
วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด มุ่งมั่นสู่คว�มเป็นเลิศ

SWUTCC Towards Excellence Cooperative

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒน�ทุนของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้�ง

 คว�มแข็งแกร่งของสหกรณ์

2. พัฒน�บุคล�กรของสหกรณ์ 

 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งสหกรณ์

 และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

3. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รของสหกรณ์ 

 เพื่อคว�มพอดีและพอใจของมวลสม�ชิก 

หนังสือทำ�เนียบท่ีระลึกเน่ืองในโอก�ส
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2561

วันที่ 8 - 9 กันย�ยน 2561
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
หนังสือที่ระลึกและทำ�เนียบสม�ชิก

สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2561

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

สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด



 เรียนสมาชิก สอ.มศว ที่เคารพทุกท่านครับ ปีนี้สหกรณ์ของเรามีอายุครบ 50 
ปี ถ้าเปรียบเป็นมนุษย์ก็เป็นวัยที่ก�าลังท�างานเพื่อความมั่นคง สหกรณ์ของเราก้าวหน้า
เข้มแข็งและมีเสถียรภาพที่มั่นคง มาตลอดครับ ในปี พ.ศ. 2561 นี้ มีสมาชิกเกษียณ
อายรุาชการ จ�านวนมากกว่าปีทีผ่่านมา ทัง้หมด 116 คน โดย จ�าแนกตามสาขาต่างๆ 
ได้ดังนี้
 1. หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 49 คน
 2. หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 36 คน
 3. หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 9 คน
 4. หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จ�านวน 12 คน
 5. หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�านวน 10 คน
 ส่วนมหาวิทยาลัยพะเยา ยงัไม่มสีมาชกิเกษยีณอายรุาชการในปีนี ้ทกุปีสหกรณ์จะ
จดังานแสดงมฑุติาจิตให้แก่สมาชิกทีเ่กษยีณอายรุาชการเป็นประจ�า ในปีน้ีคณะกรรมการ
ด�าเนินการ มีมิติให้จัดงานเลี้ยงรับรองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก�าหนดขึ้น 

สารจากประธานกรรมการ

เกษียณอายุราชการประจ�าปี 25614



ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน - อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ในงานนี้จะมีการทัศนศึกษาร่วมกัน ท�าบุญ 9 วัด และ
ล่องเรือเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติ สองฝั่งเจ้าพระยาและร�าลึกถึงอดีตกาลอันยิ่งใหญ่ของกรุงเก่า ภาคค�่า 
ก็มีการจัดงานเลี้ยงที่สมเกียรติ และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการทุกคน
 กระผมในนามของตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที ่
ทุกคน ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเก่า และคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรด 
ประทานพรให้สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ และอยู่เป็นสมาชิกสหกรณ์ตลอดไป

(รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 5



สรุปจำ�นวนสม�ชิกเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ปี 2561

มห�วิทย�ลัย เกษียณ 60 ปี เกษียณ 65 ปี เกษียณก่อนกำ�หนด รวม

116รวมทั้งหมด

มศว 49 - - 49

ม.บูรพ� 36 - - 36

ม.ทักษิณ 9 - - 9

ม.นเรศวร 12 - - 12

ม.พะเย� - - - -

ม.มห�ส�รค�ม 10 - - 10

เกษียณอายุราชการประจ�าปี 25616



ร�ยชื่อสม�ชิก
เกษียณอ�ยุร�ชก�ร ประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 7



หน่วยมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 1 118013 001620 นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล 18

 2 118019 002009 นางสาวไพรัตน์ พลายเพ็ชร ์ 18

 3 118012 002110 นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช 19

 4 128025 002138 นางอุษากร พันธุ์วานิช 19

 5 128025 002186 นายปณิธาน วิจิตรานนท์ 20

 6 118019 002292 นางสาวปานพิมพ์ เชื้อพลากิจ 20

 7 118041 002519 นางสาวนาราวดี กิจวิธ ี 21

 8 128016 002592 นางศิริวรรณ ศรีสรฉัตร ์ 21

 9 118040 002652 นายไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล 22

 10 118041 002671 นางสาวศิริวรรณ ฤกษนันทน์ 22

 11 118012 002705 นางสาวศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ 23

ข�้ร�ชก�ร/พนักง�น/ลูกจ้�งประจำ�
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 12 118012 002794 นางพรพิมล ม่วงไทย 23

 13 118013 002812 นางสิริพร เกรียงไกรเพชร 24

 14 118014 002833 นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ 24

 15 118019 002848 นางอัญชลี ตานะโก 25

 16 118019 002854 นางนงคราญ หงษ์ทอง 25

 17 118022 002867 นางพิมล เมฆสวัสดิ์ 26

 18 118025 002885 นายชัยโรจน์ สายพันธุ์ 26

 19 118040 003043 นางสาวลักษณา อินทะจักร 27

 20 118040 003044 นางอัจฉรา จ่ายเจริญ 27

 21 118042 003099 นางพวงทอง พุ่มอยู่ 28

 22 118040 003144 นายชัยธัช ทองบุตรดา 28

 23 118019 003424 นางอภิรดี สุขีเกต ุ 29

 24 118041 003537 นายชวลิต สูงใหญ่ 29

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 9



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 25 118021 003613 นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ 30

 26 118015 003643 นางวาสนา สุขุมศิริชาติ 30

 27 118041 003713 นางปัทมาศ ทองไสว 31

 28 118012 003750 นายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 31

 29 128031 004090 นางสาวพรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ 32

 30 118042 004447 นางมณีภรณ์ ทฤษณาวดี 32

 31 118013 004709 นางสาวิตรี พิสณุพงศ์ 33

 32 118011 004946 นายบรรพต อึ๊งศรีวงษ์ 33

 33 128016 004989 นางสาวพรทิพย์ สุขสุคนธ์ 34

 34 118011 005020 นางแสงจันทร์ เหมเชื้อ 34

 35 118011 005356 นายสมชาย วรัญญานุไกร 35

 36 118011 006250 นางบุญยืน จันทร์สว่าง 35

 37 110012 007143 นายสมชาย สุริยะศิริบุตร 36
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 38 110013 007203 นางสาวพัชรี ศรีสังข์ 36

 39 211015 007585 นายวันชัย เอี่ยมปา 37

 40 118017 008492 นายถนอม ชาภักดี 37

 41 119019 008498 นางส�าราญ สวัสดี 38

 42 138015 011936 พ.ญ.สุรีพร ภัทรสุวรรณ 38

 43 128015 011945 นางสาวศรีอุดม ไขสอาด 39

 44 111020 002491 นายประสาร กรีหิรัญ 39

 45 111019 002604 นางล�าใย ประดับสี 40

 46 111012 002668 นางสาวลัดดา นี้ละไทย 40

 47 121014 002718 นายส�าราญ สิทธิกูล 41

 48 111017 003334 นายส�าราญ มีสมเสริฐ 41

 49 111020 004855 นายบุญลือ เชื้อสุข 42

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 11



หน่วยมห�วิทย�ลัยบูรพ�

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 1 510012 003430 นางเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ 42

 2 510026 004311 นางจุฬารัตน์ จุลศิริพงษ์ 43

 3 518019 001956 นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด 43

 4 518019 001978 นางสาวิตรี ผาสุกเจริญ 44

 5 518012 002071 นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ 44

 6 518060 002929 นางตันหยง ประทับสิงห์ 45

 7 518022 002963 นายชวลิต ฮะกิม ี 45

 8 518014 003022 นายเอนก สูตรมงคล 46

 9 518019 003087 นางสุชาดา อาศัยสุข 46

 10 518061 003274 นายพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ 47

 11 518022 003358 นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ 47

ข�้ร�ชก�ร/พนักง�น/ลูกจ้�งประจำ�
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 12 518027 003360 นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล 48

 13 518043 003451 นางจรรยา ชาญสมุทร 48

 14 518026 003560 นางจีระพร พรหมโลก 49

 15 518017 003650 นายสมาน สรรพศรี 49

 16 518019 003779 นางเสริมศรี สามารถกิจ 50

 17 518019 003818 นางณัฐนิช โหมดเขียว 50

 18 518014 003923 นางจันทร์ชลี มาพุทธ 51

 19 518012 004144 นายประเสริฐ มีรัตน์ 51

 20 518016 004200 นายวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข 52

 21 518014 004201 นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 52

 22 518028 005051 นางสาววันดี นิลส�าราญจิต 53

 23 518016 005197 นายธานี ธรรมสุนทร 53

 24 518028 005437 นางสาวยุวดี รอดจากภัย 54

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 13



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 25 518022 006094 นางอาภากร ธาตุโลหะ 54

 26 518014 006822 นางสาวภารดี อนันต์นาวี 55

 27 518043 009377 นางวันทนา บัวแก้ว 55

 28 511019 001801 นายค�าสวย โคตรศรีเมือง 56

 29 511061 002749 นายสมชาย ทองสุข 56

 30 511061 003072 นางสมพิศ เชี่ยวชาญ 57

 31 511019 003296 นายประสาน ศรีบุญมา 57

 32 511012 003762 นายนิพนธ์ ทองระอา 58

 33 511060 003791 นายพันธศักดิ์ พวงย้าย 58

 34 511060 003799 นายวิสัย ถนอมแนบ 59

 35 511043 004281 นางสาวล�ายอง หอมหวน 59

 36 511043 004918 นางชุมศรี เทศศิริ 60
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หน่วยมห�วิทย�ลัยทักษิณ

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 1 818026 002993 นายภาณุ ธรรมสุวรรณ 60

 2 818087 005090 นางเกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ 61

 3 828012 003265 นางบุษกร อุตรภิชาติ 61

 4 818019 002642 นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ 62

 5 818019 003505 นางสาวชนิดา แก้วมณี 62

 6 811019 002344 นายอุดมศักดิ์ พากเพียร 63

 7 811019 002855 นางสาวชาลินี จันทรพิทักษ์ 63

 8 811019 004082 นางสุวรรณี ข้องม่วง 64

 9 811062 004428 นายวรัตถ์ อุคะหะ 64

ข�้ร�ชก�ร/พนักง�น/ลูกจ้�งประจำ�
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หน่วยมห�วิทย�ลัยนเรศวร

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 1 610012 003595 นางวราภรณ์ อ่อนเส็ง 65

 2 610011 004588 นางลาวัณย์ สังขพันธานนท์ 65

 3 610030 004772 นางสาวอมรลักษณ์ ปรีชาหาญ 66

 4 610081 005065 นายไพศาล อินทสิงห์ 66

 5 610032 005478 นายสุรพล ตั้งวรสิทธิชัย 67

 6 610030 009988 นางศจี สุวรรณศร ี 67

 7 610014 003716 นายวิทยา จันทร์ศิลา 68

 8 610030 006683 นางสาวอุดมพร แพ่งนคร 68

 9 610019 002701 นางสาวรัชนีพร ชัยทวิชธานันท์ 69

 10 610019 003839 นายธงชัย แสงจันทร ์ 69

ข�้ร�ชก�ร/พนักง�น/ลูกจ้�งประจำ�
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หน่วยมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 1 710017 003091 นายบุญทัน เชษฐสุราษฎร ์ 71

 2 710012 003991 นายต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ 71

 3 710012 004213 นางอัมพร อนันต์พินิจวัฒนา 72

 4 710026 004367 นายพิมเสน บัวระภา 72

 5 710026 004385 นายสมเกียรต ิ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 73

ข�้ร�ชก�ร/พนักง�น/ลูกจ้�งประจำ�

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 11 611019 002625 นายประเจตน์ สิงห์คง 70

 12 618015 010084 นายธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 70

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 17



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
 6 710014 004711 นางธูปทอง กว้างสวาสดิ์ 73

 7 710034 004712 นางอิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข ์ 74

 8 710019 002471 นายสุรีย์ พรหมยศ 74

 9 711026 002675 นายคงเดช ศาลารักษ์ 75

 10 711067 004813 นายวิเทศ วัฒนข�า 75
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ทำ�เนียบ
สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

ประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 19



ชื่อ น�งส�วศุภรด� เต็มภัทรกุล

สม�ชิกเลขที ่ 118013 001620

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 223/56 หมู่ 5 หมู่บ้านนครทอง ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางเมือง

 อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทราปราการ 10270

 โทรศัพท์มือถือ 062-569-4549

ชื่อ น�งส�วไพรัตน์ พล�ยเพ็ชร์

สม�ชิกเลขที ่ 118019 002009

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 36/929 หมู่ 3 หมู่บ้านพฤษา 12/1 ซอย 6 ต�าบลคลองสาม

 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12012

 โทรศัพท์ 081-374-5791
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ชื่อ น�งวัลย์ลิก�  สวัสดิ์นฤเดช

สม�ชิกเลขที ่ 118012 002110

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 326/22 หมู่บ้านเจียระไน ซอยราษฎร์อุทิศ 50 ถนนราษฎร์อุทิศ

 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 โทรศัพท์มือถือ 081-612-4581, 086-503-6058

ชื่อ น�งอุษ�กร  พันธุ์ว�นิช

สม�ชิกเลขที ่ 128025 002138

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 215 ซอยแยกรัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์มือถือ 087-514-9293

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 21



ชื่อ น�ยปณิธ�น  วิจิตร�นนท์

สม�ชิกเลขที ่ 128025 002186

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 41 หมู่ 2 ต�าบลโคกคราม อ�าเภอบางปลาม้า

 จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

 โทรศัพท์ 089-753-7539

ชื่อ น�งส�วป�นพิมพ์  เชื้อพล�กิจ

สม�ชิกเลขที ่ 118019 002292

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 24/70 ซอยบางนา-ตราด 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา

 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 โทรศัพท์มือถือ 089-676-8008 โทรศัพท์ 02-749-2501
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ชื่อ น�งส�วน�ร�วดี  กิจวิธี

สม�ชิกเลขที ่ 118041 002519

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 26 หมู่บ้านเรือนทอง 3 ซอยโชคชัย 4 20 แยก 6 ถนนโชคชัย 4

 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์ 02-539-8933  โทรศัพท์มือถือ 081-695-6358

ชื่อ น�งศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร์

สม�ชิกเลขที ่ 128016 002592

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 46/25 ซอยพหลโยธิน 51 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 โทรศัพท์มือถือ 095-832-8912

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 23



ชื่อ น�ยไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล

สม�ชิกเลขที ่ 118040 002652

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 63 หมู่ 7 ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์

 จังหวัดนครนายก 26120

 โทรศัพท์ 037-393-3836  โทรศัพท์มือถือ 081-186-4842

ชื่อ น�งส�วศิริวรรณ  ฤกษนันทน์

สม�ชิกเลขที ่ 118041 002671

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 144/8 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P4 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน

 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

 โทรศัพท์มือถือ 081-668-8709
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ชื่อ น�งส�วศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์

สม�ชิกเลขที ่ 118012 002705

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 538/7 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 โทรศัพท์มือถือ 081-343-4327

ชื่อ น�งพรพิมล  ม่วงไทย

สม�ชิกเลขที ่ 118012 002794

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 159/41 หมู่บ้านพร้อมสุข ซอยรามอินรา 8 ถนนรามอินทรา

 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 โทรศัพท์ 02-116-8035 โทรศัพท์มือถือ 083-906-3169

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 25



ชื่อ น�งสิริพร  เกรียงไกรเพชร

สม�ชิกเลขที ่ 118013 002812

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 501 หมู่บ้านเมืองทอง 2 โครงการ 3 ซอย 6/1 ถนนพัฒนาการ 53

 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 081-422-3984  โทรศัพท์ 02-321-1709

ชื่อ น�งศรินรัตน์  น�คะวรเศรษฐ์

สม�ชิกเลขที ่ 118014 002833

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 1604/24 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 ถนนกรุงเทพ–นนทบุรี

  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 โทรศัพท์มือถือ 091-816-7199
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ชื่อ น�งอัญชลี  ต�นะโก

สม�ชิกเลขที ่ 118019 002848

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 94 หมู่ 1 หมู่บ้านศุภวรรณ โครงการ 1

 ซอยเพชรเกษม 82 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

 โทรศัพท์มือถือ 081-412-1115

ชื่อ น�งนงคร�ญ  หงษ์ทอง

สม�ชิกเลขที ่ 118019 002854

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 62/111 แฟลตสวัสดิการทหารบกสุทธิสาร (ส่วนกลาง)

 ซอยวิภาวดีรังสิต 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์มือถือ 089-499 9201

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 27



ชื่อ น�งพิมล  เมฆสวัสดิ์

สม�ชิกเลขที ่ 118022 002867

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 222 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

 กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อ น�ยชัยโรจน์  ส�ยพันธุ์

สม�ชิกเลขที ่ 118025 002885

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 22 ซอยไอซีดี 8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 โทรศัพท์มือถือ 081-646-8149
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ชื่อ น�งส�วลักษณ�  อินทะจักร

สม�ชิกเลขที ่ 118040 003043

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 675/109 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง

 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 086-889-0882

ชื่อ น�งอัจฉร�  จ�่ยเจริญ

สม�ชิกเลขที ่ 118040 003044

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 3/5 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ 02-258-1624  โทรศัพท์มือถือ 098-414-6156
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ชื่อ น�งพวงทอง  พุ่มอยู่

สม�ชิกเลขที ่ 118042 003099

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 2517 หมู่ 13 ซอยร่วมพัฒนา ถนนเพชรหึงษ์ ต�าบลบางกอบัว

 อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

 โทรศัพท์มือถือ 081-296-4516

ชื่อ น�ยชัยธัช  ทองบุตรด�

สม�ชิกเลขที ่ 118040 003144

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 2508/813 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์มือถือ 081-814-6362
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ชื่อ น�งอภิรดี  สุขีเกตุ

สม�ชิกเลขที ่ 118019 003424

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 264 ซอยศุภฤกษ์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก

 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10210

 โทรศัพท์มือถือ 089-740-0990

ชื่อ น�ยชวลิต  สูงใหญ่

สม�ชิกเลขที ่ 118041 003537

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 255/15 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามค�าแหง 112 ถนนรามค�าแหง

 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

 โทรศัพท์ 02-373-6532 โทรศัพท์มือถือ 081-825-9720
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ชื่อ น�งส�วสุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ

สม�ชิกเลขที ่ 118021 003613

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 1724/249 มายรีสอร์ท คอนโด ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 โทรศัพท์มือถือ 086-375-8501

ชื่อ น�งว�สน�  สุขุมศิริช�ติ

สม�ชิกเลขที ่ 118015 003643

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 1011 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

 กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์มือถือ 089-280-7792
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ชื่อ น�งปัทม�ศ  ทองไสว

สม�ชิกเลขที ่ 118041 003713

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 5 หมู่บ้านจิรัฐิกร 7 ซอยเสนานิคม 25 แขวงจระเข้บัว

 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์ 089-965-4749, 094-465-4168

ชื่อ น�ยเฉลิมชัย  วงศ์วัฒนะ

สม�ชิกเลขที ่ 118012 003750

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 12 ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 24 ถนนพิบูลสงคราม

 ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 โทรศัพท์ 086-825-6147
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ชื่อ น�งส�วพรรณนิภ�  อกนิษฐ�ภิช�ติ

สม�ชิกเลขที ่ 128031 004090

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 13 ซอยนนทบุรี 24 ถนนสนามบินน้�า ต�าบลบางกระสอ

 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 โทรศัพท์มือถือ 081-685-6282

ชื่อ น�งมณีภรณ์  ทฤษณ�วดี

สม�ชิกเลขที ่ 118042 004447

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 780/229 อาคารศุภาลัยคาซาริวา (ฟรอนเต้ 2) ถนนเจริญสุข

 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์มือถือ 084-696-9300, 089-799-4118

เกษียณอายุราชการประจ�าปี 256134



ชื่อ น�งส�วิตรี  พิสณุพงศ์

สม�ชิกเลขที ่ 118013 004709

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 19 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

 กรุงเทพมหานคร 10700

 โทรศัพท์มือถือ 089-678-2335

ชื่อ น�ยบรรพต  อึ๊งศรีวงษ์

สม�ชิกเลขที ่ 118011 004946

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 60/333 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

 กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์มือถือ 081-848-2081
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ชื่อ น�งส�วพรทิพย์  สุขสุคนธ์

สม�ชิกเลขที ่ 128016 004989

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ที่อยู ่ 5 ซอยสามวา ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

 กรุงเทพมหานคร 10510

 โทรศัพท์ 063-238-9256

ชื่อ น�งแสงจันทร์  เหมเชื้อ

สม�ชิกเลขที ่ 118011 005020

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 73/2 หมู่ 2 ซอยบางเลน 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลบางเลน

 อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

 โทรศัพท์ 02-921-6085 โทรศัพท์มือถือ 081-444-0800
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ชื่อ น�ยสมช�ย  วรัญญ�นุไกร

สม�ชิกเลขที ่ 118011 005356

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 79/111 หมู่บ้านศุภาลัย พรีมา วิลล่า ถนนพุทธมณพลสาย 3

 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 โทรศัพท์มือถือ 089-884-0585

ชื่อ น�งบุญยืน  จันทร์สว�่ง

สม�ชิกเลขที ่ 118011 006250

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 33/15 หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ ซอยรามอินทรา 65 แยก4

 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

 กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์ 02-519-0618  โทรศัพท์มือถือ 086-906-3461
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ชื่อ น�ยสมช�ย  สุริยะศิริบุตร

สม�ชิกเลขที ่ 110012 007143

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 40/178 หมู่บ้านถนอมมิตรพาร์คคอนโดอาคาร 4

 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

 กรุงเทพมหานคร 10220

 โทรศัพท์มือถือ 089-926-2711

ชื่อ น�งส�วพัชรี  ศรีสังข์

สม�ชิกเลขที ่ 110013 007203

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 53/163 หมู่ 5 หมู่บ้านกฤษดานคร ซอยอินทนิล 3

 ถนนแจ้งวัฒนะ 30 ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด

 จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์มือถือ 081-313-3972
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ชื่อ น�ยวันชัย  เอี่ยมป�

สม�ชิกเลขที ่ 211015 007585

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 15/1 หมู่ 8 ถนนรังสิต–นครนายก ต�าบลคลองใหญ่ 

 อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

 โทรศัพท์มือถือ 084-728-3663

ชื่อ น�ยถนอม  ช�ภักดี

สม�ชิกเลขที ่ 118017 008492

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 666/111 หมู่บ้านอารียา เดอะคัลเลอร์ 2 ถนนลาดปลาเค้า

 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์มือถือ 081-850-5745
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ชื่อ น�งสำ�ร�ญ  สวัสดี

สม�ชิกเลขที ่ 119019 008498

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 204/304 หมู่ 5 หมู่บ้านเคหะร่มเกล้า ซอยโซน 10 ถนนร่มเกล้า

 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 โทรศัพท์มือถือ 089-533-0691, 061-478-2161

ชื่อ พ.ญ.สรีพร  ภัทรสุวรรณ

สม�ชิกเลขที ่ 138015 011936

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 19 ซอยลาดปลาเค้า 27 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว

 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 โทรศัพท์มือถือ 081-440-9945
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ชื่อ น�งส�วศรีอุดม  ไขสอ�ด

สม�ชิกเลขที ่ 128015 011945

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 62 หมู่ 7 หมู่บ้าน รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

 ถนนรังสิตองครักษ์ ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์

 จังหวัดนครนายก 26120

 โทรศัพท์ 037-395-0857 โทรศัพท์มือถือ 085-796-0320

ชื่อ น�ยประส�ร  กรีหิรัญ

สม�ชิกเลขที ่ 111020 002491

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 5 หมู่บ้าน มศว ซอยร่วมสามัคคี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 084-647-4002
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ชื่อ น�งลำ�ใย  ประดับสี

สม�ชิกเลขที ่ 111019 002604

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 252/9 หมู่บ้านทรัพย์สินเก่า ซอยเทพลีลา ถนนรามค�าแหง 39

 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130

 โทรศัพท์มือถือ 084-714-0043

ชื่อ น�งส�วลัดด�  นี้ละไทย

สม�ชิกเลขที ่ 111012 002668

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 69 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย30 แยก 14-10 แขวงดอกไม้

 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 062-457-8012
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ชื่อ น�ยสำ�ร�ญ  สิทธิกูล

สม�ชิกเลขที ่ 121014 002718

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 41/1 หมู่ 6 แขวงพระขาว อ�าเภอบางบาล

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250

 โทรศัพท์ 061-828-3645, 064-010-2089

ชื่อ น�ยสำ�ร�ญ  มีสมเสริฐ

สม�ชิกเลขที ่ 111017 003334

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 31 หมู่ 12 หมู่บ้าน มศว ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30

 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

 กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์ 081-836-4009
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ชื่อ น�ยบุญลือ  เชื้อสุข

สม�ชิกเลขที ่ 111020 004855

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 34 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 11 แขวงประเวศ เขตประเวศ

 กรุงเทพมหานคร 10250

 โทรศัพท์มือถือ 081-712-2739

ชื่อ น�งเพชรรัตน์  ตรงต่อศักดิ์

สม�ชิกเลขที ่ 510012 003430

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 86/5 หมู่บ้านสามมุขธานี ซอย 10 ถนนบางแสน - อ่างศิลา

 ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 080-901-8156
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ชื่อ น�งจุฑ�รัตน์  จุลศิริพงษ์

สม�ชิกเลขที ่ 510026 004311

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 20/172 หมู่ 5 หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 1 ต�าบลห้วยกะปิ

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-795-0383

ชื่อ น�ยวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด

สม�ชิกเลขที ่ 518019 001956

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 9/30 ซอย 12 (ถนนลงหาดบางแสน) ถนนลงหาดบางแสน

 ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-422-6014
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ชื่อ น�งส�วิตรี  ผ�สุขเจริญ

สม�ชิกเลขที ่ 518019 001978

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 15/7 หมู่ 7 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-781-6366

ชื่อ น�งเน�วรัตน์  โกม�รพิมพ์

สม�ชิกเลขที ่ 518012 002071

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 15/14 หมู่ 4 ต�าบลสุรศักดิ์ อ�าเภอศรีราชา

 จังหวัดชลบุรี 20110

 โทรศัพท์มือถือ 095-558-7194
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ชื่อ น�งตันหยง  ประทับสิงห์

สม�ชิกเลขที ่ 518060 002929

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 538-540 ถนนทหารบก ต�าบลพระปฐมเจดีย์

 อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

 โทรศัพท์มือถือ 080-433-0877

ชื่อ น�ยชวลิต  ฮะกิมี

สม�ชิกเลขที ่ 518022 002963

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 322 ริมคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอัมรินทร์

 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

 กรุงเทพมหานคร 10700

 โทรศัพท์มือถือ 081-298-5216
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ช่ือ น�ยเอนก  สูตรมงคล

สม�ชิกเลขท่ี 518014 003022

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 1/7 หมู่ 2 ซอยบ้านสวน ซอย 9 ต�าบลบ้านสวน

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

 โทรศัพท์มือถือ 081-743-8379

ชื่อ น�งสุช�ด�  อ�ศัยสุข

สม�ชิกเลขที ่ 518019 003087

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 169/61 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20131

 โทรศัพท์มือถือ 098-272-2998
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ชื่อ น�ยพิสิษฐ์  พิริย�พรรณ

สม�ชิกเลขที ่ 518061 003274

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 24/2 ถนนมาบมะยม ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 092-708-3377

ชื่อ น�งวันทน�  กิติศรีวรพันธ์

สม�ชิกเลขที ่ 518022 003358

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 119/137 หมู่ 1 หมู่บ้านแกรนด์โฮมเพลส ต�าบลเหมือง

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-863-7097
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ชื่อ น�งส�วกนกนุช  ชื่นเลิศสกุล

สม�ชิกเลขที ่ 518027 003360

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ -

 โทรศัพท์มือถือ 081-715-4600

ชื่อ น�งจรรย�  ช�ญสมุทร

สม�ชิกเลขที ่ 518043 003451

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 25/5 หมู่ 7 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20000

 โทรศัพท์มือถือ 081-762-8052

เกษียณอายุราชการประจ�าปี 256150



ชื่อ น�งจีระพร  พรหมโลก

สม�ชิกเลขที ่ 518026 003560

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 24/52 ซอย 12 (ถนนลงหาดบางแสน) หมู่บ้านสุขสรรค์วิลล่า

 ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 090-156-1577

ชื่อ น�ยสม�น  สรรพศรี

สม�ชิกเลขที ่ 518017 003650

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 57/17 หมู่ 2 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 087-010-2559
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ชื่อ น�งณัฐนิช  โหมดเขียว

สม�ชิกเลขที ่ 518019 003818

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 36 ซอย 2 (ถนนบางแสนสาย 1) ต�าบลแสนสุข

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 080-562-2086

ชื่อ น�งเสริมศรี  ส�ม�รถกิจ

สม�ชิกเลขที ่ 518019 003779

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 45/7 ถนนหลังวัดกลางดอน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-404-5725
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ชื่อ น�งจันทร์ชลี  ม�พุทธ

สม�ชิกเลขที ่ 518014 003923

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 82/12 ถนนบางแสนล่าง ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-208-5293

ชื่อ น�ยประเสริฐ  มีรัตน์

สม�ชิกเลขที ่ 518012 004144

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 120/3 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 097-126-8905
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ชื่อ น�ยวิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

สม�ชิกเลขที ่ 518016 004200

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 39/144 หมู่ 5 หมู่บ้านมณีรินทร์ บางแสน ต�าบลบ้านปึก

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-244-8889

ชื่อ น�ยนฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร

สม�ชิกเลขที ่ 518014 004201

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 39/165 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-807-0839
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ชื่อ น�งส�ววันดี  นิลสำ�ร�ญจิต

สม�ชิกเลขที ่ 518028 005051

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 314 หมู่ 5 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-945-0041

ชื่อ น�ยธ�นี  ธรรมสุนทร

สม�ชิกเลขที ่ 518016 005197

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 128/43 หมู่บ้านโฮมวิลเลจ ถนนพระยาสัจจา ต�าบลเสม็ด

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

 โทรศัพท์มือถือ 091-795-1164
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ชื่อ น�งอ�ภ�กร  ธ�ตุโลหะ

สม�ชิกเลขที ่ 518022 006094

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 99/255 หมู่ 6 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 096-776-8787

ชื่อ น�งส�วยุวดี  รอดจ�กภัย

สม�ชิกเลขที ่ 518028 005437

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 20/136 หมู่ 9 หมู่บ้านแสนคาแนล ถนนประชาชื่น

 ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์มือถือ 081-401-7301
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ชื่อ น�งส�วภ�รดี  อนันต์น�วี

สม�ชิกเลขที ่ 518014 006822

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 150/72 หมู่ 5 หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 3 ต�าบลห้วยกะปิ

 อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-939-2739

ชื่อ น�งวันทน�  บัวแก้ว

สม�ชิกเลขที ่ 518043 009377

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 76/1 ถนนบางแสนล่าง ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-782-8260
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ชื่อ น�ยคำ�สวย  โคตรศรีเมือง

สม�ชิกเลขที ่ 511019 001801

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 55/8 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 094-369-5519

ชื่อ น�ยสมช�ย  ทองสุข

สม�ชิกเลขที ่ 511061 002749

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 19/3 หมู่ 5 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 095-627-6186
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ชื่อ น�งสมพิศ  เชี่ยวช�ญ

สม�ชิกเลขที ่ 511061 003072

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 22/4 ถนนบางแสนล่าง ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 085-126-1072

ชื่อ น�ยประส�น  ศรีบุญม�

สม�ชิกเลขที ่ 511019 003296

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 17/3 หมู่ 5 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 061-531-2278

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด 59



ชื่อ น�ยนิพนธ์  ทองระอ�

สม�ชิกเลขที ่ 511012 003762

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 21/59 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 085-393-3904

ชื่อ น�ยพันธศักดิ์  พวงย้อย

สม�ชิกเลขที ่ 511060 003791

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 36 ถนนมาบมะยม ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 089-760-2346

เกษียณอายุราชการประจ�าปี 256160



ชื่อ น�ยวิสัย  ถนอมแนบ

สม�ชิกเลขที ่ 511060 003799

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 147 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 086-822-0121

ชื่อ น�งส�วลำ�ยอง  หอมหวล

สม�ชิกเลขที ่ 511043-004281

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 177/4 ถนนเปรมใจราษฎร์ ต�าบลเหมือง อ�าเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-435-4679
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ชื่อ น�งชุมศรี  เทศศิริ

สม�ชิกเลขที ่ 511043 004918

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 12/2 ซอย 4 (บางแสนสาย 3) ถนนบางแสนสาย 3

 ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

 โทรศัพท์มือถือ 081-385-1177

ชื่อ น�ยภ�ณุ ธรรมสุวรรณ

สม�ชิกเลขที ่ 818026 002993

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 405/41 หมู่ 4 ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา

 โทรศัพท์มือถือ 081-898-7402
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ชื่อ น�งเกศแก้ว  เจริญวิริยะภ�พ

สม�ชิกเลขที ่ 818087 005090

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 8/79 ถนนกาญจนาภิเษก 4 แขวงออเงิน เขตสายไหม

 กรุงเทพมหานคร 10220

 โทรศัพท์มือถือ 089-735-7576

ชื่อ น�งบุษกร  อุตรภิช�ติ

สม�ชิกเลขที ่ 828012 003265

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 163 /3 ซอย 16 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

 ต�าบลพิมลราช อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

 โทรศัพท์มือถือ 095-528-4309
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ชื่อ น�งอุทัยวรรณ  จันทรโชติ

สม�ชิกเลขที ่ 818019 002642

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 99/4 หมู่ 13 ถนนสายเอเชีย (รัตภูมิ-หาดใหญ่) ต�าบลบางเหรียง

 อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

 โทรศัพท์มือถือ 081-898-8577

ชื่อ น�งส�วชนิด�  แก้วมณี

สม�ชิกเลขที ่ 818019 003505

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 20 หมู่ 3 ต�าบลสทิ้งหม้อ อ�าเภอสิงหนคร

 จังหวัดสงขลา 90280

 โทรศัพท์มือถือ 086-960-2340
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ชื่อ น�ยอุดมศักดิ์  พ�กเพียร

สม�ชิกเลขที ่ 818062 002513

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 17/46 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ซอย 61

 อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 091-462-5118

ชื่อ น�งส�วช�ลินี  จันทรพิทักษ์

สม�ชิกเลขที ่ 811019 002855

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 30/1 ซอย 27 ถนนไทรบุรี ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 081-698-6396
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ชื่อ น�งสุวรรณี  ข้องม่วง

สม�ชิกเลขที ่ 811019 004082

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 101 ถนนชุมแสง 3 ต�าบลบ้านพรุ อ�าเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 90110

 โทรศัพท์มือถือ 081-189-9598, 091-847-4248

ชื่อ น�ยวรัตถ์ อุคะหะ

สม�ชิกเลขที ่ 811062 004428

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 43/1 หมู่ 1 ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 089-659-6061
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ชื่อ น�งสุวรรณี  ข้องม่วง

สม�ชิกเลขที ่ 811019 004082

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 101 ถนนชุมแสง 3 ต�าบลบ้านพรุ อ�าเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 90110

 โทรศัพท์มือถือ 081-189-9598, 091-847-4248

ชื่อ น�ยวรัตถ์ อุคะหะ

สม�ชิกเลขที ่ 811062 004428

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 43/1 หมู่ 1 ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000

 โทรศัพท์มือถือ 089-659-6061

ชื่อ น�งวัชร�ภรณ์  อ่อนเส็ง

สม�ชิกเลขที ่ 610012 003595

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 899/25 ซอย 43 ถนนบรมโตรโลกนารถ 2 ต�าบลในเมือง

 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 086-680-2608

ชื่อ น�งล�วัณย์  สังขพันธ�นนท์

สม�ชิกเลขที ่ 610011 004588

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 372/17 ถนนจรดวิถีถ่อง ต�าบลธานี อ�าเภอเมืองสุโขทัย

 จังหวัดสุโขทัย 64000

 โทรศัพท์ 055-298-258  โทรศัพท์มือถือ 081-717-1203
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ชื่อ น�งส�วอมรลักษณ์  ปรีช�ห�ญ

สม�ชิกเลขที ่ 610030 004772

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 253/1 ซอยศิริทัศน์ ถนนล�าพูน ต�าบลวัดเกตุ อ�าเภอเมือง

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 โทรศัพท์มือถือ 081-886-6958

ชื่อ น�ยไพศ�ล  อินทสิงห์

สม�ชิกเลขที ่ 610081 005065

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 90/53 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหทัยเพลส ซอย 45

 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์ 055-983-160  โทรศัพท์มือถือ 087-840-4398
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ชื่อ น�งส�วอมรลักษณ์  ปรีช�ห�ญ

สม�ชิกเลขที ่ 610030 004772

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 253/1 ซอยศิริทัศน์ ถนนล�าพูน ต�าบลวัดเกตุ อ�าเภอเมือง

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 โทรศัพท์มือถือ 081-886-6958

ชื่อ น�ยไพศ�ล  อินทสิงห์

สม�ชิกเลขที ่ 610081 005065

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 90/53 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหทัยเพลส ซอย 45

 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์ 055-983-160  โทรศัพท์มือถือ 087-840-4398

ชื่อ น�ยสุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย

สม�ชิกเลขที ่ 610032 005478

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 900/25 หมู่บ้านธนัญญา ถนนบรมไตรโลกนารถ ต�าบลในเมือง

 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 089-638-8382

ชื่อ น�งศจี  สุวรรณศรี 

สม�ชิกเลขที ่ 610030 009988

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 690/16 ซอย 18 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต�าบลในเมือง

 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 089-961-1016
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ชื่อ น�ยวิทย�  จันทร์ศิล�

สม�ชิกเลขที ่ 610014 003716

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 441/60 ซอย 13 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลในเมือง

 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชื่อ น�งส�วอุดมพร  แพ่งนคร

สม�ชิกเลขที ่ 610030 006683

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 86/145 ซอยบ้านรณชัย ถนนวิภาวดีรังสิต ต�าบลคูคต

 อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
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ชื่อ น�งส�วอุดมพร  แพ่งนคร

สม�ชิกเลขที ่ 610030 006683

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 86/145 ซอยบ้านรณชัย ถนนวิภาวดีรังสิต ต�าบลคูคต

 อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ชื่อ น�งส�วรัชนีพร  ชัยธวิชธ�นันท์

สม�ชิกเลขที ่ 610019 002701

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 407/127 หมู่ที่ 8 ซอยแป้งนวล ถนนพิชัยสงคราม

 ต�าบลอรัญญิก อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อ น�ยธงชัย  แสงจันทร์

สม�ชิกเลขที ่ 610019 003839

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 29/2 หมู่ 1 หมู่บ้านวังส้มซ่า ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม

 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 083-625-0386
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ชื่อ น�ยประเจตน์  สิงห์คง

สม�ชิกเลขที ่ 611019 002625

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 177/19 ซอย 22 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต�าบลในเมือง

 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 089-859-5404

ชื่อ น�ยธรุวสิทธิ์  ม่วงเนียม

สม�ชิกเลขที ่ 618015 010084

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 1/16 หมู่ที่ 3 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต�าบลท่าทอง

 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์มือถือ 087-198-1021
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ชื่อ น�ยบุญทัน  เชษฐสุร�ษฎร์

สม�ชิกเลขที ่ 710017 003091

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 79/22 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ  081-974-1326

ชื่อ น�ยต่อศักดิ์  โกม�สถิตย์

สม�ชิกเลขที ่ 710012 003991

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 7 ซอยริมคลองสมถวิล 5/1 ถนนริมคลองสมถวิล ต�าบลตลาด

 อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์ 043-712-119 โทรศัพท์มือถือ 089-275-8154
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ชื่อ น�งอัมพร  อนันต์พินิจวัฒน�

สม�ชิกเลขที ่ 710012 004213

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 275 ถนนผดุงวิถี ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 087-770-9377

ชื่อ น�ยพิมเสน  บัวระภ�

สม�ชิกเลขที ่ 710026 004367

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 12 หมู่บ้านพรนรินทร์ ซอยริมคลองสมถวิล 41 ถนนริมคลองสมถวิล 

 ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 089-275-0004 โทรศัพท์ 043-742-101
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ชื่อ น�ยสมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์

สม�ชิกเลขที ่ 710026 004385

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 29 หมู่ 14 หมู่บ้านชิดชล ต�าบลเกิ้ง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 086-630-2442

ชื่อ น�งธูปทอง  กว�้งสว�สดิ์

สม�ชิกเลขที ่ 710014 004711

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 15/1 ซอยแท่นทองคว้านเจียร์ ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด

 อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 081-261-1966
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ชื่อ น�งอิสร�ภรณ์  ประเสริฐสังข์

สม�ชิกเลขที ่ 710034 004712

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 23 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านเจริญสุข ถนนสารคาม-กมลาไสย ต�าบลเกิ้ง

 อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 098-665-9641

ชื่อ น�ยสุรีย์  พรหมยศ

สม�ชิกเลขที ่ 710019 002471

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 34 หมู่บ้านบ้านส่อง ซอยนครสวรรค์ 70 ถนนนครสวรรค์

 ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 081-717-3505
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ชื่อ น�ยคงเดช  ศ�ล�รักษ์

สม�ชิกเลขที ่ 711026 002675

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 205 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านขามเฒ่าพัฒนา ต�าบลขามเฒ่าพัฒนา

 อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

 โทรศัพท์มือถือ 080-183-1244

ชื่อ น�ยวิเทศ  วัฒนขำ�

สม�ชิกเลขที ่ 711067 004813

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 18/1 ซอยนครสวรรค์ 49/2 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด

 อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 โทรศัพท์มือถือ 084-742-0854
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สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

คว�มรู้สึก
ของสม�ชิกที่มีต่อ
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น�งวัลย์ลิก�  สวัสดิ์นฤเดช   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118012 002110
 ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมติร มกีารบรกิารทีด่ ีรวดเร็ว สะดวก มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีให้ค�าแนะน�า และแนวทางทีด่ใีห้แก่สมาชกิ

ตลอดมา ขอขอบคุณมากค่ะ

น�งอุษ�กร  พันธุ์ว�นิช   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  128025 002138
 ขอขอบคุณบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้สึก

ประทับใจในการท�างานของบุคลากรทุกท่าน ทุกรุ่น ขอให้สหกรณ์ฯ อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตลอดไป

น�ยปณิธ�น  วิจิตร�นนท์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  128025-002186
 ชีวิตข้าพเจ้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะ ความช่วยเหลือจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

หน่วยมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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น.ส.ป�นพิมพ์  เชื้อพล�กิจ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118019-002292
 ถึงจะไม่ค่อยได้มีเวลามาใช้บริการด้วยตนเอง  แต่ทุกครั้งที่มาก็จะพบแต่คนดีๆ น่ารัก และบริการที่ดี 

รู้สึกมั่นใจที่จะฝากเงิน จ�านวนหนึ่ง หลังเกษียณให้สหกรณ์ของเราดูแล ขอบคุณค่ะ

น�งส�วน�ร�วดี  กิจวิธี   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118041-002519
 สหกรณ์ให้ความสะดวกในด้านการเงินให้กับข้าพเจ้ามาตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้าท�างาน  การบริการประทับใจ

มาก เป็นกันเอง และผลประโยชน์ทีไ่ด้รับคุม้ค่า เสมอต้นเสมอปลายดีมากค่ะ ขอขอบคณุเจ้าหน้าทีแ่ละผูร้บัผดิชอบ 

ในหน่วยงานทุกท่านค่ะ

น�งศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  128016-002592
 สหกรณ์ให้โอกาสกับชีวิตของเรา
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น�งลำ�ใย  ประดับส ี  ทะเบียนสมาชิกเลขที่  111019-002604
 ต้องขอขอบคุณ สหกรณ์เป็นอย่างมาก ทีใ่ห้สวสัดกิารแก่ครอบครวัของข้าพเจ้า ได้รบัทนุการศกึษาท้ัง 2 

คน จนจบปริญญาตรี เวลาไปติดต่องานเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือและบริการรวดเร็วทันใจ ประทับใจมากค่ะ

 ขอให้สหกรณ์ มศว เจริญก้าวหน้าตลอดไป พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บ 

ไม่จน ร�่ารวยเงินทองตลอดไป

น�งส�วศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118015-002705
 มั่นใจ มั่นคง ในการเป็นสมาชิก ประทับใจผู้จัดการและบุคลากรของสหกรณ์ทุกท่าน

น�งสิริพร  เกรียงไกรเพชร   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118013-002812
 ขอขอบคุณผูบ้รหิารและบคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ มศว ทกุท่าน ท่ีให้บรกิารอย่างดีเยีย่มด้วยน�า้ใจ 

ไมตรีอันดียิ่งตลอดมา เดินเข้ามาที่สหกรณ์ครั้งใด มีความสุขมากทุกครั้ง ขอให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า

ในกิจการตลอดไป
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น�งนงคร�ญ  หงษ์ทอง   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118019-002854
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว “ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยสมาชิกในยามขัดสน มีไมตรีจิตกับสมาชิก 

ทุกคน”

 ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ทุกคน

น�งส�วลักษณ�  อินทะจักร   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118040-003043
 สหกรณ์ท�าให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่น และไว้วางใจให้ดูแลความมั่นคงของชีวิต

น�งพวงทอง  พุ่มอยู่   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118042-003099
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เป็นสหกรณ์ทีม่คีวามเอือ้อาทรต่อสมาชกิและครอบครวั ซึง่ต่างจากสหกรณ์อืน่ๆ 

ท่ีเราได้รับการดูแลดังเช่นญาติสนิท มีความเห็นอกเห็นใจสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการตั้งกองทุน

ช่วยเหลือ รวมถึงทุนการศึกษาบุตรด้วย เราได้รับความรัก ความเคารพจากพี่ๆ น้องๆ ที่ท�าหน้าที่บริการอยู่

อย่างเป็นกันเอง ได้รับความอบอุ่นที่หาที่ใดเช่นนี้ได้น้อย ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง
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น�ยสำ�ร�ญ  มีสมเสริฐ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  111017-003334
 ขอบคุณและภมิูใจทีมี่สหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รบัความช่วยเหลอืทีดี่ทัง้ทางด้านการเงนิ และกรรมการบรหิาร 

ผูจ้ดัการ เจ้าหน้าทีท่กุท่าน เป็นอย่างดี ตลอดทีเ่ป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบัผม

น�งมณีภรณ์  ทฤษณ�วดี   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118042-004447
 ทุกครั้งที่ไปติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์จะรู้สึกอบอุ่นและประทับใจมาก อยากจะบอกว่า “สหกรณ์ มศว 

ให้บริการประดุจญาติมิตร ช่วยพิชิตความยากจน “

น�งส�วิตรี   พิสณุพงศ์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118013-004709
 ประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านค่ะ
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น�ยบุญลือ  เชื้อสุข   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  111020-004855
 กระผมได้มาท�างานที่มหาวิทยาลัยครั้งแรกเพื่อนบอกว่าเป็นสมาชิกไหม เขามีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ด้วยความรู้สึกแรกก็ดีใจบอกเป็นสมาชิกเลย สหกรณ์เปรียบเสมือนที่พึ่งสุดท้ายคนอย่างเราๆ เวลา 

เดือดร้อนหาทางอื่นก่อนสุดท้ายก็ได้สหกรณ์ช่วยเหลือ ตลอดอายุเกษียณราชการ ก็ได้รับการตอบรับและ 

ช่วยเหลอืด้วยดีเสมอมา สดุท้ายขอให้สหกรณ์ออมทรพัย์ด�าเนนิธรกุจิเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป (คดิดอกเบีย้สมาชกิ

น้อยลงนิดนะ)

น�ยบรรพต  อึ้งศรีวงษ ์  ทะเบียนสมาชิกเลขที่  118011-004946
 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมไม่ผิดหวังกับการเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลยครับ

พญ.สุรีพร  ภัทรสุวรรณ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  138015-011936
 บริการสุดยอด ตอบทุกค�าถาม งามด้วยวาจา
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น�ยวันชัย  เอี่ยมป�   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  211015-007585
 ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้ผมได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ การเป็นสมาชิกผมได้อะไรหลายอย่างจากสหกรณ์

สิ่งที่ท�าให้สมาชิกคลายทุกข์และความเดือดร้อน คือ เงินที่สหกรณ์ให้กู้ยืมทุกครั้งที่เดือดร้อนเรื่องเงิน

 สหกรณ์ยินดีให้ค�าปรึกษาหาวิธีช่วยเหลือสมาชิกทุกรายที่เดือดร้อน ขอขอบคุณจากใจและความรู้สึกที่

มาจากใจของผมจริงๆ

น.ส.ศรีอุดม  ไขสอ�ด   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  128015-011945
 สหกรณ์ มศว องครักษ์ เปรียบได้ดังกระเป๋าทรัพย์ที่ช่วยเหลือยามขัดข้องได้เสมอ แม้ยามตกยากล�าบาก

ยากแค้น เมื่อไกลบ้านเป็นที่พึ่งพิงได้เสมอ “จะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคลนแม้ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ช่วยได้เสมอ”
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น�งตันหยง  ประทับสิงห์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518060-002929
 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคณุคณะกรรมการบรหิารและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ทกุท่าน ท่ีท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
และมีความตั้งใจในการบริหารสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุน และท�างาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ท�าให้สมาชิกรู้สึกมีความสุขกับการได้เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวสหกรณ์ 
ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและรู้สึกดีมากๆ ที่ในวันนั้นได้ตัดสินใจเก็บออมเงินกับสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2529 คราวแรก
ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ คิดว่าจะไม่เป็นสมาชิก เพื่อนๆ ชวนอยู่ก็ยังไม่สนใจ คิดว่าเงินเรา เราน่าจะเก็บเอง
ได้ อยากใช้เมื่อไรก็ใช้ แต่วันนั้นมีท่าน รศ.ปราณี เชียงทอง ได้พูดเรื่องสหกรณ์มีข้อดีอย่างไร (ยกแม่น�า้และ
เหตผุลประกอบให้ว่าเป็นสมาชกิสหกรณ์ดยีงังยั) บร่า..บลา และเอาใบสมคัรมาให้กรอกด้วย สดุท้ายจงึได้ตดัสนิ
ใจสมัครแบบงง แต่มาวันนี้ ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ท�าให้ดิฉันตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกกับสหกรณ์และคิดว่าตัวเองคิดถูก ไม่ผิดหวังเลยจริงๆ ตลอดเวลา 32 ปีที่ได้เป็นสมาชิก
 สอ.มศว ได้ช่วยเหลือครอบครัวเราให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี สิ่งที่ประทับใจมาก
ที่สุด คือ ในยามที่ครอบครัวเราประสบปัญหา (เกิดอัคคีภัย) สหกรณ์ก็ไม่ทอดทิ้งช่วยเหลือแม้นจะเป็นเพียง

หน่วยมห�วิทย�ลัยบูรพ� จังหวัดชลบุรี
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เงินเล็กน้อย แต่ในยามที่ไม่มี มันส�าคัญมากเลยส�าหรับข้าราชการเงินเดือนน้อย (สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ 555) 
และที่น่าประทับใจมากๆ คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (สาขาบางแสน) มีน�า้ใจโทรมาสอบถาม แสดงความห่วงใย ให้
ค�าแนะน�าซึ่งประทับใจมาก เสมือนเราเป็นญาติคนหนึ่ง นอกจากนี้อีกสิ่งที่ต้องขอบคุณสหกรณ์คือ เรื่อง “การ
ให้ทุนการศึกษาเรียนดี” ก็เป็นอีกข้อที่สหกรณ์หยิบยื่นให้สมาชิกและเป็นแรงผลักดันท�าให้ครอบครัวเราเอามา
เป็นค�าสอนให้ลูกของเราตั้งใจเรียน โดยทุกคร้ังที่ได้ทุนมาจะให้ลูกสาวและจะสอนเสมอว่าหนูต้องตั้งใจเรียน
นะลูก เรียนให้ได้คะแนนดี แม่จะได้ขอทุนให้หนูในปีต่อไป ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้เด็กน้อยตั้งใจท�าตามเพื่อจะได้
ทุนจากสหกรณ์ โดยเราจะเอามาสอนลูกว่า หนูต้องเป็นเด็กดี ประพฤติดีด้วย ถ้าเป็นเด็กที่มีประวัติขาดเรียน 
ความประพฤติไม่ดี ไม่ตั้งใจเรียน สหกรณ์เขาจะตัดทุนนะ ประมาณนี้ ท�าให้ลูกของเราเป็นเด็กดีและประสบ
ความส�าเร็จ ไม่ดื้อและตั้งใจเรียน เชื่อฟัง (นางกลัวไม่ได้ทุนจากสหกรณ์) ตั้งแต่รับราชการที่มหาวิทยาลัยแห่ง
นีไ้ม่มหีน่วยงานไหนให้ทนุกบัลกูบคุลากรเลย มกีแ็ต่สหกรณ์นีแ้หละ ลกูสาวถงึตัง้อกตัง้ใจและรอทีจ่ะได้ทนุจาก
สหกรณ์ 555 ขอบคุณสหกรณ์ ขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านมากๆ ที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้
กับสมาชิกและครอบครัวของเรา
 ขอบคุณนะคะ รักสหกรณ์มากมาย
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น�งชุมศรี  เทศศิริ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  511043-004918
 สหกรณ์เป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุกคน

น�งลำ�ยอง  หอมหวล   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  511043-004281
 สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพที่ดีแก่สมาชิกทุกคน

ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริย�พรรณ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518061-003274
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการออมทรัพย์และมีผล

ประโยชน์ตอบแทนจากการออมทรัพย์ท่ีเหมาะสมและมากกว่าการออมทรัพย์ในธนาคาร และเป็นแหล่งเงินกู้

ให้แก่สมาชกิในยามทีต้่องใช้เงนิเพือ่การซ้ือบ้านและทีอ่ยูอ่าศยัทีม่อีตัราดอกเบีย้ถกูกว่าธนาคารและมเีงนิปันผล

คืนให้กับสมาชิกอีกด้วย ขออวยพรให้สหกรณ์มีผลประกอบการเจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป
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น�ยธ�นี  ธรรมสุนทร   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518016-005197
  ขอบคุณการบริการที่มากด้วยมิตรภาพ ขอบคุณรอยยิ้มและความห่วงใย

 ขอบคุณที่ดูแลด้วยความใส่ใจ ขอบคุณสิ่งดีดีที่มีให้กันตลอดมา

ผศ.ดร.เพชรรัตน์  ตรงต่อศักดิ์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  510012-003430
 โดยส่วนตัวคิดว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น ไม่ใช่การออมเงินอย่างเดียว แต่ได้อะไรที่มากกว่าการออม 

น่าจะเป็นการลงทุนเพราะได้ผลตอบแทนทุกปี อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสหกรณ์ด้วย ในเรื่องของ

การบริการก็ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ในภาพรวมข้าพเจ้ามีความประทับใจต่อสหกรณ์ จึงตัดสินใจลงทุน

ต่อกับสหกรณ์หลังเกษียณ

น�งส�วิตรี  ผ�สุขเจริญ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518019-001978
 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้บรกิารด้วยความเป็นกนัเอง การใช้บรกิารด้านการเงนิกบัสหกรณ์มหาวทิยาลยั รู้สกึ

ได้ถึงความมั่นคงทางการเงิน
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น�ยประเสริฐ  มีรัตน์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518012-004144
 สหกรณ์สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นอย่างดี

น�งจีระพร  พรหมโลก   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518026-003560
 มีความภาคภูมิใจมากที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว มีความประทับใจเจ้าหน้าที่ของสาขา

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการทุกระดับประทับใจ ต้องการไปเที่ยว-พักผ่อนท�าให้คิดถึงสหกรณ์ ต้องการมีบ้าน

อยู่อาศัยก็คิดถึงสหกรณ์ฯ เป็นที่แรก เพื่อความสะดวกสบายทางด้านการเงิน ใครต้องการเงินเพื่อกิจกรรม

ต่างๆ สหกรณ์ฯ ของเราช่วยได้ตลอดไป เพือ่นเรามากมายได้มาพบปะ ประชมุแลกเปลีย่นความรูด้้านการเงนิ..... 

สหกรณ์ฯ ไม่เคยท�าให้ใครผิดหวัง “เรารักทุกคนในสหกรณ์ ม.บูรพา”.

น�ยวีระศักดิ์  โฉมจังหวัด   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518019-001956
 สหกรณ์เป็นที่พึ่งที่แรกและที่หวังทุกครั้ง
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น.ส.กนกนุช  ชื่นเลิศสกุล   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518027-003360
 ขอบพระคุณคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก่อตั้งและด�าเนินงาน 

เพื่อสมาชิกให้ได้มีสวัสดิการและอิสรภาพทางการเงิน

 ขอบพระคุณคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ ชุดปัจจบัุนทีใ่ห้คณุค่าและจดัให้มงีานเกษยีณอายกุารท�างาน

ของสมาชกิครัง้นี้

น�งอ�ภ�กร  ธ�ตุโลหะ   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518022-006094
 เป็นท่ีพึ่งทางด้านการเงินของเหล่าสมาชิก มีการบริหารจัดการที่ดี เจ้าหน้าที่เอาใจใส่และให้บริการ 

อย่างดี

น�งณัฐนิช  โหมดเขียว   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  518019-003818
 ประทับใจและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในยามจ�าเป็นจริงๆ ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากร

ทุกท่าน
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น�งส�วรัชนี  ชัยวิชธ�นันท์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  610019-002701
 ประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และก�ากับดูแล

 ขอขอบคุณส�าหรับสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิก

หน่วยมห�วิทย�ลัยนเรศวร

น�ยคำ�สวย  โคตรศรีเมือง   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  511019-001801
 ขอบคุณสหกรณ์ที่ให้โอกาสในการกู้ยืมเงินมาใช้ ท�าให้ชีวิตดีขึ้น ถึงไม่มากก็ยังดี ถ้าหวังเงินเดือน

คงเอาไปลงทุนท�าธุรกิจไม่ได้

 ท้ายนี้ก็บอกว่าขอบคุณครับ
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หน่วยมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

น�ยบุญทัน  เชษฐสุร�ษฎร์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  710017-003091
 ผ่อนน้อยๆ แต่ผ่อนนานๆ รักนะจุ๊บๆ

น�ยต่อศักดิ์  โกม�สถิตย์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  710012-003991
 ขอขอบคุณสหกรณ์ มศว ที่ได้ช่วยเหลือในด้านการเงิน

น�ยพิมเสน  บัวระภ�   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  710026-004367
 สหกรณ์ มศว คือ มิตรสหายที่ยั่งยืน และจะรักสหกรณ์ ตลอดไป

น�งธูปทอง  กว�้งสว�สดิ์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  710014-004711
 รู้สึกอุ่นใจว่า อย่างน้อยยังมีเงินเก็บที่สหกรณ์ มศว
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น�งอิสย�ภรณ์  ประเสริฐสังข์   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  710034-004712
 เวลาเปรียบเหมอืนกระแสน�า้ฉนัใด อายขุองคนกฉั็นนัน้ ไหลไปข้างหน้าไม่หวนกลบั ในทีส่ดุ จากวนั เป็น

เดือน เป็นปี และหลายๆ ปี ก็สิ้นสุดการท�างาน 60 ปี พอย้อนนับดูเหมือนนานมาก

 แต่เหมือนกับว่า เวลาท�างานนั้นเร็วมาก อยากย้อนเวลาแต่ก็คงไม่ได้ ได้แต่คิดถึง อย่างไรก็ตาม 

สิ่งที่จะต้องท�าไปต่อคือขอเป็นก�าลังใจ ให้กับคนรุ่นหลัง และจะท�างานช่วยเหลือสังคมตลอดไป

น�ยวิเทศ  วัฒนขำ�   ทะเบียนสมาชิกเลขที่  711067-004813
 รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ มศว และสหกรณ์ มศว ก็ได้ให้อะไรหลายๆ อย่างกับสมาชิก 

ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสหกรณ์ มศว และขอให้สหกรณ์ มศว อยู่คู่กับสมาชิกตลอดไปตราบนานแสนนาน
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กำ�หนดก�ร
ง�นเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�นของสม�ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด 
(ทุกหน่วยงาน)

ระหว่�งวันที่ 8 - 9 กันย�ยน 2561
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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 ทุกหน่วยกำ�หนดก�รเดินท�งออกจ�กจุดนัดพบสม�ชิกในเวล�ที่เหม�ะสม

08.00 น. กทม. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร

11.00 น. ทุกหน่วย ไปลงเรือที่ร้านอาหารเรือนรับรอง

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวันในเรอื ล่องแม่น�า้เจ้าพระยา ผ่านวัดไชยวฒันาราม วดักษตัราธริาช เจดย์ีศรสีรุโิยทยั 

วัดท่าการ้อง ป้อมเพชร วัดพนญัเชงิวรวหิาร

14.00 น. ขึน้รถทศันศกึษาต่อ วดัพุทไธศวรรย์ (อารามหลวง) กราบอนุสาวรีย์กษตัริย์ 5 พระองค์ นมสัการพระเหลก็ไหล 

พระในอโุบสถ์ ชมพระปรางค์ โดยรอบ จะมพีระ 108 องค์ 

 วัดพนัญเชิงวรวิห�ร นมัสการหลวงพ่อโต (หลวงพ่อซ�าปอกง) ขอพรจากเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก นมัสการ

พระทองค�า วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน นมัสการพระในอุโบถส กราบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร 

เสร็จแล้วเข้าที่พัก ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์

 ง�นเลี้ยงภ�คคำ่� (ขอเชิญชวนผู้ร่วมง�นทุกท่�นแต่งชุดไทย)

18.00 น. สมาชิกลงทะเบียนและรับท�าเนียบรุ่น ณ ห้องจัดเลี้ยง ศรีอยุธยา 1

วันเส�ร์ที่ 8 กันย�ยน 2561
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18.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน (สมาชิก-กรรมการ-เจ้าหน้าที่) แต่ละหน่วย และทั้งหมด เพื่อเป็นที่ระลึก

19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน – รับประทานอาหาร – รับมอบของที่ระลึก

20.00 น. ให้ผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์ 

22.00 น. ปิดงาน

หม�ยเหตุ ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเวลา

007.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางทัศนศึกษาต่อ วัดหน้าพระเมรุ ชมหน้าบรรณ (ไม้แกะสลักพระนารายทรงครุฑของเดิม) นมัสการ

พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ นมัสการพระนั่งห้อยพระบาทท�าจากศิลา  

09.00 น. ออกเดินทาง ไปชมโครงการ “บ้านของพ่อ”

10.10 น. เดินทาง ไปชมและฟังบรรยายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

11.30 น. ออกเดินทาง ไปตลาดโก้งโค้ง ชม ซื้อของฝาก และรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 วันอ�ทิตย์ที่ 9 กันย�ยน 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด

สวัสดิก�รต่�งๆ ที่ให้แก่สม�ชิก

http://www.swutcc.co.th
e-mail: swutccmail@swutcc.co.th
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1  ก�รจ�่ยเงินเพื่อช่วยเหลือค่�รักษ�พย�บ�ลแก่สม�ชิก (พ.ศ.2552)
 1. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
 2. เป็นคนไข้ใน (รวมถึงการคลอดบุตร) นอนพักในสถานพยาบาลไม่ต�่ากว่า 1 คืน (2 วัน)
 3. จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราคืนละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง
 4. ยื่นค�าร้องขอรับเงินพร้อมหลักฐานข้อหนึ่งข้อใดดังนี้
  (1) หนังสือรับรองของแพทย์หรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน
   ที่ต้องแจ้งจ�านวน วัน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
  (2) ตามข้อ (1) ถ้าเป็นส�าเนา ต้องแสดงพร้อมฉบับจริง
 5. ส่งค�าร้องขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากการรักษาพยาบาล 
 6. พ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์

สวัสดิก�รต่�งๆ ที่ให้แก่สม�ชิก
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2 ก�รจ่�ยเงินบำ�เหน็จให้สม�ชิก (พ.ศ.2552)
 1. สหกรณ์จ่ายเงินบ�าเหน็จให้สมาชิก 2 ประเภท  
คือ เงินบ�าเหน็จสมาชิก 25   และเงินบ�าเหน็จสมาชิก 60
 2. เงินบ�าเหน็จสมาชิก 25 = เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก ที่เป็นสมาชิกติดต่อกัน 300 เดือน
 3. เงินบ�าเหน็จสมาชิก 60 = เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก ที่มีอายุครบ 60 ปี 
 4. จ�านวนหุ้น = จ�านวนหุ้นของสมาชิกแต่ไม่รวมหุ้นที่ซื้อเพิ่ม 10 เดือนหลังสุด
 5. เงินบ�าเหน็จสมาชิก จ่ายจากประมาณรายจ่ายประจ�าปี
 6. การนับอายุการเป็นสมาชิก  ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
 7. การจ่ายเงินบ�าเหน็จสมาชิก 25 มีรายละเอียดดังนี้
  ü จ่ายเงินบ�าเหน็จภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี
  ü นับอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 300 เดือน ถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน
  ü จ�านวนเงินให้จ่ายตามจ�านวนหุ้นที่สมาชิกสะสมอยู่ดังนี้
   (1) ไม่เกิน 5,000 หุ้น    ได้รับ 1,000 บาท
   (2) เกิน 5,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 10,000 หุ้น ได้รับ 2,000 บาท
   (3) เกิน 10,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 50,000 หุ้น ได้รับ 4,000 บาท
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   (4) เกิน 50,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 หุ้น ได้รับ 6,000 บาท
   (5) เกิน 100,000 หุ้น ขึ้นไป   ได้รับ 8,000 บาท
 8. การจ่ายเงินบ�าเหน็จสมาชิก 60 มีรายละเอียดดังนี้
  ü จ่ายเงินบ�าเหน็จภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี
  ü นับวันเกษียณอายุราชการ ให้ถือวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี
  ü จ�านวนเงินให้จ่ายตามเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ดังนี้
   (1) ไม่เกิน 120 งวด ได้รับ 1,000 บาท
   (2) เกินกว่า 120 งวด  แต่ไม่เกิน 180 งวด ได้รับ 2,000 บาท
   (3) เกินกว่า 180 งวด  แต่ไม่เกิน 240 งวด ได้รับ 4,000 บาท
   (4) เกินกว่า 240 งวด  แต่ไม่เกิน 300 งวด ได้รับ 6,000 บาท
   (5) เกินกว่า 300 งวดขึ้นไป ได้รับ 8,000 บาท
    และได้รับเพิ่มตามจ�านวนหุ้นที่มีอยู่ โดยใช้อัตรากึ่งหนึ่งของเงินบ�าเหน็จสมาชิก 25
 9. สมาชิกแต่ละคน มีสิทธิรับเงินบ�าเหน็จได้ทั้ง 2 ประเภท
 10. ส่งค�าขอรับเงินบ�าเหน็จภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศ  หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์
 11. เงินบ�าเหน็จเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่ตกทอดเป็นมรดกหรือโอนให้ผู้อื่น
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3  ก�รจ่�ยเงินบำ�เหน็จเกื้อกูลสม�ชิกอ�วุโส (พ.ศ. 2552)
 1. สหกรณ์จะจ่ายเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป
 2. “เงินบ�าเหน็จเกื้อกูล” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี และ 
80 ปี และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 20 ปี ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่น
 3. การนับอายุของสมาชิก ให้นับจากวันเกิดโดยค�านวณจาก วัน เดือน ปี ที่ปรากฏในเอกสารของทาง
ราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจ�าตัวประชาชน 
 4. สหกรณ์จะจ่ายเงนิบ�าเหนจ็เกือ้กลูสมาชกิอาวโุสให้แก่สมาชกิ ในเดอืนทีค่รบรอบวนัเกดิ หรอืภายใน 90 
วันนับจากวันที่ครบรอบวันเกิด ดังนี้
  (1) อายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์ เป็นจ�านวนเงิน 5,000.00 บาท
  (2) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ ์ เป็นจ�านวนเงิน 10,000.00 บาท
  (3) อายุครบ 75 ปีบริบูรณ ์ เป็นจ�านวนเงิน 15,000.00 บาท
  (4) อายุครบ 80 ปีบริบูรณ ์ เป็นจ�านวนเงิน 20,000.00 บาท
 5. ให้สมาชกิทีม่อีายคุรบตามทีก่�าหนด ตดิต่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลกัฐานทีร่ะบวุนั เดอืน ปีเกดิ ได้ที่
ส�านักงานสหกรณ์ที่ติดต่อได้สะดวกส�าหรับสมาชิก
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 6. เงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ จะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินที่จะได้รับตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
 7. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะน�าเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลอาวุโส ที่จ่ายให้สมาชิกผู้นั้นไปแล้วตามข้อ 4 
ไปหักออกจากจ�านวนเงินที่จะได้รับตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม เงินที่เหลือ 
จึงจะจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์
 8. คณะกรรมการด�าเนนิการทรงไว้ซึง่สิทธทิีจ่ะด�าเนนิการใดๆ เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แห่งระเบยีบน้ี

4  ก�รจ�่ยเงินทุนส�ธ�รณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิก�รแก่สม�ชิกและครอบครัว (พ.ศ. 2560)
 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ เมื่อสมาชิก หรือคู่สมรส หรือทายาท ถึงแก่กรรม
  2. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพ
 2. ค�านิยาม
  ทายาท  = บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก
  บุตร  = บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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 3. สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้แก่คู่สมรสหรือทายาท จะต้องเป็นสมาชิกที่ยังรับราชการ
หรือปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุการท�างาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 4. สมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายเงินสวัสดิการตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ดังนี้
  (1) ไม่เกิน 1 ป ี    จ่าย 10,000 บาท
  (2) เกินกว่า 1 ป ี แต่ไม่เกิน 5 ป ี จ่าย 15,000 บาท
  (3) เกินกว่า 5 ป ี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่าย 20,000 บาท
  (4) เกินกว่า 10 ป ี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ่าย 25,000 บาท
  (5) เกินกว่า 15 ป ี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่าย 30,000 บาท
  (6) เกินกว่า 20 ป ี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่าย 35,000 บาท
  (7) เกินกว่า 25 ป ี แต่ไม่เกิน 30 ปี จ่าย 40,000 บาท
  (8) เกินกว่า 30 ป ี ขึ้นไป   จ่าย 50,000 บาท
 5. คู่สมรสหรือทายาท ที่ไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท
ถ้าสมาชิกมีสิทธิหลายราย ให้รับได้เพียงรายเดียว
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 6. สมาชิกประสบสาธารณภัย ให้จ่ายเงินสวัสดิการ ดังนี้
  ü เป็นที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและอยู่จริง จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
  ü เป็นบ้านเช่าหรืออาศัยบิดามารดา จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
 7. สหกรณ์จ่ายเงนิให้แก่ผูท้ีส่มาชกิท�าหนงัสือตัง้ผูร้บัประโยชน์ไว้ ถ้าไม่ได้ท�าจะจ่ายให้แก่คูส่มรสหรอืทายาท
คนใดคนหนึ่งตามล�าดับ
 8. ติดต่อรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที่เกิดเหตุ พ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 9. หลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
  ü ส�าเนาใบมรณะบัตรและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม
  ü ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
  ü ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
  ü ส�าเนาใบรับรองแพทย์ในกรณีทุพพลภาพ
 10. เงินสวัสดิการนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
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5  ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์กรณีสม�ชิกถึงแก่กรรม (พ.ศ.2549)
 1. สหกรณ์ตั้งประมาณการรายจ่าย ปีละ 1,500,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิก
ถึงแก่กรรม ตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกดังนี้
  (1) ตั้งแต ่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 22 ปี จ่าย 50,000 บาท
  (2) ตั้งแต ่22 ปี แต่ไม่ถึง 24 ปี จ่าย 60,000 บาท
  (3) ตั้งแต ่24 ปี แต่ไม่ถึง 26 ปี จ่าย 70,000 บาท
  (4) ตั้งแต ่26 ปี แต่ไม่ถึง 28 ปี จ่าย 80,000 บาท
  (5) ตั้งแต ่28 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี จ่าย 90,000 บาท
  (6) ตั้งแต ่30 ปี ขึ้นไป จ่าย 100,000 บาท
 2. ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์อื่น
 3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที่จะรับเงินสงเคราะห์ ต้องส่งเรื่องขอรับเงินพร้อมหลักฐาน
ประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 4. หลักฐานประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้
  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
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  (3) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
 5. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์  จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
 6. เงินสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

6  สม�ชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
 1. สหกรณ์ท�าประกันอุบัติเหตุหมู่ส�าหรับสมาชิก ทุนประกันคนละ 100,000 บาท
 2. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทท่ีจะรับเงิน ต้องส่งเรื่องขอรับเงินพร้อมหลักฐานประกอบ
ภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 3. หลักฐานประกอบ  ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้
  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตร
  (2) ส�าเนาใบชันสูตพลิกศพ
  (3) ส�าเนาบันทึกประจ�าวันของสถานีต�ารวจ
  (4) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
  (5) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
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 4. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์  จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
 5. การจ่ายเงินนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

7  กองทุนสวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก (พ.ศ.2548)
 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ต้องเป็นสมาชิกกองทุน
 2. สมาชิกกองทุนต้องช�าระเงินกองทุนให้ครบจ�านวน   16,000 บาท 
  หรือให้หักเงินเป็นรายปีๆ ละ 1,200 บาท หรือให้หักเป็นรายเดือนๆ ละ100 บาท 
 3. สมาชิกกองทุนที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ต้องช�าระเงินส่วนที่ขาดไปทั้งหมดภายใน 30 วัน
 4. ผู้ที่พ้นสภาพสมาชิกกองทุน ไม่มีสิทธิเรียกเงินกองทุนคืน
 5. ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยวิธีการโอนจากสหกรณ์อื่น ต้องช�าระค่าสมัคร 1,000 บาท 
 6. สมาชิกกองทุน ต้องท�าหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์และให้สหกรณ์ถือไว้เป็นหลักฐาน
 7. สมาชิกกองทุนเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้
 8. สมาชิกกองทุนที่ขาดส่งเงินเกิน 30 วัน ถูกตัดจากสมาชิกกองทุน
 9. ผู้ที่ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ต้องออกจากสมาชิกกองทุนด้วย 
 10. ถ้าสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ จะได้รับเงินจ�านวน 150,000 บาท
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 11. สมาชิกกองทุนที่ช�าระเงินกองทุนไม่ครบจ�านวน หากถึงแก่กรรม จะถูกหักเงินส่วนที่ยังขาดอยู่
 12. สมาชิกกองทุนที่ถึงแก่กรรม ถ้ามีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหน้ีสินก่อน
 13. หากไม่มีทายาทมาขอรับเงินภายใน 1 ปี จะโอนเงินดังกล่าวเป็นเงินกองทุน
 14. หากสมาชิกกองทุนฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ไม่มี 
ผลบังคับการจ่ายเงินตามระเบียบนี้
 15. เงินสวัสดิการสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 16. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน พร้อมหลักฐาน
ประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้
  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตร
  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
  (3) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
   และหากถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่ม ดังนี้
  (4) ส�าเนาใบชันสูตพลิกศพ
  (5) ส�าเนาบันทึกประจ�าวันของสถานีต�ารวจ
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8  ทุนส่งเสริมก�รศึกษ� (พ.ศ. 2560)
 1. สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้แก่คู่สมรสหรือทายาท จะต้องเป็นสมาชิกที่ยังรับราชการ
หรือปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุการท�างาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 2. เป็นบุตรของสมาชิก ไม่รวมบุตรบุญธรรม
 3. สถานศกึษาทีส่งักดักระทรวงศกึษาธกิาร, องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั, กรงุเทพมหานคร ทัง้สายสามญั
และสายอาชีพ
 4. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาจ่ายจากประมาณการรายจ่ายประจ�าปี
 5. เงินส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมี 3 ประเภท
  (1) เงินทุนสงเคราะห์การศึกษา
  (2) เงินทุนเรียนดี
  (3) เงินรางวัลส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 6. ให้ทุนการศึกษา ครอบครัวละ 1 ทุน ต่อปี
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 7. เงินการศึกษาตามระดับการศึกษา
  (1) ประถมศึกษา 1,000 บาท
  (2) มัธยมศึกษาตอนต้น - อนุปริญญา 1,500 บาท
  (3) ปริญญาตร ี 2,000 บาท
  (4) เงินรางวัลส�าเร็จการศึกษา (ปริญญาตรีใบแรก) 2,500 บาท
 8. คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา
  (1) เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่นับรวมการรับโอนสมาชิก
  (2) ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิก ให้ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้คนเดียว
 9. ในกรณีที่เป็นทุนประเภททุนสงเคราะห์การศึกษา
  (1) สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท
  (2) ยังรับราชการหรือปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง หรือที่สหกรณ์
 10. คุณสมบัติของบุตรผู้ขอรับทุนการศึกษา
  (1) ต้องไม่มีงานประจ�าที่มีเงินได้รายเดือน
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  (2) ก�าลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกินที่ก�าหนด ดังนี้
   è ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี
   è มัธยมศึกษาตอนต้น - อนุปริญญา อายุไม่เกิน 21 ปี
   è ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 23 ปี
  (3) ถ้าเป็นประเภททุนเรียนดี
   è เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
   è ผลการเรียนในปีที่ผ่านมา เฉลี่ยทั้งปี ดังนี้
    ü ประถมศึกษา ไม่ต�่ากว่า  3.50
    ü มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต�่ากว่า  3.25
    ü มัธยมศึกษาตอนปลาย - อนุปริญญา  ไม่ต�่ากว่า  3.00
    ü ปริญญาตร ี ไม่ต�่ากว่า  2.75
 11. เอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา 
  (1) ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง
  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน
   ถ้าชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน ให้แสดงสูติบัตร หรือหนังสือเปลี่ยนช่ือ-ชื่อสกุล
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  (3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และประทับตรา
  (4) ถ้าประเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรียนและคะแนนรวมตลอดทั้งปี คือ
   è ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาประจ�าปีการศึกษา หรือ
   è สมุดประจ�าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนประจ�าปี 
 12. สหกรณ์รับค�าขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่ครบสมบูรณ์เท่าน้ัน ภายในเดือนสิงหาคม 
ของทุกปี ตามประกาศของสหกรณ์
 13. การขอรับเงินรางวัลส�าเร็จการศึกษาบุตร สมาชิกต้องส่งเอกสารหลักฐาน คือ ส�าเนาใบปริญญาบัตร
พร้อมฉบับจริง ภายใน 90 วัน หลังจากวันรับปริญญาบัตร
 14. ข้อมูลหรือหลักฐานเท็จ จะถูกตัดสิทธิตลอดไป
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คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่ 54 พ.ศ. 2561

 1. นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการ

 2. นายสมชาย ไกรสังข์ รองประธาน คนที่ 1

 3. นายไพบูลย์ มณไฑวงศ์ รองประธาน คนที่ 2

 4. นางสุนีย์ ลี่ไพบูลย์ รองประธาน คนที่ 3

 5. นายไพโรจน์ เทพวัลย์ รองประธาน คนที่ 4

 6. นางสาวธัญภา สอนสา รองประธาน คนที่ 5

 7. นางนงนวล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก

 8. นายเฉลียว พันธุ์สีดา กรรมการและเลขานุการ

 9. นายเกษม บุณยวัชระ กรรมการ
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 10. นายครื่น มณีโชต ิ กรรมการ

 11. นางนงนารถ ชัยรัตน์ กรรมการ

 12. นายพชรพล คุ้มจั่น    กรรมการ

 13. นายรุ่งรัตน์ พระนาค กรรมการ

 14. นายสวัสดิ์ วิชระโภชน ์ กรรมการ

 15. นายเสถียร อักษรชู กรรมการ
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สำ�นักง�นสหกรณ์
1. สำ�นักง�นกล�ง 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 02-259-1474, 02-258-0227 โทรสาร 02-261-5703

2. ส�ข� มศว องครักษ ์ 158 หมู่ 6 ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

  โทรศัพท์ 037-395-434 โทรสาร 037-395-433

3. ส�ข� ม.บูรพ� มหาวิทยาลัยบูรพา ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

  โทรศัพท์ 038-390-113 โทรสาร 038-393-698 

4. ส�ข� ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุ่งหนองอ้อ ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง

  จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 055-261-824 โทรสาร 055-261-825
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5. ส�ข� ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง

  จังหวัดสงขลา 90000

  โทรศัพท์ 074-317-658 โทรสาร 074-317-659

6. ส�ข� ม.มห�ส�รค�ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง

  จังหวัดมหาสารคาม 44000

  โทรศัพท์ 043-754-642 โทรสาร 043-754-643

7. ส�ข� ม.พะเย� มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

  โทรศัพท์ 054-466-785 โทรสาร 054-466-786
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Note

เกษียณอายุราชการประจ�าปี 2561118



วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด มุ่งมั่นสู่คว�มเป็นเลิศ

SWUTCC Towards Excellence Cooperative

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒน�ทุนของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้�ง

 คว�มแข็งแกร่งของสหกรณ์

2. พัฒน�บุคล�กรของสหกรณ์ 

 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งสหกรณ์

 และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

3. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รของสหกรณ์ 

 เพื่อคว�มพอดีและพอใจของมวลสม�ชิก 

หนังสือทำ�เนียบท่ีระลึกเน่ืองในโอก�ส
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2561

วันที่ 8 - 9 กันย�ยน 2561
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�


