
  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
สรุปข่าวประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

* * * * * * * * * 
 

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาต ิ
สหกรณ์ก าหนดโครงการ วันออมแห่งชาติ ตั้งแต่ วนัที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561  

สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี (สะสมเงินฝากเดือนละ 200 – 25,000 บาท เป็นเวลา 24 เดือน) จะได้รับ 
“ถุงผ้า” ลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ)  

สรุปจ านวนบัญชีและจ านวนเงินฝากในเวลาดังกล่าว  รวมทั้งสิ้น 664 บัญชี  เป็นจ านวนเงิน  3,225,300.00 บาท  

 

สมาชิกสหกรณ์ ถึงแก่กรรม 6 ราย 
 

(1) นายยวด  ไตรภพ สมาชิกเลขท่ี 900001 000531 หน่วย มศว อายุ 88 ปี  
สาเหตุที่เสียชีวิต ภาวะมีเลือดออกภายในช่องทางเดินอาหาร  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 100,000.00  บาท 
3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 150,000.00 บาท 

(2) พันตรี ประพล ทะสุวรรณ สมาชิกเลขท่ี 960001 003139 หน่วย มศว อายุ 73 ป ี
สาเหตุที่เสียชีวิต มะเร็งตับ  เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 100,000.00  บาท 
3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 150,000.00 บาท  

(3) นายทองดี   อัฐเมือง สมาชิกเลขที่ 900001 000123   หน่วย มศว อายุ 86 ปี 
สาเหตุที่เสียชีวิต ไขเลือดออก  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 100,000.00  บาท  
3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 150,000.00 บาท 

(4) น.ส.ประจวบ สงเคราะห์ สมาชิกเลขท่ี 960001 000747   หน่วย มศว อายุ 75 ปี 
สาเหตุที่เสียชีวิต ปอดอักเสบ  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 100,000.00  บาท (รับแล้ว 10,000.00 บาท) 
3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 150,000.00 บาท 



  

(5) น.ส.สุภัทร เรืองศรีโรจน์ สมาชิกเลขท่ี 960005 000278 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 86 ปี 
สาเหตุที่เสียชีวิต โรคชรา  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 100,000.00  บาท 

(6) นายมีโชคชัย  รุ่งเรือง สมาชิกเลขท่ี 900005 000602  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 70 ปี 
สาเหตุที่เสียชีวิต มะเร็งต่อมน้ าเหลือง  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 100,000.00  บาท 

สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสมาชิก มา ณ โอกาสนี้ 

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ในสหกรณ์) 

ตามข้อบังคับสหกรณ์  สมาชิกควรท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จะเป็นบุคคลหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์  เมื่อตนเสียชีวิตแล้ว เช่น เงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เ งินปันผล เงิน
เฉลี่ยคืน  ตลอดจนเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ  โดยท าตามลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือเขียนเองทั้งฉบับ  โดย
ขอแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์และมอบให้สหกรณ์ถือไว้  สมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้ โดยท าเป็น
หนังสือมอบไว้แก่สหกรณ์ 

สมาชิกได้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง หากยังไม่ได้ท า สหกรณ์ขอแนะน าให้ท าไว้เพื่อจะได้ก าหนดตัว
บุคคลที่จะได้รับประโยชน์แน่นอนตามความประสงค์ของสมาชิกและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อทายาทในภายหลัง  
 สมาชิกที่ท าหนังสือไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลที่รับประโยชน์ ก็ติดต่อสหกรณ์ท าหนังสือฉบับใหม่ได้ 
แต่ถ้าจ าไม่ได้ขอให้ติดต่อสหกรณ์ถามรายชื่อผู้รับประโยชน์ก่อน ถ้าเป็นบุคคลเดิมจะได้ไม่ต้องท าหนังสือใหม่อีก  

สมาชิกที่มิได้ท าหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ หากถึงแก่กรรม ทายาทจะต้องไปด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อ
ขอค าสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก จึงจะรับเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของสมาชิกจากสหกรณ์ได้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

ข่าวจากภาพ 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561  นางธนัชพร  พันธุ์เอ่ียม  ผู้จัดการสาขา เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่  

นายภากร  สิริทิพา,  นายชาติ  เมืองแก้ว  และ นางสุทิน  เมืองแก้ว ทายาทของนางสาวแก้วกร  เมืองแก้ว  สมาชิกเลขที่ 

009918 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร สมาชิกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 

  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ 

นางพิศ ค าโทน คณุแม่ของ นางธนัชพร พันธุ์เอ่ียม ผู้จัดการสาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3 บ้านนาเมือง 

ต าบลนครชุม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 



  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
ข่าวประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

* * * * * 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด (สสอ.มศว) 

1. สมาคมได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
2. สมาคมฯ  มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2561  มีจ านวน 1,895 คน 
3. ฐานะการเงินสมาคมฯ ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ จ านวนเงิน 2,491,400 บาท    
4. สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 จ านวน 23 คน 
5. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมาชิกท่ีช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อต่ออายุสมาชิก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่ 

เว็บไซด์ www.swutcc.co.th 

-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

1. สมาชิกสมาคม (สสอค.) ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2561  จ านวน  284,175 คน  
2. สมาชิกสมาคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  จ านวน 1,639 คน  
3. สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 มีผู้สมัคร 3 คน 
4. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมาชิกท่ีช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อต่ออายุสมาชิก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   

-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) 

1. สมาชิกสมาคม (สส.ชสอ.) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561   จ านวน 279,229 คน  
2. สมาชิกสมาคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  จ านวน  161 คน 
3. สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม  2561 จ านวน 5 คน 
4. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมาชิกท่ีช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อต่ออายุสมาชิก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   

-------- 

 

 

 



  

 

ข่าวจากภาพ 

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  นางธนัชพร  พันธุ์เอ่ียม  ผู้จัดการสาขา เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่  นายเจนวิทย์  เด็ดแก้ว, นางสาวฐิติณัชช์  เด็ดแก้ว  และ 

นางสาวพัทธนันท์  เด็ดแก้ว  ทายาทของนายประจักษ์  เด็ดแก้ว  สมาชิกเลขท่ี 002480 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 


