต คงศรีแกว 51 

 10 818022 002886 นางสาวปราณี รักสนิท 52 

 11 818019 002990 นางจรวยพร กาญจนโชติ 52

ลูกจางประจํา

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 12 811019 002682 นางสาวสุนิสา สุวรรณทวี 53 

 13 811019 002753 นางศิริพร เพชรมณี 53 

 14 811062 003501 นายอรุณ ใสสอาด 54



ลูกจางประจํา

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 7 611019 003986 นางเฉลียว มีขำา 57

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 13

ขาราชการ/พนักงาน

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 1 610011 002257 นายประทีป นักปี 54

 2 610030 002750 นายบุญสง แสงออน 55

 3 610027 009433 นางรุงศรี แสงแกวศรี 55

 4 610012 002295 นางรัตนา สนั่นเมือง 56

 5 610019 002878 นางจุฑามาศ ซอนกลิ่น 56

 6 610019 004098 นางสุกัลยา แดงทองดี 57



เกษียณอายุราชการประจำาปี 256014

ขาราชการ/พนักงาน

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 1 710014 002114 นายโกวัฒน์  เทศบุตร 58 

 2 710012 002591 นางจันทร์ฉาย กรรภิรมย์ 58 

 3 710014 003170 นางสาวนารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 59 

 4 710034 003278 นายธีระพล ศิระบูชา 59 

 5 710014 005297 นายพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ 60 

 6 710012 005539 นางมิตรี กระพี้แดง 60 

 7 710017 005878 นายยุทธศิลป จุฑาวิจิตร 61 

 8 710034 005975 นางสาวสุมาลี ลิ้มสุวรรณ 61 

 9 710027 006249 นางอมร สุวรรณนิมิตร 62 

 10 710014 001999 นางสาวประภารัตน์ เคาสิม 62 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 15

 1 710014 002114 นายโกวัฒน์  เทศบุตร 58 

 2 710012 002591 นางจันทร์ฉาย กรรภิรมย์ 58 

 3 710014 003170 นางสาวนารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 59 

 4 710034 003278 นายธีระพล ศิระบูชา 59 

 5 710014 005297 นายพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ 60 

 6 710012 005539 นางมิตรี กระพี้แดง 60 

 7 710017 005878 นายยุทธศิลป จุฑาวิจิตร 61 

 8 710034 005975 นางสาวสุมาลี ลิ้มสุวรรณ 61 

 9 710027 006249 นางอมร สุวรรณนิมิตร 62 

 10 710014 001999 นางสาวประภารัตน์ เคาสิม 62 

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 11 710019 002568 นางมาลี ศิริสุทธิ์ 63 

 12 710019 003055 นางสุรีพร วัชรินทรชัย 63 

 13 710019 002452 นางธราวรรณ พลหาญ 64 

 14 710019 002455 นางประไพ อุนารัตน์ 64  

 15 710033 004972 นายมานิตย์ ออนนางใย 65  

 16 710033 003889 นายยุทธจักร จันทศิลป 65

ลูกจางประจํา

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 17 711066 003320 นายฉลอง ไชยเมือง 66



เกษียณอายุราชการประจำาปี 256016

เกษียณอายุการทํางาน อายุ 65 ป

หนาทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลําดับ
 18 710014 003368 นายสุทธิพงศ์ หกสุวรรณ 66

 19 710014 005392 นายฉลาด จันทรสมบัติ 67



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 17

ทําเนียบ
สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2560



ชื่อ นางภรณี  วาจาสัตย

สมาชิกเลขที่ 118019 001385

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 29 หมูบานศรีพงษ์ 2 ซอยลาซาล 46 ถนนสุขุมวิท 105

 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 โทรศัพท์ 02-3483269 โทรศัพท์มือถือ 095-4454905

ชื่อ นางอัมราทิพย  คงนอย

สมาชิกเลขที่ 118019 001533

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 1/406 หมูบานรัชธานี 7 ซอย 23/1 ถนนสายไหม 

 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 16220

 โทรศัพท์มือถือ 089-4823597

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256018



ชื่อ นางเก็จวลี  เจริญพจน

สมาชิกเลขที่ 118019 001586

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 244 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก

 เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อ นางพรรณี  บางขา

สมาชิกเลขที่ 118019-001697

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 58/46 อาคารบานสุขสันต์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ 02-6640746 โทรศัพท์มือถือ 089-5100015

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 19



ชื่อ นางสุพัตรา  พรหมเรนทร

สมาชิกเลขที่ 118042 001717

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิตปทุมวัน)

ที่อยู 42/313 หมูบานอรุณทอง 2 ซอย 8/1 ถนนเลียบคลองฯ ฝงเหนือ

 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

 โทรศัพท์มือถือ 089-7447498

ชื่อ นางสุพรรณี  เชษฐเชาวลิต

สมาชิกเลขที่ 118019 001758

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 23/7 ซอยสายไหม 28 ถนนสายไหม แขวงสายไหม 

 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

 โทรศัพท์ 02-5321431 โทรศัพท์มือถือ 081-8141227

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256020



ชื่อ นางสาวจิตตทัต  นิลดํา

สมาชิกเลขที่ 118041 001812

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝายมัธยม)

ที่อยู 49/2 หมู 4 ตำาบลบางบัวทอง อำาเภอบางบัวทอง

 จังหวัดนนทบุรี 11110

 โทรศัพท์มือถือ 081-9133944

ชื่อ นางสุนิษา  สุขศาลา

สมาชิกเลขที่ 128025 001860

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู 301/928 หมูบานกิตตินิเวศน์ ซอยรามคำาแหง 68 ถนนสุขาภิบาล 3

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

 โทรศัพท์ 02-7350725 โทรศัพท์มือถือ 089-6120778

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 21



ชื่อ นางจํารูญ  เลียบใย

สมาชิกเลขที่ 118022 001951

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 16 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน

 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 โทรศัพท์มือถือ 089-7869422

ชื่อ นายรังสี  เกษมสุข

สมาชิกเลขที่ 118014 001972

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 171/2 หมูที่ 3 หมูบานสัมมากร ซอยรามคำาแหง 110

 ถนนรามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

 กรุงเทพมหานคร 10240

 โทรศัพท์มือถือ 089-5170704

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256022



ชื่อ นางสาวอัจฉรา  วัฒนรัตน

สมาชิกเลขที่ 118020 002104

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 80/147 หมูบานทวีทรัพย์ 2 ซอยนวมินทร์ 87 ถนนนวมินทร์

 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240

 โทรศัพท์มือถือ 061-3845098

ชื่อ นางวนิดา  วงศวัฒนะ

สมาชิกเลขที่ 118022-002131

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 4/9 หมูที่ 3 ซอยวัดกำาแพง ถนนพิบูลสงคราม ตำาบลบางเขน

 อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 โทรศัพท์มือถือ 086-8185028

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 23



ชื่อ นายศิลปชัย  ธูปสุวรรณ

สมาชิกเลขที่ 118019 002170

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 2/34 ซอยวัดใหม ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์

 เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700

 โทรศัพท์มือถือ 085-5091189

ชื่อ นายสมจิตต  พวงปนเพชร

สมาชิกเลขที่ 118019 002438

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 212 ซอย 33 ถนนรังสิต-นครนายก ตำาบลประชาธิปตย์

 อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

 โทรศัพท์มือถือ 086-0171800

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256024



ชื่อ นางอุทัยวรรณ  ปนประชาสรร

สมาชิกเลขที่ 118040 002653

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝายประถม)

ที่อยู 140 หมูบานอุนรักลาดพราว 64 แยก 10

 ซอยลาดพราว 64 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง

 กรุงเทพมหานคร 10310

 โทรศัพท์ 02-9338063 โทรศัพท์มือถือ 091-7298099

ชื่อ นางสาวจรีรัตน  เจริญรักษ

สมาชิกเลขที่ 118022 003182

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 986/4 ตำาบลบางพุทธา อำาเภอเมือง

 จังหวัดสิงห์บุรี 16000

 โทรศัพท์ 036-511419 โทรศัพท์มือถือ 084-4581595

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 25



ชื่อ นางสาวอําไพ  อํารุงทรัพย

สมาชิกเลขที่ 110011 003253

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 1272/1 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์

 กรุงเทพมหานคร 10100

 โทรศัพท์ 02-2235074 โทรศัพท์มือถือ 086-5573691

ชื่อ นายสมทรง  ซิมาภรณ

สมาชิกเลขที่ 118017 003386

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 62 หมูบานเรือนเพชร ซอยรามคำาแหง 123 ถนนสุขาภิบาล 3

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

 โทรศัพท์มือถือ 081-8335100

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256026



ชื่อ นายไพบูลย  ศรีชัยสวัสดิ์

สมาชิกเลขที่ 118025 003460

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 45/72 หมูที่ 7 หมูบานเรือนทอง 3 

 ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 แยก 6 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว

 เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์มือถือ 081-8363183

ชื่อ นางนิรันดร  พงษพันธุ

สมาชิกเลขที่ 118012 003507

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 399/122 คอนโดชาโต อินทาวน์ ซอยรัชดา 17 ถนนรัชดาภิเษก

 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์ 02-1670258 โทรศัพท์มือถือ 081-1714776

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 27



ชื่อ นายจรัส  คชกาสร

สมาชิกเลขที่ 118040 003712

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝายประถม)

ที่อยู 310/771 หมูบานปนเจริญ 3 ซอย 3 ถนนสรงประภา 14

 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

 โทรศัพท์มือถือ 081-6366699

ชื่อ นายสาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง

สมาชิกเลขที่ 110017 004139

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 77/419 หมูบานชลลดา ซอยสายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม

 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10200

 โทรศัพท์มือถือ 081-7101948

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256028



ชื่อ นายพินิจ  เทพสาธร

สมาชิกเลขที่ 128016 004496

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู 71/64 หมู 3 หมูบานมัฑทนรังสรรค์ ซอย 8 ถนนรังสิต-นครนายก

 ตำาบลบึงสนั่น อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

 โทรศัพท์ 081-6466168

ชื่อ นายสาโรช  เมาลานนท

สมาชิกเลขที่ 118012 004551

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 13 ซอยหมูบานรุงเจริญ ถนนอุดมสุข 51 แขวงบางจาก

 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

 โทรศัพท์มือถือ 087-1088383

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 29



ชื่อ นางศิริวรรณ  สงวัฒนา

สมาชิกเลขที่ 118018 004708

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 127/13 ซอย 21/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2

 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 โทรศัพท์ 02-8870975 โทรศัพท์มือถือ 089-7715203

ชื่อ นายกอบกิจ  พรอมประเสริฐ

สมาชิกเลขที่ 128015 005038

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู 18 หมู 8 ถนนรังสิต-นครนายก ตำาบลคลองใหญ 

 อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

 โทรศัพท์มือถือ 087-4848746

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256030



ชื่อ นางบุณฑริกา  วิศวสมภพ

สมาชิกเลขที่ 118042 005512

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู 110/256 ซอยคุมเกลา 12 ถนนรมเกลาสกอลา แขวงแสนแสบ

 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 โทรศัพท์มือถือ 085-2187712

ชื่อ นางจงกล  พรมพร

สมาชิกเลขที่ 128015 006343

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู 27 หมู 4 แขวงราชคราม เขตบางไทร

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

 โทรศัพท์ 035-283076 โทรศัพท์มือถือ 095-5793254

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 31



ชื่อ นางสมบุญ  ปยะสินธชาติ

สมาชิกเลขที่ 118011 006352

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 227/29 หมูบานกฤษดานคร 18 ซอยนนทรี 2 

 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

 กรุงเทพมหานคร 10170

 โทรศัพท์ 081-6425229

ชื่อ นางสาวอมรพรรณ  รังษีเทียนไชย

สมาชิกเลขที่ 119042 006895

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู 60/5 หมูบานแคทลียา ซอยหทัยราษฎร์ 37 ถนนหทัยราษฎร์

 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

 โทรศัพท์มือถือ 081-8191637

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256032



ชื่อ นางรัตนา  ภูสุวรรณ

สมาชิกเลขที่ 118042 007009

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู 1 หมูบานมณเฑียรทิพย์ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 36 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 

 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์ 02-5530146 โทรศัพท์มือถือ 086-9981123

ชื่อ นางนิธินันท  ถาวร

สมาชิกเลขที่ 128032 007037

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู 517 ถนนประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 แขวงจระเขบัว 

 เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์มือถือ 082-4406474

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 33



ชื่อ นางสุจิตตรา  สิงหการ

สมาชิกเลขที่ 118041 007564

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝายมัธยม)

ที่อยู 35/98 ซอยลาดพราว 23 ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 โทรศัพท์มือถือ 095-9538369

ชื่อ นางกมลภัทร  พุทธสันติธรรม

สมาชิกเลขที่ 118041 009016

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝายมัธยม)

ที่อยู 79 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 โทรศัพท์มือถือ 081-4425017
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ชื่อ นางจินตนา  ศิลปไพราช

สมาชิกเลขที่ 111024 001935

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 119 หมูบาน มศว ซอยเฉลิมพระเกียรติ แขวงประเวศ 

 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 085-9058991

ชื่อ นายยงยุทธ  ฤทธิ์ดอน

สมาชิกเลขที่ 111019 002264

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู 3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 14-10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 093-1262286
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ชื่อ นางสาวนิภา  โตมา

สมาชิกเลขที่ 121014 005642

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู 24 ซอยสรณคมน์ 16 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน

 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

 โทรศัพท์ 02-5651801 โทรศัพท์มือถือ 063-1509086

ชื่อ นายสมศักดิ์  ชวาลาวัณย

สมาชิกเลขที่ 110017 001918

หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู -
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ชื่อ นางสาวจิตสวาท  ปาละสิงห

สมาชิกเลขที่ 510026 003654

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 56/38 หมูบานชาโตเดล ซอย 2 ตำาบลแสนสุข

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-9964132

ชื่อ นางสาวโอริสา  อยูอุดมสุข

สมาชิกเลขที่ 510026 004276

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 13 ถนนเนตรดี ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 087-9252676
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ชื่อ นางสาวอุษา  ฮกยินดี

สมาชิกเลขที่ 510028-004761

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 106/1 หมู 8 ตำาบลสวนกลวย อำาเภอบานโปง

 จังหวัดราชบุรี 70110

 โทรศัพท์ 032-240576 โทรศัพท์มือถือ 081-8130105

ชื่อ นางวันสม  อานามนารถ

สมาชิกเลขที่ 518029 001305

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 153/12 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-9454676
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ชื่อ นางเล็ก  จันทรสอาด

สมาชิกเลขที่ 518019 001561

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 16/398 หมู 5 หมูบานเดอะวิลเลจ ตำาบลหวยกะป

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 087-1298668

ชื่อ นางสาวภิญโญ  เปยมประสาทพร

สมาชิกเลขที่ 518019 002183

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 78/2 หมูบานสามมุขธานี ถนนบางแสน-อางศิลา

 ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-8420501
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ชื่อ นางสาวภรดี  พันธุภากร

สมาชิกเลขที่ 518017 002315

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 5 ซอยเนตรดี 2 ถนนเนตรดี ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-7155886

ชื่อ นายวิทยา  อินทรอุดม

สมาชิกเลขที่ 518022 002782

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 46/9 ซอย 2 ถนนเนตรดี ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 094-5498382
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ชื่อ นางศรีวรรณ  ยอดนิล

สมาชิกเลขที่ 518014 002936

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 11/7 ซอย 16 (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท ตำาบลแสนสุข 

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-8556107

ชื่อ นายกุสลวัฒน  คงประดิษฐ

สมาชิกเลขที่ 518026 003141

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 75/29 หมูบานบางแสนวิลล์ ถนนแสนสุข

 ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-9332949
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ชื่อ นางศิวไลซ  คนฉลาด

สมาชิกเลขที่ 518012 003295

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 86/3 ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-1762694

ชื่อ นางสาวนฤมล  ปทุมารักษ

สมาชิกเลขที่ 518027 003361

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 5 ถนนราชดำาเนิน ซอย 1 ตำาบลพระปฐมเจดีย์ 

 อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

 โทรศัพท์มือถือ 081-4299390
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ชื่อ นางสาวสุภาภรณ  ดวงแพง

สมาชิกเลขที่ 518027 004950

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 101/38 หมูบานศิลารมย์ ถนนเสม็ด–อางศิลา ตำาบลเสม็ด

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-8143913

ชื่อ นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต

สมาชิกเลขที่ 518026 008862

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 121/134 หมู 1 ตำาบลเหมือง อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-2010529
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ชื่อ นางทิพภา  ปลีหะจินดา

สมาชิกเลขที่ 518026 010892

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู -

ชื่อ นายโพธิ์เงิน  ทองเพ็ชร

สมาชิกเลขที่ 519019 012002

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 28 ถนนบางแสนสาย 4 ใต ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 086-0413072
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ชื่อ นายสมพร  เปลงปลั่ง

สมาชิกเลขที่ 511022 002606

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 86/2 ถนนบางแสนลาง ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 092-0183915

ชื่อ นายไพศาล  สงวนวงศ

สมาชิกเลขที่ 511019 003070

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 30 หมู 5 ตำาบลบานปก อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 087-6179302
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ชื่อ นายไพฑูรย  สุขมี

สมาชิกเลขที่ 511019 003910

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 100/1 หมู 4 ตำาบลหวยกะป อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 087-1368168

ชื่อ นายสายัญ  สุขเจริญ

สมาชิกเลขที่ 511019 004564

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 44/6 หมู 2 ตำาบลบานปก อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 087-7561040
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ชื่อ นายวิโรจน  เกิดผลงาม

สมาชิกเลขที่ 511019 005389

หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู 10 ซอย 4 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-3852370

ชื่อ นางอิงอร  จุลทรัพย

สมาชิกเลขที่ 818062 002513

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 444/10 หมู 6 หมูบานลพบุรีราเมศวร์ธานี อำาเภอหาดใหญ

 จังหวัดสงขลา 90110

 โทรศัพท์มือถือ 081-8981356
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ชื่อ นายประมาณ  เทพสงเคราะห

สมาชิกเลขที่ 818026 002532

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 652/37 หมู 2 หมูบานศรีวนา ตำาบลพะวง

 อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์ 074-334281 โทรศัพท์มือถือ 081-8974298

ชื่อ นางจรินทร  เทพสงเคราะห

สมาชิกเลขที่ 818017 002641

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู  652/37 หมู 2 หมูบานศรีวนา ตำาบลพะวง

 อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-334281 โทรศัพท์มือถือ 081-0970793
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ชื่อ นางซัลมา  วงศศุภรานันต

สมาชิกเลขที่ 818062 003385

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 20 ถนนหนาวัง ตำาบลจะบังติกอ อำาเภอเมือง

 จังหวัดปตตานี 94000

 โทรศัพท์มือถือ 081-0951927

ชื่อ นายนิคม  ชูศิริ

สมาชิกเลขที่ 828012 003485

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 140/131 หมู 4 ตำาบลเขารูปชาง อำาเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์ 081-7484122
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ชื่อ นายสมจิตร  อุดม

สมาชิกเลขที่ 818014 007322

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 140 หมู 4 ตำาบลเขารูปชาง อำาเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 086-6946990, 089-4719779

ชื่อ นายคุณอานันต  นริมล

สมาชิกเลขที่ 818014 003665

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 241/8 หมู 1 กาญจนวนิช 69 ตำาบลเขารูปชาง

 อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 080-4941199
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ชื่อ นายสุเทพ  สันติวรานนท

สมาชิกเลขที่ 818014 009644

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 17/4 หมู 3 หมูบานหัวนอนวัดคูเตา ตำาบลแมทอม

 อำาเภอบางกลำ่า จังหวัดสงขลา 90110

 โทรศัพท์มือถือ 086-9574067

ชื่อ นายพยัต  คงศรีแกว

สมาชิกเลขที่ 818019 002674

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 42/35 หมู 1 หมูบานปาล์มสปริง 2 ตำาบลพะวง

 อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 084-2572500
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ชื่อ นางสาวปราณี  รักสนิท

สมาชิกเลขที่ 818022 002886

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 62/11 หมู 3 ซอยลุงสุข ถนนสงขลา-ระโนด

 ตำาบลกระดังงา อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 086-2921239

ชื่อ นางจรวยพร  กาญจนโชติ

สมาชิกเลขที่ 818019 002990

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 78/13 หมู 2 ตำาบลเขารูปชาง อำาเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 081-6986037

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256052



ชื่อ นางสาวสุนิสา  สุวรรณทวี

สมาชิกเลขที่ 811019 002682

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 82 หมู 2 ตำาบลเขารูปชาง อำาเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 095-0233253

ชื่อ นางศิริพร  เพชรมณี

สมาชิกเลขที่ 811019 002753

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 18/1 หมู 5 ตำาบลทุงหวัง อำาเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 089-8693946

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 53



ชื่อ นายประทีป  นักป

สมาชิกเลขที่ 610011 002257

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู 41/18 ซอย 6 ถนนชาญเวชกิจ ตำาบลในเมือง

 อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์ 055-301286 โทรศัพท์มือถือ 089-9584795

ชื่อ นายอรุณ  ใสสอาด

สมาชิกเลขที่ 811062 003501

หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู 57/2 หมู 2 ตำาบลมวงงาม อำาเภอสิงหนคร

 จังหวัดสงขลา 90280

 โทรศัพท์ 083-6589957

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256054



ชื่อ นายบุญสง  แสงออน

สมาชิกเลขที่ 610030 002750

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู 99/9 หมูที่ 6 ตำาบลบานกราง อำาเภอเมืองพิษณุโลก 

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์ 055-298258 โทรศัพท์มือถือ 086-9341099

ชื่อ นางรุงศรี  แสงแกวศรี

สมาชิกเลขที่ 610027 009433

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู 26/27 ถนนชาญเวชกิจ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 081-3075485

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 55



ชื่อ นางรัตนา  สนั่นเมือง

สมาชิกเลขที ่ 610012 002295

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู -

ชื่อ นางจุฑามาศ  ซอนกลิ่น

สมาชิกเลขที่ 610019 002878

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู 87/9 หมูที่ 2 ตำาบลมะตอง อำาเภอพรหมพิราม

 จังหวัดพิษณุโลก 65180

 โทรศัพท์มือถือ 089-8573231

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256056



ชื่อ นางสุกัลยา  แดงทองดี

สมาชิกเลขที่ 610019 004098

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู 306/46 ถนนพุทธบูชา ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 084-6884547

ชื่อ นางเฉลียว มีขํา

สมาชิกเลขที่ 611019 003986

หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู 51/2 หมูที่ 7 ตำาบลทาโพธิ์ อำาเภอเมืองพิษณุโลก

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 086-2012359

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 57



ชื่อ นายโกวัฒน  เทศบุตร

สมาชิกเลขที่ 710014 002114

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 277/1 ถนนริมคลองสมถวิล ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 089-8402823

ชื่อ นางจันทรฉาย  กรรภิรมย

สมาชิกเลขที่ 710012 002591

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 48/20 หมู 16 ซอยพจนา ถนนศิลปสนิท ตำาบลในเมือง

 อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

 โทรศัพท์ 043-347859 โทรศัพท์มือถือ 081-2615218

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256058



ชื่อ นางสาวนารีรัตน  รักวิจิตรกุล

สมาชิกเลขที่ 710014 003170

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 24 ซอย 37 หมูบานเอกลักษณ์ ถนนริมคลองสมถวิล ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 081-6017131

ชื่อ นายธีระพล  ศิระบูชา

สมาชิกเลขที่ 710034 003278

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 20 ซอย 3 ถนนผังเมืองบัญชา ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์ 043-723211 โทรศัพท์มือถือ 084-5185254

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 59



ชื่อ นายพัฒนานุสรณ  สถาพรวงศ

สมาชิกเลขที่ 710014 005297

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 300 หมู 1 ถนนสารคาม-โกสุม ตำาบลทาสองคอน

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 088-7554749

ชื่อ นางมิตรี  กระพี้แดง

สมาชิกเลขที่ 710012 005539

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 163/28 หมูที่ 4 ถนนชาตะผดุง ตำาบลในเมือง

 อำาเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000

 โทรศัพท์มือถือ 099-4621549

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256060



ชื่อ นายยุทธศิลป  จุฑาวิจิตร

สมาชิกเลขที่ 710017 005878

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 88/21 หมูบานชิดชล ตำาบลเกิ้ง อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 083-6691101

ชื่อ นางสาวสุมาลี  ลิ้มสุวรรณ

สมาชิกเลขที่ 710034 005975

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 269 หมูที่ 14 หมูบานสุวพรเมืองทอง

 ถนนสารคาม-รอยเอ็ด ตำาบลแวงนาง อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 094-5141561
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ชื่อ นางสาวประภารัตน  เคาสิม

สมาชิกเลขที่ 710014 001999

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 217 หมู 20 หมูบานอัครฉัตรธานี ซอย 8 ตำาบลขามเรียง

 อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

 โทรศัพท์ 043-754580 โทรศัพท์มือถือ 093-3298565

ชื่อ นางอมร  สุวรรณนิมิตร

สมาชิกเลขที่ 710027 006249

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 999/37 ซอย 6 หมูบานเมืองเอกแกรนด์วิว ถนนเลี่ยงเมือง-มิตรภาพ

 ตำาบลศิลา อำาเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000

 โทรศัพท์มือถือ 085-0075898

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256062



ชื่อ นางสุรีพร  วัชรินทรชัย

สมาชิกเลขที่ 710019 003055

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 125 หมู 20 หมูบานอัครฉัตรธานี ซอย 6 

 ถนนทาขอนยาง-บานขี ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย

 จังหวัดมหาสารคาม 44150

 โทรศัพท์มือถือ 089-8414595

ชื่อ นางมาลี  ศิริสุทธิ์

สมาชิกเลขที่ 710019 002568

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 147/14 หมูบานเฮาส์ ถนนถีนานนท์ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 081-3806626

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 63



ชื่อ นางประไพ  อุนารัตน

สมาชิกเลขที่ 710019 002455

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 2/1 ซอยศรีสวัสดิ์ดำาเนิน 27/1 ถนนศรีสวัสดิ์ดำาเนิน ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 086-2302827

ชื่อ นางธราวรรณ  พลหาญ

สมาชิกเลขที่ 710019 002452

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 9 ซอยมหาชัยดำาริห์ 21 ถนนมหาชัยดำาริห์ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสาคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์ 043-725957 โทรศัพท์มือถือ 080-1971867

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256064



ชื่อ นายมานิตย  ออนนางใย

สมาชิกเลขที่ 710033 004972

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 29 หมูที่ 17 หมูบานทาแรวัฒนา ถนนแจงสนิท

 ตำาบลแกงเลิงจาน อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 093-3851250

ชื่อ นางธราวรรณ  พลหาญ

สมาชิกเลขที่ 710019 002452

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 9 ซอยมหาชัยดำาริห์ 21 ถนนมหาชัยดำาริห์ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสาคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์ 043-725957 โทรศัพท์มือถือ 080-1971867

ชื่อ นายยุทธจักร  จันทศิลป

สมาชิกเลขที่ 710033 003889

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 180 หมู 42 บานดอนสวน ตำาบลทาขอนยาง อำาเภอกันทรวิชัย

 จังหวัดมหาสารคาม 44150

 โทรศัพท์มือถือ 089-3963208
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ชื่อ นายฉลอง  ไชยเมือง

สมาชิกเลขที่ 711066 003320

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 197 หมู 11 หมูบานหนองเจริญ ตำาบลแวงนาง

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 093-3455957

ชื่อ นายสุทธิพงศ  หกสุวรรณ

สมาชิกเลขที่ 710014 003368

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 5/1 หมู 2 ถนนจรดลสวรรค์ ตำาบลทาบอ อำาเภอทาบอ

 จังหวัดหนองคาย 43110

 โทรศัพท์มือถือ 081-6016864

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256066



ชื่อ นายฉลาด  จันทรสมบัติ

สมาชิกเลขที่ 710014 005392

หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู 1 บานนางใย ซอยสารคาม-วาปีปทุม 4/1

 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์ 043-723391 โทรศัพท์มือถือ 081-9754618
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สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

ความรู้สึกของสมาชิกที่มีต่อ



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

ความรู้สึกของสมาชิกที่มีต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 69



นางวนิดา วงศวัฒนะ สมาชิกเลขที่ 118022 002131
 ขาพเจาประทับใจกับการบริการของสหกรณ์ฯ มากคือ เจาหนาที่บริการทุกทานบริการดวยความใสใจ 
และมีนำ้าใจที่ดีตอลูกคา ออกมาตรการการออมและการกูที่เอื้อประโยชน์ตอลูกคา ใชบริการกูเงินกับสหกรณ์ฯ
(แมดอกเบ้ียแพงกวา) แตไมมีคาธรรมเนียมจุกจิก และบริการอยางดี ทำาใหไมตองพ่ึงพาธนาคารในเร่ีอง
สินเชื่อ เลย ขอบคุณมากคะ

นางจํารูญ เลียบใย สมาชิกเลขที่ 118022 001951
 ความรูสึกที่มีตอสหกรณ์ฯ คือ เปนแหลงเงินฝากและเงินกูของสมาชิก ทำาใหสมาชิกรูจักเก็บออมเงิน 
ไมตองไปกูเงินนอกระบบมาใช ทำาใหครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น

นายสมทรง ซิมาภรณ สมาชิกเลขที่ 118017 003386
 รักสหกรณ์ฯ กูสหกรณ์ฯ ฉุกเฉินก็สหกรณ์ฯ สหกรณ์เปนที่พึ่งผมจริงๆ

นายศิลปชัย ธูปสุวรรณ สมาชิกเลขที่ 118019 002170
 เที่ยวสนุกสุขใจ ไปกับสหกรณ์ของเรา

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256070

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



นางสุพัตรา พรหมเรนทร สมาชิกเลขที่ 118042 001717
 ขาพเจาเขาเปนสมาชิกสหกรณ์ฯ ตั้งแตปี 2519 ตลอด 41ปี ที่ผานมาขาพเจาไดรูจักการออมทรัพย์ที่
ยาวนานมากสามารถดำาเนินการจัดซื้อทรัพย์สิน เชน บานที่อยูอาศัย การไดรับทุนการศึกษาของบุตร รวมถึง
ความเดือนรอนเปนครั้งคราว เชนเมื่อครั้งนำ้าทวมบริเวณบาน ไฟไหมบานที่ตางจังหวัด บิดาเสียชีวิต ขาพเจา
ไดรับการดูแลจากสหกรณ์เปนอยางดี เมื่อขาพเจาเกษียณอายุราชการไปแลว ขาพเจายังคงเปนสมาชิกตอไป 
และทายที่สุดขาพเจาและครอบครัว ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาล
ให คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ์ฯ ประสบแตความสุข คิดสิ่งใดใหสมปรารถนา ทุกประการคะ

นางบุณฑริกา วิศวสมภพ สมาชิกเลขที่ 118042 005512
 “แทนคำาขอบคุณ” “สห” หมายถึง รวมกัน รวมดวย หรืออีกนัยหนึ่งคือ การรวมแรงรวมใจ เอื้อเฟอตอ
กนั และรวมเปนแรงผลกัดนัใหกนัและกนั “สหกรณ์ออมทรพัย์” จงึเปรยีบเสมอืนเลอืดทีห่ลอเลีย้งสมาชกิครทูกุ
คน หากไรซึ่งความกลมเกลียว และความมั่นคงนี้แลว ปญหาทางเศรษฐกิจตางๆ จะสงผลโดยตรงตอสมาชิก 
ความเปนธรรมและสิทธิพิเศษตางๆ ของสหกรณ์เปนสวนชวยใหสมาชิก มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 อีกทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร ทุนสงเคราะห์ตางๆ หรือแมแตครูและสมาชิกทุกภาคสวน ที่ครบ
วาระเกษียณอายุราชการ ก็ไดรับการดูแลเลี้ยงดูตามการสมควร เสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน 
 ดวยเหตุนี้จึงถือวาสหกรณ์ออมทรัพย์เปนสวนหนึ่งของสมาชิกทุกคนที่สมัครใจดวยกันอยางแทจริง
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หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



นางจงกล พรมพร สมาชิกเลขที่ 128015 006343
 บริการดี รวดเร็วทันใจ บุคลากร มีมารยาทดี ใหความเปนกันเอง

นายกอบกิจ พรอมประเสริฐ สมาชิกเลขที่ 128015 005038
 ไดชวยเหลอืดานการเงนิเม่ือมคีวามเดอืดรอน ไมมีความลำาบากและยุงยากทีต่องการใชเงิน ขอขอบพระคณุ
อยางสูง

นางภรณี วาจาสัตย สมาชิกเลขที่ 118011 001385
 ขอขอบพระคุณ ทานกรรมการ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ที่ใหความกรุณา ชวยเหลือ ดูแล 
เปนอยางดีมาโดยตลอดคะ

นางนิภา โตมา สมาชิกเลขที่ 118011 005642
 ยามเดือดรอนไมรูจะพึ่งใคร นอกจากสหกรณ์ฯ ที่ชวยได ขอขอบคุณ

เกษียณอายุราชการประจำาปี 256072
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หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง สมาชิกเลขที่ 110017-004139
 ประทับใจในการบริการของสหกรณ์ฯ ตลอดมา ไดสัมผสัจากการใหบรกิารในทุกรปูแบบ มคีวามเอาใจใส
ดูแลใหความสะดวก และคอยปกปองผลประโยชน์อันควรไดใหแกสมาชิก จากเรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญๆ 
อยางไมบกพรอง จึงขอใหรักษาคุณภาพในการทำางานเชนน้ีตลอดไป เพื่อความผาสุกตอมวลสมาชิกดวยกัน
ทุกคนและตลอดไป
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หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
นางวันสม อานามนารถ สมาชิกเลขที่ 518029 001305
 ดิฉัน เปนสมาชิกสหกรณ์ของเรามาตั้งแต พ.ศ.2520 สหกรณ์ เปนที่พึ่งพา เมื่อยามมีความจำาเปน
ตองใชเงนิเพือ่ประโยชน์ในดานการศกึษา และการดำาเนนิชวีติ ปจจบัุนเปนแหลงออมเงนิทีน่าเชือ่ถอืและมัน่คง 
เจาหนาที่บริการดีเยี่ยม

นางสาวภิญโญ เปยมประสาทพร สมาชิกเลขที่ 518019 002183
 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ชวยใหสมาชิกไดมีเงินออมไวใชในอนาคต และไดใหความชวยเหลือ
สมาชิกทางดานการเงินใหสามารถผานวิกฤต ของชีวิตไปได อีกทั้งไดจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ ใหสมาชิก
ตางวิทยาลัยไดมีโอกาสพบปะกัน

นางสาวจิตสวาท ปาละสิงห สมาชิกเลขที่ 510026 003654
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยบูรพา บริการดี รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
ใหคำาแนะนำา และแนะแนวทางทีดีตลอดมา
 ขอขอบคุณ



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 75

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นางจุฑามาศ ซอนกลิ่น สมาชิกเลขที่ 610019 002878
 ขอขอบคุณที่ดูแลสมาชิกเปนอยางดีตลอดมาคะ
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หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
นายสุเทพ สันติวรานนท สมาชิกเลขที่ 818014-009644
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เปนสถาบันการเงินที่มั่นคง เปนองค์กรที่สรางฐานความมั่นคงทางการเงินให
แกสมาชิก โดยการใหสมาชิกไดซื้อหุนรายเดือน ซ้ือในโอกาสพิเศษ ซ่ึงสมาชิกตองวางแผนการซ้ือสะสมหุน
โดยเฉพาะรายเดือนเพื่อความม่ันคงในอนาคต ตองใหตนเองและครอบครัวตองดำารงชีพไดอยางมีความสุข 
เงินหุนสะสมจะไดดอกผล พอถึงชวงที่บุตรเรียนระดับปริญญาตรีสามารถนำามาใชเปนคาใชจายได (เรียน
โดยใชเงินดอกเบี้ยจากสหกรณ์) อีกครั้งยามเกษียณก็มีดอกผลใชในชีวิตประจำาวัน รวมกับเงินที่ไดจากบำานาญ 
จะทำาใหชีวิตชวงเกษียณอยูไดอยางมั่นคง มีความสุขได ไมเปนภาระใหผูอื่น

รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห สมาชิกเลขที่ 818026-002532
 การเปนสมาชิกของสหกรณ์ ไดชวยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ทำาใหเราและเพื่อนมีความสุข

นางจรินทร เทพสงเคราะห สมาชิกเลขที่ 818017-002641
 ประทับใจในการบริการคะ

นางอิงอร จุลทรัพย สมาชิกเลชที่ 818019-002513
 รูสึกอบอุน มั่นใจหลังวัยเกษียณ ที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เปนแหลงออมเงิน และไดมีโอกาสแบงปน
แกเพื่อนสมาชิก
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หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นางจันทรฉาย กรรภิรมย สมาชิกเลขที่ 710012-002591
 เปนที่พึ่งของสมาชิกจริงๆ ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกทาน

นายสุทธิพงศ หกสุวรรณ 710014-003368
 สหกรณ์ มศว เปนที่พึ่งพิงของเรามาตั้งแตเริ่มรับราชการ เปนที่ไวใจของสมาชิก ขอใหองค์กรนี้เปนที่พึ่ง
ของพวกเราตลอดไป

นายฉลาด จันทรสมบัติ สมาชิกเลขที่ 710014-005392
 การเรียนรูดวยการปฏิบัติ (Action Learning) นำาไปสูการรูจักตนเอง รูจักทรัพยากรและสามารถ
เพิ่มมูลคาของทรัพยากร สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดสงผลใหกระผมเรียนรูวิถีชีวิต
การทำางานในหนาที่และการดำารงตนในครอบครัว สังคมไดอยางมีความสุข
 ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง

นางมิตรี กระพี้แดง สมาชิกเลขที่ 710012-005539
 ขอขอบคุณที่คอยชวยเหลือทางดานการเงิน
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หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวประภารัตน เคาสิม สมาชิกเลขที่ 710014-001999
 นับตั้งแตรับราชการในปี 2523 ระบบสหกรณ์ มศว มีสวนชวยใหการจัดสรรเงินใชในเรื่องสวนตัว
ไดมาก ชวยสงเสริมการศึกษา และชวยเหลือคาใชจายอื่นๆ ทำาใหมีบานอยูอาศัย มีรถยนต์สวนตัวและอื่นๆ 
อีกมากมาย ซึ่งทำาใหชีวิตมีสุข อยูไดดีตามอัตภาพ

นางมาลี ศิริสุทธิ์ สมาชิกเลขที่ 710019-002568
 “เพื่อนแท ยามมีทุกข์”
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กําหนดการงาน
เกษียณอายุการทํางานของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
(ทุกสํานักงาน)

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ทุกหนวยกําหนดการเดินทางออกจากจุดนัดพบสมาชิกในเวลาที่เหมาะสม

08.00 น. กทม. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เพื่อเดินทางสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร
11.00 น. ทุกหนวย ไปลงเรือที่รานอาหารเดริวา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในเรือ ลองแมนำ้าเจาพระยา ผานวัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราช
 เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดทาการอง ปอมเพชร วัดพนัญเชิงวรวิหาร
14.00 น. ขึ้นรถทัศนศึกษาตอ วัดพุทไธศวรรย์ (อารามหลวง) กราบอนุสาวรีย์กษัตริย์ 5 พระองค์
 นมัสการพระเหล็กไหล พระในอุโบสถ์ ชมพระปรางค์ โดยรอบ จะมีพระ 108 องค์
 วัดพนัญเชิงวรวิหาร นมัสการหลวงพอโต (หลวงพอซำาปอกง) ขอพรจากเจาแมสรอยดอกหมาก 

นมัสการพระทองคำา วัดใหญชัยมงคล นมัสการพระนอน นมัสการพระในอุโบถส กราบอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวร เสร็จแลวเขาที่พัก ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์

งานเลี้ยงภาคคํ่า
18.00 น. สมาชิกลงทะเบียนและรับทำาเนียบรุน ณ หองจัดเลี้ยง ศรีอยุธยา 1

วันเสารที่ 2 กันยายน 2560
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18.30 น. ถายภาพรวมกัน (สมาชิก-กรรมการ-เจาหนาที่) แตละหนวย และทั้งหมด เพื่อเปนที่ระลึก
19.00 น. ประธานกลาวเปดงาน – รับประทานอาหาร – รับมอบของที่ระลึก
20.00 น. ใหผูแทนสมาชิกแตละหนวยกลาวแสดงความรูสึกที่มีตอสหกรณ์ 
22.00 น. ปดงาน

หมายเหตุ กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเวลา

07.00 น. อาหารเชาที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางทัศนศึกษาตอ วัดหนาพระเมรุ ชมหนาบรรณ (ไมแกะสลักพระนารายทรงครุฑของเดิม) 
 นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ นมัสการพระนั่งหอยพระบาททำาจากศิลา 
09.10 น. ออกเดินทาง ไปชมพิพิธภัณฑ์ลานของเลนเกริกยุนพันธ์
10.10 น. เดินทาง ไปชมและฟงบรรยายพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา
11.30 น. ออกเดินทาง ไปตลาดนำ้าอโยธยา และอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันอาทิตยที่ 3 กันยายน 2560
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สวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่สมาชิก



1 ทุนส่งเสริมการศึกษา (พ.ศ. 2558)
 1. สมาชกิผูขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบียบน้ีใหแกคูสมรสหรอืทายาท จะตองเปนสมาชิกทีย่งัรบัราชการหรอื
ปฏบิตังิานหรอืเกษยีณอายกุารทำางาน ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยัทักษิณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัพะเยา และเจาหนาทีส่หกรณ์
 2. เปนบตุรของสมาชกิ ไมรวมบตุรบญุธรรม
 3. สถานศึกษาท่ีสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร, องค์การบรหิารสวนจงัหวดั, กรงุเทพมหานคร ทัง้สายสามัญ
และสายอาชพี
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 4. เงนิทุนสงเสริมการศกึษาจายจากงบประมาณการรายจายประจำาปี
 5. เงนิสงเสริมการศกึษาบตุรสมาชกิม ี3 ประเภท
  (1) เงนิทุนสงเคราะห์การศกึษา
  (2) เงนิทุนเรียนดี
  (3) เงนิรางวลัสำาเร็จการศึกษา ระดับปรญิญาตรี
 6. ใหทนุการศึกษา ครอบครัวละ 1 ทนุ ตอปี
 7. เงนิการศึกษาตามระดับการศกึษา
  (1) ประถมศกึษา  1,000 บาท
  (2) มธัยมศึกษาตอนตน - อนปุรญิญา  1,500 บาท
  (3) ปริญญาตรี  2,000 บาท
  (4) เงนิรางวลัสำาเร็จการศึกษา (ปรญิญาตรีใบแรก) 2,500 บาท
 8. คณุสมบตัขิองสมาชกิผูขอรับทุนการศกึษา
  (1) เปนสมาชกิติดตอกนัไมนอยกวา 2 ปี ไมนับรวมการรบัโอนสมาชกิ
  (2) ในกรณีทัง้สามีและภรรยาเปนสมาชกิ ใหยืน่ขอรบัทนุการศกึษาไดคนเดยีว
 9. ในกรณีทีเ่ปนทนุประเภททุนสงเคราะห์การศกึษา
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  (1) สมาชกิจะตองมเีงนิเดอืนไมเกนิ 18,000 บาท
  (2) ยงัรับราชการหรือปฏบิตังิาน ในมหาวทิยาลยัทัง้ 5 แหง หรอืทีส่หกรณ์
 10. คณุสมบตัขิองบตุรผูขอรับทุนการศกึษา
  (1) ตองไมมีงานประจำาทีม่เีงนิไดรายเดือน
  (2) กำาลงัศึกษาอยู และมีอายไุมเกนิทีก่ำาหนด ดงัน้ี
   ■ ประถมศกึษา อายไุมเกนิ 13 ปี
   ■ มธัยมศึกษาตอนตน - อนปุรญิญา อายไุมเกนิ 21 ปี
   ■ ปริญญาตรี อายไุมเกนิ 23 ปี
  (3) ถาเปนประเภททุนเรียนดี
   ■ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ขึน้ไป 
   ■ ผลการเรยีนในปีทีผ่านมา เฉลีย่ทัง้ปี ดงันี้
    ➢ ประถมศกึษา ไมตำา่กวา 3.50
    ➢ มธัยมศึกษาตอนตน ไมตำา่กวา 3.25
    ➢ มธัยมศึกษาตอนปลาย - อนปุรญิญา ไมตำา่กวา 3.00
    ➢ ปริญญาตรี ไมตำา่กวา 2.75
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 11. เอกสารหลกัฐานการขอรับทุนการศกึษา (ควรเตรยีมใหพรอมภายในเดอืนพฤษภาคม)
  (1) ใบสมคัรขอรับทุนท่ีกรอกขอความสมบรูณ์ถกูตอง
  (2) สำาเนาทะเบยีนบานท่ีมีชือ่สมาชกิและบตุรทีข่อรบัทนุ
  ถาชือ่-ชือ่สกลุ ไมตรงกนั ใหแสดงสตูบิตัร หรอืหนงัสือเปลีย่นช่ือ-ชือ่สกลุ
  (3) หนงัสอืรับรองจากสถานศกึษา และประทบัตรา
  (4) ถาประเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรยีนและคะแนนรวมตลอดทัง้ปี คอื
   ■ ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศกึษาประจำาปีการศกึษา หรอื
   ■ สมุดประจำาตัวนกัเรียนทีม่ผีลการเรยีนประจำาปี
 12. สหกรณ์รับคำาขอรับทนุการศึกษาพรอมเอกสารประกอบทีค่รบสมบรูณ์เทานัน้
  ภายในเดอืนมิถนุายนและเดอืนสงิหาคมของทกุปี
 13. การขอรบัเงนิรางวลัสำาเรจ็การศกึษาบตุร สมาชกิตองสงเอกสารหลักฐาน คอื สำาเนาใบปรญิญาบตัร
พรอมฉบบัจรงิ ภายใน 90 วนั หลังจากวนัรับปรญิญาบตัร
 14. ขอมลูหรือหลกัฐานเทจ็ จะถกูตดัสทิธติลอดไป
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2 การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก (พ.ศ.2552)
 1. เพ่ือชวยเหลอืสมาชกิในกรณีเจบ็ปวยและเขารบัการรักษาในสถานพยาบาล
 2. เปนคนไขใน (รวมถงึการคลอดบตุร) นอนพกัในสถานพยาบาลไมตำา่กวา 1 คนื (2 วนั)
 3. จายเงนิชวยเหลือในอตัราคืนละ 150 บาท แตไมเกนิ 1,000 บาทตอครัง้ ปีละไมเกนิ 5 ครัง้
 4. ย่ืนคำารองขอรับเงนิพรอมหลกัฐานขอหนึง่ขอใดดงันี้
  (1) หนงัสอืรับรองของแพทย์หรอืของสถานพยาบาลหรอืใบเสรจ็รบัเงนิ 
   ทีต่องแจงจำานวน วนั ทีเ่ขารบัการรกัษาพยาบาล
  (2) ตามขอ (1) ถาเปนสำาเนา ตองแสดงพรอมฉบับจรงิ
 5. สงคำารองขอรับเงนิภายใน 90 วนั นบัจากวนัทีอ่อกจากการรกัษาพยาบาล 
 6. พนกำาหนดถอืวาสละสิทธิ์

3 การจ่ายเงินบําเหน็จให้สมาชิก (พ.ศ.2552)
 1. สหกรณ์จายเงนิบำาเหนจ็ใหสมาชกิ 2 ประเภท 
  คอื เงนิบำาเหนจ็สมาชกิ 25 และเงนิบำาเหนจ็สมาชิก 60
 2. เงนิบำาเหนจ็สมาชกิ 25 = เงนิทีจ่ายใหแกสมาชกิ ทีเ่ปนสมาชกิตดิตอกนั 300 เดอืน
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 3. เงนิบำาเหนจ็สมาชกิ 60 = เงนิทีจ่ายใหแกสมาชกิ ทีม่อีายคุรบ 60 ปี 
 4. จำานวนหุน = จำานวนหุนของสมาชกิแตไมรวมหุนทีซ่ือ้เพิม่ 10 เดอืนหลงัสดุ
 5. เงนิบำาเหนจ็สมาชกิ จายจากประมาณรายจายประจำาปี
 6. การนบัอายกุารเปนสมาชิก ไมนบัรวมอายกุารเปนสมาชกิจากสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่
 7. การจายเงนิบำาเหนจ็สมาชิก 25 มรีายละเอยีดดังนี้
  ü จายเงนิบำาเหน็จภายในเดือนเมษายนของแตละปี
  ü นบัอายกุารเปนสมาชกิติดตอกนัมาไมนอยกวา 300 เดอืน ถงึเดอืนธนัวาคมของปีกอน
  ü จำานวนเงนิใหจายตามจำานวนหุนทีส่มาชกิสะสมอยูดงันี้
   (1) ไมเกนิ 5,000 หุน   ไดรบั 1,000 บาท
   (2) เกนิ 5,000 หุน แตไมเกนิ 10,000 หุน ไดรบั 2,000 บาท
   (3) เกนิ 10,000 หุน แตไมเกนิ 50,000 หุน ไดรบั 4,000 บาท
   (4) เกนิ 50,000 หุน แตไมเกนิ 100,000 หุน ไดรบั 6,000 บาท
   (5) เกนิ 100,000 หุนขึน้ไป  ไดรบั 8,000 บาท
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 8. การจายเงนิบำาเหนจ็สมาชิก 60 มรีายละเอยีดดังนี้
  ü จายเงนิบำาเหน็จภายในเดือนตลุาคมของแตละปี
  ü นบัวนัเกษยีณอายรุาชการ ใหถอืวนัที ่30 กันยายนของแตละปี
  ü จำานวนเงนิใหจายตามเวลาทีเ่ปนสมาชิกติดตอกนัจนถงึวนัเกษยีณอายรุาชการ ดงันี้
   (1) ไมเกนิ 120 งวด  ไดรบั 1,000 บาท
   (2) เกนิกวา 120 งวด แตไมเกนิ 180 งวด ไดรบั 2,000 บาท
   (3) เกนิกวา 180 งวด แตไมเกนิ 240 งวด ไดรบั 4,000 บาท
   (4) เกนิกวา 240 งวด แตไมเกนิ 300 งวด ไดรบั 6,000 บาท
   (5) เกนิกวา 300 งวดขึน้ไป ไดรบั 8,000 บาท
    และไดรับเพ่ิมตามจำานวนหุนทีม่อียู โดยใชอตัรากึง่หนึง่ของเงนิบำาเหนจ็สมาชกิ 25
 9. สมาชกิแตละคน มีสทิธิรับเงนิบำาเหนจ็ไดท้ัง 2 ประเภท
 10. สงคำาขอรับเงนิบำาเหนจ็ภายใน 90 วนั นบัจากวนัประกาศ หากพนกำาหนดถอืวาสละสทิธิ์
 11. เงนิบำาเหนจ็เปนสทิธิเฉพาะตวัสมาชกิ ไมตกทอดเปนมรดกหรอืโอนใหผูอืน่
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4 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว (พ.ศ. 2558)
 1. วตัถปุระสงค์
  (1.) เพ่ือจายเงนิชวยเหลอื เมือ่สมาชกิ หรอืคูสมรส หรือทายาท ถงึแกกรรม
  (2.) เพ่ือจายเงนิชวยเหลอืสมาชกิ ในกรณทีีเ่กดิทพุพลภาพ
  (3.) เพ่ือจายเงนิชวยเหลอืสมาชกิ ในกรณทีีป่ระสบสาธารณภยั
 2. คำานยิาม
  ทายาท = บุตร บดิา มารดา ของสมาชกิ
  บุตร = บตุรทีช่อบดวยกฎหมายของสมาชกิและยงัไมบรรลนุติภิาวะ
  สาธารณภยั = ภยัจากอทุกภยั วาตะภยั อคัคภียั และอุบัตภิยั
 3. สมาชกิผูขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบียบน้ีใหแกคูสมรสหรอืทายาท จะตองเปนสมาชิกทีย่งัรบัราชการหรอื
ปฏบิตังิานหรอืเกษยีณอายกุารทำางาน ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยัทักษิณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัพะเยา และเจาหนาทีส่หกรณ์
 4. สมาชกิถงึแกกรรม จายเงนิสวสัดกิารตามระยะเวลาทีเ่ปนสมาชกิ ดงันี้
  (1) ไมเกนิ 1 ปี     จาย 10,000 บาท
  (2) เกนิกวา 1 ปี แตไมเกนิ 5 ปี จาย 15,000 บาท
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  (3) เกนิกวา 5 ปี แตไมเกนิ 10 ปี จาย 20,000 บาท
  (4) เกนิกวา 10 ปี แตไมเกนิ 15 ปี จาย 25,000 บาท
  (5) เกนิกวา 15 ปี แตไมเกนิ 20 ปี จาย 30,000 บาท
  (6) เกนิกวา 20 ปี แตไมเกนิ 25 ปี จาย 35,000 บาท
  (7) เกนิกวา 25 ปี แตไมเกนิ 30 ปี จาย 40,000 บาท
  (8) เกนิกวา 30 ปี ขึน้ไป   จาย 50,000 บาท
 5. คูสมรสหรือทายาท ท่ีไมใชสมาชกิถงึแกกรรม สมาชกิไดรบัเงนิสวสัดกิารรายละ 1,000 บาท
ถาสมาชกิมสีทิธิหลายราย ใหรับไดเพียงรายเดยีว
 6. สมาชกิประสบสาธารณภยั ใหจายเงนิสวสัดกิาร ดงันี้
  ■ เปนทีอ่ยูอาศยัเปนของตนเองและอยูจรงิ จายไมเกนิ 10,000 บาท
  ■ เปนบานเชาหรืออาศัยบดิามารดา  จายไมเกนิ 5,000 บาท
 7. สหกรณ์จายเงนิใหแกผูทีส่มาชกิทำาหนงัสอืต้ังผูรบัประโยชน์ไว ถาไมไดทำาจะจายใหแกคูสมรสหรือทายาท
คนใดคนหนึง่ตามลำาดบั
 8. ตดิตอรับเงนิภายใน 90 วนั จากวนัทีเ่กดิเหต ุพนกำาหนดใหถอืวาสละสทิธิ์
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 9. หลกัฐานประกอบการขอรับเงนิ 
  ■ สำาเนาใบมรณะบตัรและสำาเนาทะเบยีนบานของผูถงึแกกรรม
  ■ สำาเนาทะเบยีนบานของผูมสีทิธไิดรบัเงนิสวสัดกิาร
  ■ สำาเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขาราชการของผูมสีทิธริบัเงนิสวสัดกิาร
  ■ สำาเนาใบรับรองแพทย์ในกรณทีพุพลภาพ
  ■ สำาเนาทะเบยีนบานของสมาชกิทีป่ระสบสาธารณภยั
  ■ หนงัสอืรับรองจากผูบงัคับบญัชาหรอืกรรมการสหกรณ์ทีไ่ปตรวจการ 
 11. เงนิสวสัดกิารนี ้ไมถอืเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถอืเปนทีส่ดุ

5 การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (พ.ศ.2549)
 1. สหกรณ์ตัง้ประมาณการรายจาย ปีละ 1,500,000.00 บาท เพือ่จายเปนเงนิสงเคราะห์ เม่ือสมาชกิ
ถงึแกกรรม ตามระยะเวลาทีเ่ปนสมาชกิดังนี้
  (1) ต้ังแต 1 ปี แตไมถงึ 22 ปี จาย 50,000 บาท
  (2) ต้ังแต 22 ปี แตไมถงึ 24 ปี จาย 60,000 บาท
  (3) ต้ังแต 24 ปี แตไมถงึ 26 ปี จาย 70,000 บาท
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  (4) ต้ังแต 26 ปี แตไมถงึ 28 ปี จาย 80,000 บาท
  (5) ต้ังแต 28 ปี แตไมถงึ 30 ปี จาย 90,000 บาท
  (6) ต้ังแต 30 ปี ขึน้ไป จาย 100,000 บาท
 2. ไมนบัรวมอายกุารเปนสมาชกิจากสหกรณ์อืน่
 3. เม่ือสมาชกิถงึแกกรรม คูสมรสหรือทายาทท่ีจะรบัเงนิสงเคราะห์ ตองสงเรือ่งขอรบัเงนิพรอมหลกัฐาน
ประกอบภายใน 90 วนั เม่ือสมาชิกถงึแกกรรม หากพนกำาหนดใหถอืวาสละสทิธิ์
 4. หลกัฐานประกอบ ใหแสดงพรอมฉบบัจรงิ ดงันี้
  (1) สำาเนาใบมรณะบตัรของผูถงึแกกรรม
  (2) สำาเนาทะเบยีนบานของสมาชกิและของผูขอรบัเงนิสงเคราะห์
  (3) สำาเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขาราชการของผูขอรบัเงนิสงเคราะห์
 5. ถาสมาชกิมีหนีส้นิกบัสหกรณ์ จะตองถกูหกัหนีส้นิกอน
 6. เงนิสงเคราะห์นี ้ไมถอืเปนมรดก การพจิารณาของคณะกรรมการใหถอืเปนทีส่ดุ
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6 สมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
 1. สหกรณ์ทำาประกนัอุบติัเหตุหมูสำาหรบัสมาชกิ ทนุประกนัคนละ 100,000 บาท
 2. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทที่จะรับเงิน ตองสงเรื่องขอรับเงินพรอมหลักฐานประกอบ
ภายใน 90 วนั เมือ่สมาชกิถึงแกกรรม หากพนกำาหนดใหถอืวาสละสทิธิ์
 3. หลกัฐานประกอบ ใหแสดงพรอมฉบบัจรงิ ดงันี้
  (1) สำาเนาใบมรณะบตัร
  (2) สำาเนาใบชนัสตูพลกิศพ
  (3) สำาเนาบนัทึกประจำาวนัของสถานตีำารวจ
  (4) สำาเนาทะเบยีนบานของสมาชกิและของผูขอรบัเงนิสงเคราะห์
  (5) สำาเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขาราชการของผูขอรบัเงนิสงเคราะห์
 4. ถาสมาชกิมีหนีส้นิกบัสหกรณ์ จะตองถกูหกัหนีส้นิกอน
 5. การจายเงนินี ้ไมถอืเปนมรดก การพจิารณาของคณะกรรมการใหถอืเปนทีส่ดุ
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7 กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (พ.ศ.2548)
 1. ผูสมัครเปนสมาชกิสหกรณ์ใหมตองเปนสมาชกิกองทนุ
 2. สมาชกิกองทนุตองชำาระเงนิกองทนุใหครบจำานวน 16,000 บาท 
  หรือใหหักเงนิเปนรายปีๆ ละ 1,200 บาท หรอืใหหกัเปนรายเดอืนๆ ละ100 บาท 
 3. สมาชกิกองทนุท่ีไมมเีงนิเดือนใหหกั ตองชำาระเงนิสวนทีข่าดไปทัง้หมดภายใน 30 วนั
 4. ผูท่ีพนสภาพสมาชกิกองทนุ ไมมีสิทธเิรยีกเงนิกองทนุคนื
 5. ผูท่ีเปนสมาชกิสหกรณ์ดวยวธีิการโอนจากสหกรณ์อืน่ ตองชำาระคาสมคัร 1,000 บาท 
 6. สมาชกิกองทนุ ตองทำาหนงัสอืตัง้ผูรับประโยชน์และใหสหกรณ์ถอืไวเปนหลกัฐาน
 7. สมาชกิกองทนุเปลีย่นแปลงผูรับประโยชน์ได
 8. สมาชกิกองทนุท่ีขาดสงเงนิเกนิ 30 วนั ถกูตดัจากสมาชกิกองทนุ
 9. ผูท่ีออกจากสมาชกิสหกรณ์ ตองออกจากสมาชกิกองทนุดวย 
 10. ถาสมาชกิถงึแกกรรม ผูรับประโยชน์ จะไดรบัเงนิจำานวน 150,000 บาท
 11. สมาชกิกองทนุท่ีชำาระเงนิกองทนุไมครบจำานวน หากถงึแกกรรม จะถกูหกัเงนิสวนทีย่งัขาดอยู
 12. สมาชกิกองทนุท่ีถงึแกกรรม ถามหีนีส้นิกบัสหกรณ์ จะตองถกูหกัหนีส้นิกอน
 13. หากไมมทีายาทมาขอรับเงนิภายใน 1 ปี จะโอนเงนิดงักลาวเปนเงนิกองทนุ
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 14. หากสมาชกิกองทนุฆาตวัตายดวยใจสมคัรภายใน 1 ปี หรอืถกูผูรบัประโยชน์ฆาตายโดยเจตนา ไมมผีล
บงัคบัการจายเงนิตามระเบยีบนี้
 15. เงนิสวสัดกิารสงเคราะห์นี ้ไมถอืเปนมรดก การพจิารณาของคณะกรรมการใหถอืเปนทีส่ดุ
 16. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแกกรรม ผูรับประโยชน์ตองยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน พรอมหลักฐาน
ประกอบ ใหแสดงพรอมฉบบัจริง ดังนี้
  (1) สำาเนาใบมรณะบตัร
  (2) สำาเนาทะเบยีนบานของสมาชกิและของผูขอรบัเงนิสงเคราะห์
  (3) สำาเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขาราชการของผูขอรบัเงนิสงเคราะห์ 
   และหากถงึแกกรรมดวยอบุตัเิหต ุตองสงเอกสารหลกัฐานเพิม่ ดงันี้
  (4) สำาเนาใบชนัสตูพลกิศพ
  (5) สำาเนาบนัทึกประจำาวนัของสถานตีำารวจ
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8  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบําเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (พ.ศ. 2552)
 1. สหกรณ์จะจายเงนิบำาเหนจ็เกือ้กลูสมาชิกอาวโุส ตัง้แตวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2550 เปนตนไป
 2. “เงนิบำาเหนจ็เกือ้กลู” หมายถงึ เงนิทีส่หกรณ์จายใหแกสมาชกิทีม่อีายคุรบ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี 
และ 80 ปี และตองเปนสมาชกิสหกรณ์นีต้ดิตอกนัไมนอยกวา 20 ปี ไมนบัรวมอายกุารเปนสมาชกิจากสหกรณ์
ออมทรพัย์อืน่
 3. การนับอายุของสมาชิก ใหนับจากวันเกิดโดยคำานวณจาก วัน เดือน ปี ที่ปรากฏในเอกสารของ
ทางราชการ เชน สติูบตัร ทะเบยีนบาน บตัรประจำาตวัประชาชน 
 4. สหกรณ์จะจายเงนิบำาเหนจ็เกือ้กลูสมาชิกอาวโุสใหแกสมาชิก ในเดอืนทีค่รบรอบวนัเกดิ หรือภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัทีค่รบรอบวนัเกดิ ดงันี้
  (1) อายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ เปนจำานวนเงนิ  5,000.00 บาท
  (2) อายคุรบ 70 ปีบริบรูณ์ เปนจำานวนเงนิ 10,000.00 บาท
  (3) อายคุรบ 75 ปีบริบรูณ์ เปนจำานวนเงนิ 15,000.00 บาท
  (4) อายคุรบ 80 ปีบริบรูณ์ เปนจำานวนเงนิ 20,000.00 บาท
 5. ใหสมาชกิทีมี่อายคุรบตามท่ีกำาหนด ตดิตอดวยตนเองพรอมเอกสารหลกัฐานทีร่ะบวุนั เดือน ปีเกดิ ไดที่
สำานกังานสหกรณ์ท่ีตดิตอไดสะดวกสำาหรับสมาชิก
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 6. เงนิบำาเหนจ็เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส ทีใ่หแกสมาชกิรายหนึง่ๆ จะตองไมเกนิกึง่หนึง่ของเงนิทีจ่ะไดรับตาม
ระเบยีบวาดวยการจายเงนิสงเคราะห์กรณีสมาชกิถงึแกกรรม
 7. เม่ือสมาชกิถงึแกกรรม สหกรณ์จะนำาเงนิบำาเหนจ็เกือ้กลูอาวโุส ทีจ่ายใหสมาชกิผูนัน้ไปแลวตามขอ 4 ไป
หกัออกจากจำานวนเงนิทีจ่ะไดรบัตามระเบยีบวาดวยการจายเงินสงเคราะห์กรณสีมาชิกถึงแกกรรม เงินทีเ่หลือจงึจะจาย
ใหแกผูรบัโอนประโยชน์
 8. คณะกรรมการดำาเนนิการทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะดำาเนินการใดๆ เพือ่ใหเปนไปตามวตัถปุระสงค์แหงระเบยีบน้ี
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 1. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ
 2. นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3. นายพิชิตร มีพจนา รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4. นางสุนีย์ ลี่ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5. นายรุงรัตน์ พระนาค รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 6. นายวิทยา อรรถโยโค รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 7. นางนงนวล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก
 8. นายเฉลียว พันธุ์สีดา กรรมการและเลขานุการ
 9. นายเกษม บุณยวัชระ กรรมการ
 10. นายครื่น มณีโชติ กรรมการ
 11. นางชาดา กลิ่นเจริญ กรรมการ
 12. นางสาวธัญภา สอนสา กรรมการ
 13. นายพชรพล คุมจั่น    กรรมการ
 14. นายสมชาย ไกรสังข์ กรรมการ
 15. นายเสถียร อักษรชู กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53 พ.ศ. 2560



1. สํานักงานกลาง 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ 02-259-1474, 02-258-0227  โทรสาร 02-261-5703

2. สาขา มศว องครักษ 158 หมู 6 ตำาบลองครักษ์ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
  โทรศัพท์ 037-395-434  โทรสาร 037-395-433

3. สาขา ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
  โทรศัพท์ 038-390-113  โทรสาร 038-393-698 

4. สาขา ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุงหนองออ ต.ทาโพธิ์ อำาเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท์ 055-261-824  โทรสาร 055-261-825
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สํานักงานสหกรณ์



5. สาขา ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำาบลเขารูปชาง อำาเภอเมือง 
  จังหวัดสงขลา 90000 
  โทรศัพท์ 074-314-246  โทรสาร 074-315-632

6. สาขา ม.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง
  จังหวัดมหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์ 043-754-642  โทรสาร 043-754-643
 
7. สาขา ม.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ตำาบลแมทา อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  โทรศัพท์ 054-466-785  โทรสาร 054-466-786
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