
หนังสือทำเนียบที่ระลึกเนื่องในโอกาส
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562

วันที่ 7-8 กันยายน 2562
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
หนังสือที่ระลึกและทำ�เนียบสม�ชิก

สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2562

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



 เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด ที่เคารพทุกท่านครับ ไม่น่าเชื่อเลย
ว่านาฬิกาจะเดินเร็วมาก เผลอนิดเดียวก็ครบรอบอีก 1 ปี ในปีนี้สหกรณ์ของเรามีอายุ
ได้ 51 ปี ก่อร่างสร้างตัวจากสหกรณ์เล็กๆ กลายเป็นสหกรณ์ใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง 
และมเีสถยีรภาพทีม่ัน่คงมาก ในปี พ.ศ. 2562 นี ้มสีมาชกิเกษยีณอายรุาชการ จ�านวน
มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งหมด 120 คน (ปีที่แล้ว 116 คน) โดย จ�าแนกตามสาขา
ต่างๆ ได้ดังนี้
 1. หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 54 คน
 2. หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 24 คน
 3. หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 15 คน
 4. หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จ�านวน 12 คน
 5. หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา จ�านวน 1 คน
 6. หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�านวน 14 คน

สารจากประธานกรรมการ

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 25624



 ทุกๆ ปี สหกรณ์ของเราจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการเป็นประจ�า ในปีนี้  
คณะกรรมการด�าเนินการ มีมติให้จัดงานเลี้ยงรับรองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที ่
8 กันยายน 2562 ในงานนี้จะมีการทัศนศึกษาร่วมกัน ท�าบุญ 9 วัด ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามสองฝั่ง 
เจ้าพระยา และร�าลึกถึงอดีตกาลอันยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงเก่า ภาคค�่าก็มีงานเลี้ยงฉลองอย่างสมเกียรติ พร้อม 
รับมอบของที่ระลึกจากสหกรณ์ 
 ผมในนามของ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที ่
ทุกคน ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพที่ท่านเคารพนับถือ และคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรด 
ประธานพรให้สมาชิกทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด ตลอดไป

(รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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สรุปจำ�นวนสม�ชิกเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ปี 2562

มศว 53 1 - 54

ม.บูรพ� 24 - - 24

ม.ทักษิณ 15 - - 15

ม.นเรศวร 12 - - 12

ม.พะเย� 1 - - 1

ม.มห�ส�รค�ม 14 - - 14

          รวมทั้งหมด   120

มห�วิทย�ลัย เกษียณ 60 ปี เกษียณ 65 ปี เกษียณก่อนกำ�หนด รวม
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

ร�ยชื่อสม�ชิกเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ประจำ�ปี 2562

หน่วยมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 118019 001428 นายกริช มะกล�า่เทศ 20

 2 110019 001835 นางพัชรินทร์ สนธิวนิช 20

 3 118019 001892 นายสุรพล จารุสาร 21

 4 128025 002021 นางสาวกนกวรรณ มิตรพันธ์ตระกูล 21

 5 118022 002107 นางสมทรง แสงอุทัย 22

 6 118040 002134 นางสาวนิลุมล อ�า่ประยูร 22

 7 950001 002142 นางจิณห์ณิภา ดิลกมงคลกุล -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 7



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 8 118022 002173 นางจารุวรรณ ชูศรี 23

 9 128025 002358 นายมนรัตน์ ทรัพย์เทมา 23

 10 118040 002387 นายประพนธ์ จ่ายเจริญ 24

 11 128025 002533 นายธาวุฒิ ปลื้มส�าราญ 24

 12 118040 002536 นางธัญสุตา จิรกิตตยากร 25

 13 118040 002600 นางพัฒนรัตน์ ธนพัฒน์ชินวร 25

 14 118012 002601 นายสถิตย ์ สนาม 26

 15 128025 002798 นางบุปผา ปลื้มส�าราญ 26

 16 900001 002852 นายสุรพงษ์ ด่านลักษณโยธิน 27

 17 118015 002949 นางสาววิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 27

 18 118040 003045 นางสาวบังอร บัวเมือง 28

 19 118011 003107 นางสายวรุณ จ�าปาวัลย์ 28
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 20 118021 003155 นายไพฑูรย ์ พูลสุข 29

 21 118019 003173 นางกานดา ไทรฟัก 29

 22 118015 003179 นางเบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 30

 23 128019 003183 นายนันทพงศ์ ปาศิริ 30

 24 118015 003191 นางสาวศุภวรรณ พันธุ์ภักดี 31

 25 110023 003218 นางสาววิลาวัลย์ บัวข�า 31

 26 118025 003372 นายสมาน หาบ้านแท่น 32

 27 118012 003493 นางสมใจ ศิริโภค 32

 28 111042 003539 นางเสาวลักษณ์ ตองอ่อน 33

 29 118042 003746 นางสมพิศ กาญจนาเพ็ญกุล 33

 30 110041 003899 นางระวีวรรณ กนิษฐานนท์ 34

 31 118019 003980 นางสาวปราณี บุระค�า 34

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 9



 32 118019 003998 นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 35

 33 118042 004063 นายชัยณรงค ์ แย้มขจร 35

 34 118041 004178 นางสุรางค์ สุขรอด 36

 35 118012 004205 นางขจีนาฏ โพธิเวชกุล 36

 36 118012 004265 นางสุนิตย์ สุขส�าราญ 37

 37 118012 004526 นายวันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ 37

 38 111042 004557 นายบุญส่ง นิ่มนวล 38

 39 118011 004732 นางสาววิชชุกร ทองหล่อ 38

 40 118012 004906 นายวราดุล ฉัตรทอง 39

 41 118018 004948 นายพลพิทยา วรชาติ 39

 42 110011 005454 นายมงคล ศริวัฒน์ 40

 43 118012 005916 นางสาวชุติวรรณ เพ็ญเพียร 40

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 44 119040 006756 นางภาวิดา ชะวัฒนะ 41

 45 119040 006761 นางธนาวดี ธนพัฑฒิโชค 41

 46 118159 007171 นางสาวอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม 42

 47 119014 007680 นายสายหยุด มั่นคง 42

 48 118011 008051 นางวรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 43

 49 128015 008359 นางสาวมาลินี วีระเดช 43

 50 129019 008558 นายบรรจง ประรงค์ทอง 44

 51 119041 010509 นางอัมรา โต๊ะจ ู 44

 52 129019 010648 นางนบ ปานสมพงษ์ 45

 53 119040 010960 นางเยาวลักษณ ์ วรรณม่วง 45

 54 120016 011278 นายวสันต์ ธีระเจตกูล 46

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 11



มห�วิทย�ลัยบูรพ� จังหวัดชลบุรี

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 1 510012 002968 นายสุรสิงห์ ไชยคุณ 46

 2 510061 003174 นางสาวจงจิตร อริยประยูร 47

 3 510012 003466 นางสาววรรณภา บุญวานิช 47

 4 510012 004343 นางสาวนงค์นาถ เปรมวงศร ี 48

 5 510026 004442 นายสมบูรณ์ เจตน์จ�าลอง 48

 6 510028 005030 นายชิงชัย เมธพัฒน ์ 49

 7 510026 005953 นางสาววิไล เอื้อปิยฉัตร 49

 8 518019 002439 นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองค�า 50

 9 518060 002688 นางธัญญ์ชยา ธนาพงศ์สมนึก 50
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 10 518060 002698 นายภัทรพงศ์ ธนาพงศ์สมนึก 51

 11 518012 002784 นางวารี เนื่องจ�านงค์ 51

 12 518012 002913 นางสมถวิล จริตควร 52

 13 518027 002917 นางวรรณ ี เดียวอิศเรศ 52

 14 518043 003339 นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ 53

 15 518027 003871 นางสาวอารีรัตน์ ข�าอยู่ 53

 16 518027 004065 นางสาววัลภา คุณทรงเกียรต ิ 54

 17 518026 004421 นางสาวสิริวรรณ วงษ์ทัต 54

 18 518022 005676 นางธิดาพร สายทะโชต ิ 55

 19 519060 010683 นางเกษศิริน อ่วมเมือง 55

 20 511019 002637 นายปรีดา ซุ่นไล ้ 56

 21 511019 002639 นายนิคม อินทประสาท 56

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 13



ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ จังหวัดสงขล�

 1 818022 001850 นางกอบกุล สุวลักษณ ์ 58

 2 818062 002325 นายสมพร ขุมทอง 59

 3 818014 002778 นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์ 59

 4 818014 002858 นายสุนทรา กล้าณรงค ์ 60

 22 511061 003071 นายประจวบ ชื่นศิร ิ 57

 23 511016 003564 นายไพฑูรย ์ ผลบุญ 57

 24 511016 003974 นายแดง ขอบใจ 58

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 5 818014 003345 นายเอกวิทย ์ แก้วประดิษฐ ์ 60

 6 828012 003686 นางสาวหิริหัทยา เพชรมั่ง 61

 7 818014 003733 นายน้อม สังข์ทอง 61

 8 818019 003958 นางปิยนุช  สืบสาย 62

 9 818062 004018 นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทธ ์ 62

 10 818026 004644 นายสมชาย เลี้ยงพรพรรณ 63

 11 818026 005535 นางสาวพรพันธุ์  เขมคุณาศัย 63

 12 81002 6005630 นายณฌา  ขวัญมณ ี 64

 13 818017 005816 นายทรงศักดิ์  ปัทมรุจ 64

 14 818026 006854 นางสาวนวลทิพย์ มหามงคล 65

 15 818019 008653 นางสาวนงนุช  คงสุวรรณ 65
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

มห�วิทย�ลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 610011 004430 นายวิจิตร อุดอ้าย 66

 2 610011 004726 นางสาวสุภาพร คงศิริรัตน ์ 66

 3 610027 013567 นางนงนุช โอบะ 67

 4 610012 003696 นางเรณู สัสดีแพง 67

 5 610019 004014 นางอรพิน วินาลัย 68

 6 618016 006296 นายวิสาข์ เจ่าสกุล 68

 7 618014 007494 นายธงชัย เส็งศร ี 69

 8 619022 011676 นางพิณทิพย์ ประหลาดเนตร 69

 9 611019 002837 นางสวัสดิ์ ศรีสว่าง 70
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

มห�วิทย�ลัยพะเย� จังหวัดพะเย�

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 628064 003166 นางสาววิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล 72

 10 611019 003547 นายสิทธิชัย ทองศร ี 70

 11 611019 003949 นายอู๊ด มาลา 71

 12 611019 004591 นายณัฏฐ์ไชย เรืองฤทธิ ์ 71

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 17



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 710033 003587 นางสาวฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 72

 2 710714 003770 นายวรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม 73

 3 710033 004079 นางสาวร�าไพ เกณฑ์สาคู 73

 4 710012 004134 นายอรุณ แก้วมั่น 74

 5 710033 005692 นายกิตติ ศรีสะอาด 74

 6 710711 002307 นางศศิ กุลประภา 75

 7 710065 003907 นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ 75

 8 710019 004815 นางทิพวรรณ กองกูล 76

 9 718034 006492 นายสุวรรณ หวังเจริญเดช 76

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256218



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 10 710017 006612 นางสาวอุรารมย์ จันทมาลา 77

 11 718028 008850 นางขวัญใจ ศุกรนันทน์ 77

 12 900007 005326 นายสุรพล สมบัติหอม 78

 13 711067 004478 นายสุด ยุบไธสง 78

 14 711067 004481 นายวิโรจน ์ เที่ยงธรรม 79

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 19



เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256220



ทำ�เนียบ
สม�ชิกผู้เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น

ประจำ�ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 21



ชื่อ น�ยกริช  มะกลำ่�เทศ

สม�ชิกเลขที ่ 118019 001428

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 535/4 หมู่ 4 ซอยชื่นสิน 6 ถนนพหลโยธิน 62 ต�าบลคูคต

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12

050 โทร. 081-699xxx

ชื่อ น�งพัชรินทร์  สนธิวนิช

สม�ชิกเลขที ่ 110019 001835

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 49/97 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ ซอยเสรีไทย 41 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

10240 โทร. 086-316xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256222



ชื่อ น�ยสุรพล  จ�รุส�ร

สม�ชิกเลขที ่ 118019 001892

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 110/610 หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้า ซอยเคหะร่มเกล้า 27

ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 089-791xxxx

ชื่อ น�งส�วกนกวรรณ  มิตรพันธ์ตระกูล

สม�ชิกเลขที ่ 128025 002021

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 5/67 ซอยป้าย ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร. 086-787xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 23



ชื่อ น�งสมทรง  แสงอุทัย

สม�ชิกเลขที ่ 118022 002107

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 1512/98 หมู่ 4 ซอยหมอบาง ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลในคลองปลากด

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

โทร. 095-394xxxx

ชื่อ น�งส�วนิลุมล  อำ่�ประยูร

สม�ชิกเลขที ่ 118040 002134

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 307 ซอยริมคลองชักพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทร. 089-694xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256224



ชื่อ น�งจ�รุวรรณ  ชูศรี

สม�ชิกเลขที ่ 118022 002173

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1182/99 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร. 081-278xxxx

ชื่อ น�ยมนรัตน์  ทรัพย์เทม�

สม�ชิกเลขที ่ 128025 002358

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 107 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 26120 

โทร. 089-610xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 25



ชื่อ น�ยประพนธ์  จ�่ยเจริญ

สม�ชิกเลขที ่ 118040 002387

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม )

ที่อยู ่ 3/5 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 097-282xxxx

ชื่อ น�ยธ�วุฒิ  ปลื้มสำ�ร�ญ

สม�ชิกเลขที ่ 128025 002533

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

63 หมู่ บ้านสุธาวัลย์  ซอยรามอินทรา 8 (6-2)

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทร. 081-901xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256226



ชื่อ น�งธัญสุต�  จิรกิตตย�กร

สม�ชิกเลขที ่ 118040 002536

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 94/1 หมู่บ้านรัชดาซิตี้ ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร. 062-424xxxx

ชื่อ น�งพัฒนรัตน์  ธนพัฒน์ชินวร

สม�ชิกเลขที ่ 118040 002600

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 123 หมู่ 4 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 091-851xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 27



ชื่อ น�ยสถิต  สน�ม

สม�ชิกเลขที ่ 118012 002601

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 321/6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 085-444xxxx

ชื่อ น�งบุปผ�  ปลื้มสำ�ร�ญ

สม�ชิกเลขที ่ 128025 002798

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 63 หมู่บ้านสุธาวัลย์ ซอยรามอินทรา 8 (6-2) ถนนรามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทร. 081-267xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256228



ชื่อ น�ยสุรพงษ์  ด�่นลักษณโยธิน

สม�ชิกเลขที ่ 900001 002852

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 69/34 โว้ค คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 31 (ห้อง 501)

ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-817xxxx

ชื่อ น�งส�ววิภ�วี  อนุพันธ์พิศิษฐ์

สม�ชิกเลขที ่ 118015 002949

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 808/39 ถนนนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร. 087-593xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 29



ชื่อ น�งส�วบังอร  บัวเมือง

สม�ชิกเลขที ่ 118040 003045

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 79/14 หมู่บ้านรินเฮ้าส์คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 39

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 089-797xxxx

ชื่อ น�งส�ยวรุณ  จำ�ป�วัลย์

สม�ชิกเลขที ่ 118011 003107

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ -

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256230



ชื่อ น�ยไพฑูรย์  พูลสุข

สม�ชิกเลขที ่ 118021 003155

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 1/107 ซอยโกสุมรวมใจ 40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร. 081-935xxxx

ชื่อ น�งก�นด�  ไทรฟัก

สม�ชิกเลขที ่ 118019 003173

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 104 ซอย14/1 แยก 8 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทร. 089-114xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 31



ชื่อ น�งเบญจม�ส  วงศ์สัตยนนท์

สม�ชิกเลขที ่ 118015 003179

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 41/252 หมู่บ้านสุขใจ ซอยนวลจันทร์ 23 ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร. 086-618xxxx

ชื่อ น�ยนันทพงศ์  ป�ศิริ

สม�ชิกเลขที ่ 128019 003183

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 58/93 หมู่ 6 หมู่บ้านซื่อตรงชมสวน คลอง 13 ซอย 19

ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลบึงน�้ารักษ์ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 12110

โทร. 098-331xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256232



ชื่อ น�งส�วศุภวรรณ  พันธ์ภักดี

สม�ชิกเลขที ่ 118015 003191

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 8 ซอยเพชรเกษม 58/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร. 092-903xxxx

ชื่อ น�งส�ววิล�วัลย์  บัวขำ�

สม�ชิกเลขที ่ 110023 003218

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 1678/96 อาคารชุด คิวคอนโด-อโศก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 091-994xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 33



ชื่อ น�ยสม�น  ห�บ้�นแท่น

สม�ชิกเลขที ่ 118025 003372

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 67 หมู่บ้าน มศว ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร

โทร. 084-919xxxx

ชื่อ น�งสมใจ  ศิริโภค

สม�ชิกเลขที ่ 118012 003493

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 299/19 หมู่บ้านสุขุมวิทลิฟวิ่งทาวน์ คอนโดมิเนียม ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 086-987xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256234



ชื่อ น�งเส�วลักษณ์  ตองอ่อน

สม�ชิกเลขที ่ 111042 003539

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 889/142 หมู่บ้านเมืองทอง 4 ซอยปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร. 089-664xxxx

ชื่อ น�งสมพิศ  ก�ญจน�เพ็ญกุล

สม�ชิกเลขที ่ 118042 003746

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 114 หมู่บ้านไพโรจน์ ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร. 081-815xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 35



ชื่อ น�งระวีวรรณ  กนิษฐ�นนท์

สม�ชิกเลขที ่ 110041 003899

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 67/391 หมู่บ้านชวนชื่นบางเขน ซอย 19

ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 092-289xxxx

ชื่อ น�งส�วปร�ณี  บุระคำ�

สม�ชิกเลขที ่ 118019 003980

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 168/32 หมู่ 23 หมู่บ้านเดอะเอสบล๊อค พลัส คอนโดมิเนียม

แขวงบ้านเป็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40000

โทร. 089-786xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256236



ชื่อ น�ยอดุลย์  ธูปสุวรรณ

สม�ชิกเลขที ่ 118019 003998

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 96 หมู่บ้านพิมาน 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติฯ 28

ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 081-812xxxx

ชื่อ น�ยชัยณรงค์  แย้มขจร

สม�ชิกเลขที ่ 118042 004063

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 99/25 ต�าบลคลองถนน อ�าเภอบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220 

โทร. 082-011xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 37



ชื่อ น�งสุร�งค์  สุขรอด

สม�ชิกเลขที ่ 118041 004178

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 1422 ถนนทรงธรรม ต�าบลตลาด อ�าเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทร. 064-961xxxx

ชื่อ น�งขจีน�ฏ  โพธิเวชกุล

สม�ชิกเลขที ่ 118012 004205

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 151/109 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนบางแวก แขวงบางไผ่

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร. 085-058xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256238



ชื่อ น�งสุนิตย์  สุขสำ�ร�ญ

สม�ชิกเลขที ่ 118012 004265

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 259/278 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 086-320xxxx

ชื่อ น�ยวันช�ติ  สุมโนจิตร�ภรณ์

สม�ชิกเลขที ่ 118012 004526

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 938 หมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์ ซอยกรรณิการ์ ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร. 097-123xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 39



ชื่อ น�ยบุญส่ง  นิ่มนวล

สม�ชิกเลขที ่ 111042 004557

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 12/219 หมู่ 15 ซอยเปรมฤทัย 22 ถนนบางนา-ตราด

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 081-409xxxx

ชื่อ น�งส�ววิชชุกร  ทองหล่อ

สม�ชิกเลขที ่ 118011 004732

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 149/7 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 7 แยก 12 ถนนกรุงเทพ-นนท์

ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 087-019xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256240



ชื่อ น�ยวร�ดุล  ฉัตรทอง

สม�ชิกเลขที ่ 118012 004906

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 156/99 หมู่ 6 หมู่บ้านสมชายพัฒนา ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 13

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 091-756xxxx

ชื่อ น�ว�โทพลพิทย�  วรช�ติ

สม�ชิกเลขที ่ 118018 004948

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 10 ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10270 

โทร. 081-614xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 41



ชื่อ น�ยมงคล  ศริวัฒน์

สม�ชิกเลขที ่ 110011 005454

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 299/55 หมู่บ้านวิสตาปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร. 086-302xxxx

ชื่อ น�งส�วชุติวรรณ  เพ็ญเพียร

สม�ชิกเลขที ่ 118012 005916

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 262 หมู่ 7 ซอยส�าโรงเหนือ 5 ถนนสุขุมวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 092-272xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256242



ชื่อ น�งภ�วิด�  ชะวัฒนะ

สม�ชิกเลขที ่ 119040 006756

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 164 หมู่บ้านบางแคเหนือ ซอย 76/1 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร. 086-014xxxx

ชื่อ น�งธน�วดี  ธนพัฑฒิโชค

สม�ชิกเลขที ่ 119040 006761

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 2080 หมู่บ้านสินธร-อ่อนนุช ซอยลาดกระบัง 46/5

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทร. 092-459xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 43



ชื่อ น�งส�วอ้อทิพย์  ร�ษฎร์นิยม

สม�ชิกเลขที ่ 118159 007171

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 9 ซอยบางแวก 17 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร. 089-413xxxx

ชื่อ น�ยส�ยหยุด  มั่นคง

สม�ชิกเลขที ่ 119014 007680

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 199/397 หมู่บ้านเคซี เนเซอร์รัช ซอยร่มเกล้า 11

ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 081-770xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256244



ชื่อ น�งวรรณก�นต์  ลิขิตรัตนพร

สม�ชิกเลขที ่ 118011 008051

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 59/41 ถนนรามอินทรา 34 แยก 22 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร. 081-409xxxx

ชื่อ น�งส�วม�ลินี  วีระเดช

สม�ชิกเลขที ่ 128015 008359

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 232 หมู่ 8 ต�าบลบ้านพริก อ�าเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก 26110 

โทร. 087-120xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 45



ชือ่ น�ยบรรจง  ประรงค์ทอง

สม�ชกิเลขที ่ 129019 008558

หน่วย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู ่ 86 หมู ่10 ต�าบลง้ิวใต้ อ�าเภอก่ิงดงเจรญิ

จังหวัดพิจิตร 66120 

โทร. 084-650xxxx

ชื่อ น�งอัมร�  โต๊ะจู

สม�ชิกเลขที ่ 119041 010509

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 1/1087 หมู่บ้านเคหะรามค�าแหง 190/2 ซอย10 ข.

ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 095-315xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256246



ชื่อ น�งนบ  ป�นสมพงษ์

สม�ชิกเลขที ่ 129019 010648

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 85/2 หมู่ 6 ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 26120 

โทร. 097-291xxxx

ชื่อ น�งเย�วลักษณ์  วรรณม่วง

สม�ชิกเลขที ่ 119040 010960

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 40/4 ซอยพระบรมราชชนนี 79 ถนนพระบรมราชชนนี

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

โทร. 081-382xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 47



ชื่อ น�ยวสันต์  ธีระเจตกูล

สม�ชิกเลขที ่ 120016 011278

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู่ -

ชื่อ น�ยสุรสิงห์  ไชยคุณ

สม�ชิกเลขที ่ 510012 002968

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 8/24 หมู่ 5 ต�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256248



ชื่อ น�งส�วจงจิตร  อริยประยูร

สม�ชิกเลขที ่ 510061 003174

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 25 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งส�ววรรณภ�  บุญว�นิช

สม�ชิกเลขที ่ 510012 003466

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 49



ชื่อ น�ยสมบูรณ์  เจตน์จำ�ลอง

สม�ชิกเลขที ่ 510026 004442

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 392/222 หมู่ 10 ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

ชื่อ น�งส�วนงค์น�ถ  เปรมวังศรี

สม�ชิกเลขที ่ 510012 004343

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 199/3 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256250



ชื่อ น�ยชิงชัย  เมธพัฒน์

สม�ชิกเลขที ่ 510028 005030

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ -

ชื่อ น�งส�ววิไล  เอื้อปิยฉัตร

สม�ชิกเลขที ่ 510026 005953

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 18 ถนนลงหาดบางแสน ซอย 12 ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 51



ชื่อ น�งส�วกนกรัตน์  คล้�ยทองคำ�

สม�ชิกเลขที ่ 518019 002439

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 119/97 หมู่บ้านแกรนด์วัลเลย์ ต�าบลเหมือง

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งธัญญ์ชย�  ธน�พงศ์สมนึก

สม�ชิกเลขที ่ 518060 002688

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 45/21 ถนนหลังวัดกลางดอน ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256252



ชื่อ น�ยภัทรพงศ์  ธน�พงศ์สมนึก

สม�ชิกเลขที ่ 518060 002698

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 45/21 ถนนหลังวัดกลางดอน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งว�รี  เนื่องจำ�นงค์

สม�ชิกเลขที ่ 518012 002784

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 16/11 ซอย 12 (ลงหาดบางแสน) ถนนลงหาดบางแสน

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 53



ชื่อ น�งวรรณี  เดียวอิศเรศ

สม�ชิกเลขที ่ 518027 002917

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 2/12 ซอย 2 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ต�าบลเหมือง

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งสมถวิล  จริตควร

สม�ชิกเลขที ่ 518012 002913

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 20/184 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต�าบลห้วยกะปิ

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256254



ชื่อ น�งส�วนฤมล  ปิ่นวิศุทธิ์

สม�ชิกเลขที ่ 518043 003339

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 199/5 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งส�วอ�รีรัตน์  ขำ�อยู่

สม�ชิกเลขที ่ 518027 003871

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 55



ชื่อ น�งส�ววัลภ�  คุณทรงเกียรติ

สม�ชิกเลขที ่ 518027 004065

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 167/155 หมู่ 3 หมู่บ้านริมทะเล 2 ต�าบลเสม็ด

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ชื่อ น�งส�วสิริวรรณ  วงษ์ทัต

สม�ชิกเลขที ่ 518026 004421

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ -

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256256



ชื่อ น�งธิด�พร  ส�ยทะโชติ

สม�ชิกเลขที ่ 518022 005676

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 99/42 หมู่ 6 หมู่บ้านปิยวัฒน์ บางแสน

ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งเกษศิริน  อ่วมเมือง

สม�ชิกเลขที ่ 519060 010683

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 15 หมู่ 1 ต�าบลหนองศาลา อ�าเภอชะอ�า

จังหวัดเพชรบุรี 76120

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 57



ชื่อ น�ยปรีด�  ซุ่นไล้

สม�ชิกเลขที ่ 511019 002637

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 15/10 หมู่ 3 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�ยนิคม  อินทประส�ท

สม�ชิกเลขที ่ 511019 002639

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 14 หมู่ 5 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256258



ชื่อ น�ยประจวบ  ชื่นศิริ

สม�ชิกเลขที ่ 511061 003071

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 45/2 หมู่ 7 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�ยไพฑูรย์  ผลบุญ

สม�ชิกเลขที ่ 511016 003564

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 41/2 ซอย 2 (เปรมใจราษฎร์) ถนนเปรมใจราษฎร์

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 59



ชื่อ น�ยแดง  ขอบใจ

สม�ชิกเลขที ่ 511016 003974

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 29/10 หมู่ 5 ต�าบลเหมือง อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ น�งกอบกุล  สุวลักษณ์

สม�ชิกเลขที ่ 818022 0018502

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 253/1 หมู่ 2 ถนนกาญจวนิช ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256260



ชื่อ น�ยสมพร  ขุมทอง

สม�ชิกเลขที ่ 818062 002325

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 177/194 หมู่ 8 ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

ชื่อ น�งสมนิตย์  สุก�พัฒน์

สม�ชิกเลขที ่ 818014 002778

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 59/37 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ซอย 2

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 090-216xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 61



ชื่อ น�ยสุนทร� กล�้ณรงค์

สม�ชิกเลขที ่ 818014 002858

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 140/29 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลเขารูปช้าง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 081-957xxxx

ชื่อ น�ยเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์

สม�ชิกเลขที ่ 818014 003345

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 135 หมู่บ้านสินไพบูลย์ริเวอร์พาร์ค ซอย 23 ถนนสาครมงคล 2

ต�าบลหาดใหญ ่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 089-653xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256262



ชื่อ น�ยเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์

สม�ชิกเลขที่ 818014 003345

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่ 135 หมู่บ้านสินไพบูลย์ริเวอร์พาร์ค ซอย 23 ถนนสาครมงคล 2

ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 089-6532811

ชื่อ น�งส�วหิริหัทย�  เพชรมั่ง

สม�ชิกเลขที ่ 828012 003686

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ -

ชื่อ น�ยน้อม  สังข์ทอง

สม�ชิกเลขที ่ 818014 003733

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ หมู่ 2 หมู่บ้านศรีวนา ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 63



ชื่อ น�งปิยนุช  สืบส�ย

สม�ชิกเลขที ่ 818019 003958

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 140/28 หมู่ 4 ถนนกาญจวนิช ต�าบลเขารูปช้าง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ชื่อ น�งส�วส�วิตรี  สัตย�ยุทธ์

สม�ชิกเลขที ่ 818062 004018

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 67 ถนนพลพิชัย ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256264



ชื่อ น�ยสมช�ย เลี้ยงพรพรรณ

สม�ชิกเลขที่ 818026-004644

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ -

ชื่อ น�งส�วพรพันธุ์  เขมคุณ�ศัย

สม�ชิกเลขที ่ 818026 005535

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 140 หมู่ 2 ถนนกาญจวนิช ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 65



ชื่อ น�ยณฌ�  ขวัญมณี

สม�ชิกเลขที ่ 818026 005630

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 140/134 หมู่ 4 ถนนกาญจวนิช ต�าบลเขารูปช้าง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ชื่อ น�ยทรงศักดิ์  ปัทมรุจ

สม�ชิกเลขที ่ 818017 005816

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 24/6 หมู่ 3 ซอยสงขลา-นาทวี 2 ต�าบลเขารูปช้าง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 083-182xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256266



ชื่อ น�งส�วนวลทิพย์  มห�มงคล

สม�ชิกเลขที ่ 818026 006854

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 199 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต�าบลหาดใหญ่

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 089-465xxxx

ชื่อ น�งส�วนงนุช  คงสุวรรณ

สม�ชิกเลขที ่ 818019 008653

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 23 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านบ่อระก�า ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 090-482xxxx, 089-655xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 67



ชื่อ น�ยวิจิตร  อุดอ้�ย

สม�ชิกเลขที ่ 610012 004430

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 71/50 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านท่าทองธานี ต�าบลท่าทอง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 081-887xxxx

ชื่อ น�งส�วสุภ�พร  คงศิริรัตน์

สม�ชิกเลขที ่ 610011 004726

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 78/12 ซอยบรมไตรโลกนารถ 43 ถนนบรมไตรโลกนารถ

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 086-756xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256268



ชื่อ น�งนงนุช  โอบะ

สม�ชิกเลขที ่ 610027 013567

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 237 หมู่ที่ 7 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทร. 086-448xxxx

ชื่อ น�งเรณู  สัสดีแพง

สม�ชิกเลขที ่ 610012 003696

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 329/8 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหรรษนันท์ 5 ซอย 1 ต�าบลบ้านคลอง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 081-283xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 69



ชื่อ น�งอรพิน  วิน�ลัย

สม�ชิกเลขที ่ 610019 004014

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 602/39 ซอย 9 ถนนพิชัยสงคราม ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 089-704xxxx

ชื่อ น�ยวิส�ข์  เจ่�สกุล

สม�ชิกเลขที ่ 618016 006296

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 18/4 หมู่ที่ 11 ต�าบลหัวรอ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทร. 081-973xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256270



ชื่อ น�ยธงชัย เส็งศรี

สม�ชิกเลขที ่ 618014 007494

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 117/11 หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านคลอง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทร. 080-030xxxx

ชื่อ น�งพิณทิพย์  ประหล�ดเนตร

สม�ชิกเลขที ่ 619022 011676

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 197/4 หมู่ที่ 2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 089-563xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 71



ชื่อ น�งสวัสดิ์  ศรีสว่�ง

สม�ชิกเลขที ่ 611019 002837

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 67 หมู่ที่ 4 ซอยนเรศวรช่างกล ต�าบลบ้านคลอง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 083-630xxxx

ชื่อ น�ยสิทธิชัย  ทองศรี

สม�ชิกเลขที ่ 611019 003547

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 203/18 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 087-524xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256272



ชื่อ น�ยอู๊ด  ม�ล�

สม�ชิกเลขที ่ 611019 003949

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 255/1 ถนนศรีอมรรัตน์ ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 085-050xxxx

ชื่อ น�ยณัฏฐ์ไชย  เรืองฤทธิ์

สม�ชิกเลขที ่ 611019 004591

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 16/109 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. 094-623xxxx

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 73



ชื่อ น�งส�ววิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล

สม�ชิกเลขที ่ 628064 003166

หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู ่ 176 หมู่ 9 ต�าบลท่าวังทอง อ�าเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000 

โทร. 094-706xxxx

ชื่อ น�งส�วฒ�ลิศ�  ยุวอมรพิทักษ์

สม�ชิกเลขที ่ 710033 003587

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 13 หมู่บ้านเอกลักษณ์ ซอยริมคลองสมถวิล 37

ถนนริมคลองสมถวิล ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร. 092-505xxxx

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256274



ชื่อ น�ยวรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม

สม�ชิกเลขที ่ 7100066 003770

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 26/2 ซอยศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 6 ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร. 092-257xxxx

ชื่อ น�งส�วรำ�ไพ  เกณฑ์ส�คู

สม�ชิกเลขที ่ 710033 004079

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 1/3 ถนนเทศบาลบ�ารุง ต�าบลในเมืองร้อยเอ็ด
อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-513xxx 081-320-xxxx
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ชื่อ น�ยอรุณ  แก้วมั่น

สม�ชิกเลขที ่ 710012 004134

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 173/79 หมู่บ้านเสริมไทยธานี ถนนโกสุม-ขอนแก่น ต�าบลตลาด

อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

โทรศัพท์ มือถือ 081-369-xxxx

ชื่อ น�ยกิตติ  ศรีสะอ�ด

สม�ชิกเลขที ่ 710033 005692

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 123/965 หมู่ 16 หมู่บ้านศูนย์แพทยศาสตร์ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน่ 40000

โทร. 085-751xxxx
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ชื่อ น�งศศิ  กุลประภ�

สม�ชิกเลขที ่ 710019 002307

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 6 ซอยธรรมวงศ์สวัสดิ์ 5/1 ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ต�าบลตลาด

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

โทร. 062-645xxxx

ชื่อ น�งส�วมะลิวัลย์  น้อยบัวทิพย์

สม�ชิกเลขที ่ 710065 003907

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 358 หมู่ที่ 20 หมู่บ้านขามเรียง ต�าบลขามเรียง

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

โทร. 095-189xxxx
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ชื่อ น�งทิพวรรณ  กองกูล

สม�ชิกเลขที ่ 710019 004815

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 358 หมู่ 110 หมู่บ้านรัศมี ถนนมะลิวัลย์ ต�าบลบ้านเป็ด

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทร. 043-34xxxx, 092-494xxxx

ชื่อ น�ยสุวรรณ  หวังเจริญเดช

สม�ชิกเลขที ่ 718034 006492

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 232 หมู่ 20 หมู่บ้านอัครฉัตรธานี ซอย 10 ต�าบลขามเรียง
อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

โทร. 089-840xxxx
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ชื่อ น�งส�วอุร�รมย์  จันทม�ล�

สม�ชิกเลขที ่ 718017 006612

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 39 ถนนคุ้มวัดป่าเรไร ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

โทร. 062-796xxxx

ชื่อ น�งขวัญใจ  ศุกรนันทน์

สม�ชิกเลขที ่ 718028 008850

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 168/211 หมู่ 4 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจน์ ซอย 26

ถนนประชาสโมสร ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 089-617xxxx
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ชื่อ น�ยสุรพล สมบัติหอม

สม�ชิกเลขที ่ 900007 005326

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 32 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเขวา ต�าบลเขวา อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

โทร. 087-639xxxx

ชื่อ น�ยสุด  ยุบไธสง

สม�ชิกเลขที ่ 711067 004478

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 32 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านปอพาน ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอนาดูน

จังหวัดมหาสารคาม 44180 

โทร. 093-323xxxx
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ชื่อ น�ยวิโรจน์  เที่ยงธรรม

สม�ชิกเลขที ่ 711067 004481

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 40 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านปอพาน ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอนาดูน

จังหวัดมหาสารคาม 44180 

โทร. 092-714xxxx
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สหกรณ์ออมทรัพย์
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด

คว�มรู้สึก
ของสม�ชิกที่มีต่อ
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หน่วยมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส�นมิตร

นางเสาวลักษณ์  ตองอ่อน   สมาชิกเลขที่ 111042 003539
 สหกรณ์เป็นที่แก้ปัญหาสมาชิก เรื่องเงินได้เป็นอย่างดี ถ้าสมาชิกรู้จักการใช้สหกรณ์ อย่าให้สหกรณ์ 
เดือดร้อน

นางระวีวรรณ  กนิษฐานนท์   สมาชิกเลขที่ 110041 003899
 ขอขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีให้ความดูแล และอ�านวยความสะดวกด้วยความใส่ใจอบอุ่นอย่างมีความสุข 
ตลอดมาค่ะ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยรักและขอบคุณ

นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ   สมาชิกเลขที่ 118019 003998
 ให้โอกาศผมท�าประโยชน์ให้สหกรณ์ด้วยการร่วมเป็นกรรมการด้วยคนนะครับ

นางขจีนาฎ  โพธิเวชกุล   สมาชิกเลขที่ 180012 004205
 ประทับใจบริการและการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ มากค่ะ
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นายวันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์   สมาชิกเลขที่ 118012 004526
 สหกรณ์ฯ บริการดี มีน�้าใจใส่ใจทุกคน

นายบุญส่ง  นิ่มนวล   สมาชิกเลขที่ 111042 004557
 มีสหกรณ์เท่ากับมีเงินออม

นาวาโท พลพิทยา  วรชาติ   สมาชิกเลขที่ 118018 004948
 ตลอดระยะเวลา 20 ปีนดิๆ ท่ีเป็นสมาชกิของสหกรณ์ รูส้กึประทบัใจเจ้าหน้าทีท่กุๆ คน น่ารกัและเอาใจ
ใส่ต่อสมาชกิ คอยดแูลและแนะน�าในสิง่ดีๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชกิ เหมอืนเป็นญาตเิลยครบั รกัทกุคนครบั

นางวิภาดา  ชะวัฒนะ   สมาชิกเลขที่ 119040 006756
  ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้  จากดวงใจเจ้าหน้าที่ดีหนักหนา
 ทั้งแนะน�า ทั้งบริการที่ผ่านมา  ล้วนตรึงตราประทับใจผู้ได้ยล
 เปรียบได้กับญาติสนิทมิตรที่รัก  เป็นที่พักผ่อนคลายหายสับสน
 ยามเดือดร้อนมาเข้าใกล้หายบัดดล  สหกรณ์ช่วยทุกคนพ้นหนี้เอย.
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นางสาวอ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม   สมาชิกเลขที่ 118159 007171
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยท�าให้ทุกคนรู้จักการออมเงิน เพื่อประโยชน์ 
ต่อการวางแผนการด�าเนินชีวิตหลังเกษียณ และมีความเอื้ออาทรกับสมาชิกสหกรณ์มาโดยตลอด

นางวรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร   สมาชิกเลขที่ 118011 008051
 ชวีติการท�างานเป็นคน มศว ทีค่ณะมนษุยศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2562 นบัว่าเป็นเวลานาน มศว 
เปรียบเป็นผู้มีพระคุณ ท�าให้ดิฉันได้ท�างานที่ถนัดและรัก คืองานการสอนหนังสือ มศว ท�าให้ดิฉันรู้จักสหกรณ์
ออมทรัพย์ ที่ทุกเดือนดิฉันต้องเดินมาที่แห่งนี้ ดิฉันประทับใจมากกับความเอื้ออารี มีน�า้ใจจากอาจารย์ผู้ใหญ่
ทุกท่าน และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งน้องๆ เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีความเป็นมิตรไมตรีค่ะ 

นางอัมรา  โต๊ะจู   สมาชิกเลขที่ 119041 010509
 มีสหกรณ์เงินออมงอกเงย ผลประโยชน์ชดเชยให้ผู้เก็บออม รากฐานมั่นคงลูกหลานเหลน พร้อมพรั่ง
เกื้อกูล
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นายชัยณรงค์  แย้มขจร   สมาชิกเลขที่ 118042 004063
 “ส่งเสริมการออม ช่วยเหลือยามจ�าเป็น”

น.ส.ศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี   สมาชิกเลขที่ 118015 003191
 “สหกรณ์.” นับเป็นสวัสดิการหนึ่งที่บุคลากรที่เป็นสมาชิก ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ท�าให้บุคลากร 
ทีร่บัราชการตัง้แต่เงนิเดอืนน้อยๆ ได้มีโอกาสเข้าถงึเงนิจ�านวนมาก เพือ่น�าไปสร้างทรพัย์สนิทีมี่ค่าประเภทต่างๆ 
ให้กับตัวเอง ตลอดจนมีการออมทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เลือกตามเหมาะสม เพื่อมีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ 
ทั้งนี้สมาชิกจะต้องมีวินัยในการใช้จ่ายและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 จึงนับว่า “สหกรณ์” เป็นผู้คุณูปการ ต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง

นางสมพิศ  กาญจนาเพ็ญกุล   สมาชิกเลขที่ 118042 003746
 เมื่อธันวาคม 2534 ดิฉันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ทางโรงเรียนแจ้งให้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
แต่ละเดือนก็ถกูหกัเงนิตามระเบยีบ และไม่ได้ศกึษาอะไรเกีย่วกบัสหกรณ์ เพราะสาธติปทมุวนัอยูไ่กลจากสหกรณ์
ไม่สะดวกในการติดต่อ แต่ในทุกปีเราได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์อย่างสม�่าเสมอ จึงเกิดความสนใจมาศึกษา
งานและบริการของสหกรณ์ จึงรู้ว่าสหกรณ์นี้ยอดเยี่ยมมาก มีเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะน�าและช่วยเหลือ อัธยาศัยด ี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 87



มีน�้ำใจ บริกำรของสหกรณ์ให้ประโยชน์แก่สมำชิกและมีควำมสะดวกในทุกด้ำน ประทับใจมำกค่ะ และขอให้
สหกรณ์นี้เจริญรุ่งเรือง กำ้วหน้ำยิ่งยิ่งขึ้น เป็นที่พึ่งของสมำชิกตลอดไปนะคะ 

นางธนาวดี  ธนพัฑฒิโชค   สมาชิกเลขที่ 119040 006761
 ประทับใจในกำรบริกำรของพนักงำนทุกทำ่น มีควำมเป็นกันเองมีอะไรก็คอยเตือนให้

นางพัชรินทร์  สนธิวนิช   สมาชิกเลขที่ 110019 001835
 มีหลำยสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นและจำรึกไว้ในใจตลอดไป ตั้งแต่เข้ำมำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
กำรดูแลเอำใจใส่ กำรแนะน�ำช่วยเหลืออย่ำงจริงใจ ของเจำ้หน้ำที่ทุกทำ่น ตั้งแต่ผู้จัดกำรจนถึงพี่ๆ น้องๆ หนำ้
เคำน์เตอร์บริกำรสิ่งที่ประทับใจที่สุด ไม่ลืมเลย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ช่วยให้ได้บ้ำนคืนมำเป็นของ 
ตัวเอง และซ่อมแซมต่อเติมให้ดียิ่งขึ้น
 ขอบคุณมำกๆ ส�ำหรับทุกสิ่งที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ะ
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น.ส.นิลุมล  อำ่าประยูร   สมาชิกเลขที่ 118040 002134
 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ให้ความช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อนขัดสนในด้านการเงิน ทุกวันนี้ 
มีชีวิตอยู่ได้เพราะเงินฉุกเฉิน

นางธัญสุตา  จิรกิตตยากร   สมาชิกเลขที่ 118040 002536
 ขอขอบพระคณุสหกรณ์ออมทรัพย์ ผูจ้ดัการ และเจ้าหน้าทีท่กุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าและบรกิารได้ยอดเยีย่ม
มาก ช่วยเหลือสมาชิกทุกคนด้วยความเต็มใจ ขอบพระคุณมากค่ะ

นายสุรพงษ์  ด่านลักษณโยธิน   สมาชิกเลขที่ 900001 002852
 ผมเริม่เป็นสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์ มศว ของเราเมือ่ประมาณ 35 ปี ทแีล้ว ความรูส้กึตอนทีเ่ริม่
เป็นสมาชิกนั้นดีใจมาก เพราะเราได้เป็นข้าราชการแล้ว มีความมั่นคงทางด้านการเงิน ทั้งด้านเงินฝาก และ
การกู้ยืมเงิน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับบริการได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างดีเยี่ยม บุคลากรของ
สหกรณ์ตั้งแต่ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีมิตรไมตรี มีความเอื้อเฟื้อเป็นกันเองอย่างมาก คอยให้ค�าปรึกษา
และช่วยเหลือแก่สมาชิกทุกคน สุดท้ายผมขอขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ที่ได้ดูแลกระผมและสมาชิก 
มาเป็นอย่างดี มีความมั่นคงตลอดไป
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นางกานดา  ไทรฟัก   สมาชิกเลขที่ 118019 003173
 การบริการดีเยี่ยม ตั้งแต่ น้องๆ พี่ๆ ผู้จัดการ และคณะกรรมการฯ ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์
ทุกๆ เรื่อง ค่ะ

นางสาววิลาวัลย์  บัวขำา   สมาชิกเลขที่ 110023 003218
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านที่ให้บริการและช่วยเหลือ เป็นอย่างดีมากมาโดยตลอด หากดิฉัน
อาจมีอาการแสดงความไม่สุภาพและล่วงเกินท่าน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเจริญ รุ่งเรือง กิจการก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

นางสุรางค์  สุขรอด   สมาชิกเลขที่ 118041 004178
 สหกรณ์เป็นที่พึ่งส�าหรับข้าพเจ้าในเวลาที่ต้องการใช้เงิน มีความสุขที่สุด ถึงเวลาได้ดอกเบี้ยและปันผล

นางสาววิชชุกร  ทองหล่อ   สมาชิกเลขที่ 118011 004732
 รู้สึกผูกพันธ์กับสหกรณ์เหมือนครอบครัว เหมือนเพื่อน ร่วมทุกข์สุขในหลากหลายโอกาสเสมอมา
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หน่วยมห�วิทย�ลัยทักษิณ จังหวัดสงขล�

รศ.เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์   สมาชิกเลขที่ 818014 003345
 ตอนสมัยที่เรียนหนังสือพอไม่มีเงินก็จะนึกถึงบ้าน แล้วจะกลับบ้านไปขอเงินแม่ ปัจจุบันแม้จะมีงานท�า
ที่มีเกียรติ มีความมั่นคง เงินเดือนแต่ละเดือนก็มากนะ แต่คราใดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
ข้าพเจ้าก็จะนึกถึงสหกรณ์ มศว ของเราเสมอ
 สหกรณ์ มศว จงึเปรยีบเสมือนบ้านหลงัทีส่องของข้าพเจ้า และจะรูส้กึอบอุน่เสมอเม่ือได้พบปะกบัสมาชกิ
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประธานฯ ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ดูแลและเอาใจใส่สมาชิกเป็นอย่างดี เสมือน
เป็นญาติหรือเพื่อนฝูงกันเสมอมา

นางสาวนวลพรรณ  มหามงคล   สมาชิกเลขที่ 818026 006854
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด เป็นแหล่งที่อ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก
สหกรณฯ ในการท�าธุรกรรมการเงินต่างๆ ทั้งยังเป็นแหล่งพักพิงส�าหรับสมาชิกผู้ที่ต้องการเงินยามฉุกเฉิน  
ในฐานะสมาชิกผู้เกษียณอายุ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน 
มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัวค่ะ
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หน่วยมห�วิทย�ลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นางนงนุช  โอบะ   สมาชิกเลขที่ 610027 013567
 การบริการของสหกรณ์ดีเยี่ยม ผู้ให้บริการเต็มใจ ให้ความสะดวกรวดเร็ว เกิดความมั่นคงชีวิต

นายวิสาข์  เจ่าสกุล   สมาชิกเลขที่ 618016 006296
 สหกรณ์เป็นเสมือนแหล่งที่เราฝากเงินออมได้อย่างมั่นคง และมีดอกผลที่น่าช่ืนใจ ภูมิใจมากที่สุด 
ที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 256292



หน่วยมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม

นางสาวฒาลิศา  ยุวอมรพิทักษ์ สมาชิกเลขที่ 710033 003587
 “เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง บริการรวดเร็ว และแม่นย�าต้องสหกรณ์ มศว”

นายวรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม   สมาชิกเลขที่ 710714 003770
 “สหกรณ์ คือ ที่พึ่งของสมาชิกที่ก่อให้เกิดเงินออม สามารถท�าให้ตนเองมีที่พักอาศัย และด�าเนินชีวิต
ด้วยวิถีปกติ ซึ่งเป็นคุณมากกว่าอื่นใด การเป็นสมาชิกสหกรณ์ มศว คือ หลักประกันชีวิตอย่างหนึ่ง ที่ส่งผล
ให้การด�าเนินวิถีชีวิต การเป็นข้าราชการก่อเกิดความปกติ และบรรลุเป้าหมายอย่างดี”

นายอรุณ  แก้วมั่น   สมาชิกเลขที่ 710012 004134
 “แด่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีพระคุณ ขอบคุณทุกๆ อย่างครับ”
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นายกิตติ  ศรีสะอาด   สมาชิกเลขที่ 710033 005692
 “สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นอกจากออมทรัพย์แล้ว ยังเป็นแหล่งบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อสมาชิก 
มคีวามจ�าเป็นใช้เงนิอะไร ทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชกิ น้ันเป็นภาระหลกัและภาระแรกของผูบ้รหิารสหกรณ์ฯ ต้อง
บริการเพื่อบรรลุตามเจตนาของการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครับ

นางศศิ  กุลประภา   สมาชิกเลขที่ 710711 002307
 “ขอบคุณสหกรณ์ฯ ที่ดูแลสมาชิกมาด้วยดีตลอด และขอบคุณเจ้าหน้าที่/กรรมการสหกรณ์หน่วย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนที่ให้บริการด้วยใจค่ะ”

นางสาวมะลิวัลย์  น้อยบัวทิพย์   สมาชิกเลขที่ 710065 003907
 “ปัจจัย 4 เป็นความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของคน สหกรณ์ก็เป็นองค์กรส�าคัญท่ีช่วย 
ในการจัดการให้คนท�างานมีความมั่นคงด้านการเงิน สหกรณ์ส่งเสริมการจัดการด้านการเงินของสมาชิก 
เป็นสถาบันการเงินของเรา ท�าให้เพื่อนมีที่ปรึกษา มีการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกัน ท�าให้รู้จักจัดการ 
รายได้ของตน รบัฝากเงนิเม่ือมเีหลอืเกบ็ ให้กูย้มืเมือ่ต้องการ มสีวสัดกิารต่างๆ ให้สมาชกิเป็นระยะ ด้วยระบบ
ที่ดีของสหกรณ์ท�าให้สมาชิกมีความอบอุ่น”
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นายสุด  ยุบไธสง   สมาชิกเลขที่ 711067 004478
 “มีความรู้สึกดีใจมากกับสหกรณ์ ให้ที่พึ่งสมาชิกได้ดี ขอขอบพระคุณมากครับ”

นายวิโรจน์  เที่ยงธรรม   สมาชิกเลขที่ 711067 00481
 “มคีวามรูส้กึประทบัใจกบัเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ทกุคน เพราะให้ความเป็นกนัเองตลอดมา ขอขอบคณุมากๆ 
เลย ขอบคุณครับ”

นางขวัญใจ  ศุกรนันทน์   สมาชิกเลขที่ 718028 008850
 “มคีวามรู้สกึประทบัใจทกุครัง้ทีม่ารบับรกิารทีส่หกรณ์ เพราะให้บรกิารรวดเรว็ เป็นกนัเอง ให้ค�าแนะน�า
ที่ดี และที่ส�าคัญ คือ พูดไพเราะ สุภาพ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส”
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กำ�หนดก�รง�นเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�นของสม�ชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด (ทุกหน่วยง�น)

ระหว่าง วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08.00 น. กทม. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร

11.00 น. ทุกหน่วย ไปลงเรือทีร่�้นอ�ห�รเรือนรับรอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในเรือ ล่องแม่น�้าเจ้าพระยา ผ่านวัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราช  

เจดย์ีศรีสริุโยทยั วดัท่าการ้อง ป้อมเพชร วดัพนญัเชงิวรวหิาร

ทุกหน่วยกำ�หนดก�รเดินท�งออกจ�กจุดนัดพบสม�ชิกในเวล�ที่เหม�ะสม

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
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14.00 น. ขึ้นรถทัศนศึกษาต่อ วัดพุทไธศวรรย์ (อารามหลวง) กราบอนุสาวรีย์กษัตริย์ 5 พระองค์ นมัสการ 

พระเหล็กไหล พระในอุโบสถ์ ชมพระปรางค์ โดยรอบ จะมีพระ 108 องค์ วัดพนัญเชิงวรวิห�ร 

นมัสการหลวงพ่อโต (หลวงพ่อซ�าปอกง) ขอพรจากเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก นมัสการพระทองค�า  

วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน นมัสการพระในอุโบถส กราบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร  

เสร็จแล้วเข้าที่พัก ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์

 งานเลี้ยงภาคค�่า (ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยต�มสมัครใจ)

18.00 น. สมาชิกลงทะเบียนและรับท�าเนียบรุ่น ณ ห้องจัดเลี้ยง ดาหลา

18.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน (แต่ละหน่วย และทั้งหมด) เพื่อเป็นที่ระลึก

19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน – รับประทานอาหาร – รับมอบของที่ระลึก

20.00 น. ให้ผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์ 

22.00 น. ปิดงาน
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หม�ยเหตุ ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเวลา

07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางทัศนศึกษาต่อ วัดหน้าพระเมรุ ชมหน้าบรรณ (ไม้แกะสลักพระนารายทรงครุฑของเดิม) 

นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ นมัสการพระนั่งห้อยพระบาทท�าจากศิลา 

09.00 น. เดินทาง ไปชมโครงการ “บ้านของพ่อ”

10.30 น. เดินทาง ไปชมและฟังบรรยายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

11.30 น. เดินทาง ไปตลาดโก้งโค้ง ชม ซื้อของฝาก และอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันอ�ทิตย์ที่ 8 กันย�ยน 2562



สวัสดิก�รต่�งๆ ที่ให้แก่สม�ชิก

1  ก�รจ่�ยเงินเพื่อช่วยเหลือค�่รักษ�พย�บ�ลแก่สม�ชิก (พ.ศ.2552)
 1. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

 2. เป็นคนไข้ใน (รวมถึงการคลอดบุตร) นอนพักในสถานพยาบาลไม่ต�า่กว่า 1 คืน (2 วัน)

 3. จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราคืนละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง

 4. ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินพร้อมหลักฐ�นข้อหนึ่งข้อใดดังนี้

  (1) หนังสือรับรองของแพทย์หรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องแจ้งจำ�นวน วัน ที่เข้า

รับการรักษาพยาบาล

  (2) ตามข้อ (1) ถ้าเป็นส�าเนา ต้องแสดงพร้อมฉบับจริง
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 5. ส่งค�าร้องขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากการรักษาพยาบาล 

 6. พ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์

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

  ✓ จ่ายเงินบ�าเหน็จภายในเดือนเมษ�ยนของแต่ละปี

  ✓ นับอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 300 เดือน ถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน
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  ✓ 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

    (4) เกิน  50,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 หุ้น ได้รับ 6,000 บาท

    (5) เกิน 100,000 หุ้นขึ้นไป    ได้รับ 8,000 บาท

 8. การจ่ายเงินบ�าเหน็จสมาชิก 60 มีรายละเอียดดังนี้

  ✓ จ่ายเงินบ�าเหน็จภายในเดือนตุล�คมของแต่ละปี

  ✓ นับวันเกษียณอายุราชการ ให้ถือวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

  ✓ 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
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   (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

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 ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์

ออมทรัพย์อื่น

 3. การนับอายุของสมาชิก ให้นับจากวันเกิดโดยค�านวณจาก วัน เดือน ปี ที่ปรากฏในเอกสารของ 

ทางราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจ�าตัวประชาชน 
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 4. สหกรณ์จะจ่ายเงนิบ�าเหนจ็เกือ้กลูสมาชกิอาวโุสให้แก่สมาชกิ ในเดอืนทีค่รบรอบวนัเกดิ หรอืภายใน 90 

วันนับจากวันที่ครบรอบวันเกิด ดังนี้

  (1) อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เป็นจ�านวนเงิน  5,000.00 บาท

  (2) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 10,000.00 บาท

  (3) อายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 15,000.00 บาท

  (4) อายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 20,000.00 บาท

 5. ให้สมาชกิทีม่อีายคุรบตามทีก่�าหนด ตดิต่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลกัฐานทีร่ะบวุนั เดอืน ปีเกดิ ได้ที่

ส�านักงานสหกรณ์ที่ติดต่อได้สะดวกส�าหรับสมาชิก

 6. เงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ จะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินที่จะได้รับตาม

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

 7. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะน�าเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลอาวุโส ที่จ่ายให้สมาชิกผู้นั้นไปแล้วตามข้อ 4 

ไปหักออกจากจ�านวนเงินที่จะได้รับตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม เงินที่เหลือจึง

จะจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์

 8. คณะกรรมการด�าเนนิการทรงไว้ซึง่สิทธทิีจ่ะด�าเนนิการใดๆ เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แห่งระเบยีบน้ี
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4  ก�รจ่�ยเงนิทนุส�ธ�รณประโยชน์เพือ่ให้สวสัดกิ�รแก่สม�ชกิและครอบครวั (พ.ศ. 2560)
 1. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ เมื่อสมาชิก หรือคู่สมรส หรือทายาท ถึงแก่กรรม

  2. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพ

 2. ค�านิยาม

  ทายาท =  บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก

  บุตร =  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 3. สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้แก่คู่สมรสหรือทายาท จะต้องเป็นสมาชิกที่ยังรับราชการ

หรือปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุการท�างาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 4. สมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายเงินสวัสดิการตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ดังนี้

  (1) ไม่เกิน 1 ปี    จ่าย  10,000 บาท

  (2) เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี จ่าย  15,000 บาท

  (3) เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่าย  20,000 บาท
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  (4) เกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ่าย 25,000 บาท

  (5) เกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่าย 30,000 บาท

  (6) เกินกว่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่าย 35,000 บาท

  (7) เกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จ่าย 40,000 บาท

  (8) เกินกว่า 30 ปี ขึ้นไป    จ่าย 50,000 บาท

 5. คูส่มรสหรอืทายาท ทีไ่ม่ใช่สมาชกิถงึแก่กรรม สมาชกิได้รบัเงนิสวสัดกิารรายละ 1,000 บาท ถ้าสมาชกิ

มีสิทธิหลายราย ให้รับได้เพียงรายเดียว

 6. สหกรณ์จ่ายเงนิให้แก่ผูท้ีส่มาชกิท�าหนงัสอืตัง้ผูร้บัประโยชน์ไว้ ถ้าไม่ได้ท�าจะจ่ายให้แก่คูส่มรสหรอืทายาท

คนใดคนหนึ่งตามล�าดับ

 7. ติดต่อรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที่เกิดเหตุ พ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

 8. หลักฐานประกอบการขอรับเงิน 

  ✓ ส�าเนาใบมรณะบัตรและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม

  ✓ ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

  ✓ ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
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  ✓ ส�าเนาใบรับรองแพทย์ในกรณีทุพพลภาพ

 9. เงินสวัสดิการนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

5  ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์กรณีสม�ชิกถึงแก่กรรม (พ.ศ.2549)
 1. สหกรณ์ตั้งประมาณการรายจ่าย ปีละ 1,500,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิก

ถึงแก่กรรม ตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกดังนี้

  (1) ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 22 ป ี จ่าย 50,000 บาท

  (2) ตั้งแต่ 22 ปี แต่ไม่ถึง 24 ปี จ่าย 60,000 บาท

  (3) ตั้งแต่ 24 ปี แต่ไม่ถึง 26 ปี จ่าย 70,000 บาท

  (4) ตั้งแต่ 26 ปี แต่ไม่ถึง 28 ปี จ่าย 80,000 บาท

  (5) ตั้งแต่ 28 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี จ่าย 90,000 บาท

  (6) ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป จ่าย 100,000 บาท

 2. ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์อื่น
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 3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที่จะรับเงินสงเคราะห์ ต้องส่งเรื่องขอรับเงินพร้อมหลักฐาน

ประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

 4. หลักฐ�นประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้

  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม

  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

  (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
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 3. หลักฐ�นประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้

  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตร

  (2) ส�าเนาใบชันสูตรพลิกศพ

  (3) ส�าเนาบันทึกประจ�าวันของสถานีต�ารวจ

  (4) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

  (5) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

 4. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน

 5. การจ่ายเงินนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

7  กองทุนสวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิก (พ.ศ.2548)
 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ต้องเป็นสมาชิกกองทุน

 2. สมาชิกกองทุนต้องช�าระเงินกองทุนให้ครบจ�านวน 16,000 บาท

  หรือให้หักเงินเป็นรายปี ปีละ 1,200 บาท หรือให้หักเป็นรายเดือน เดือนละ 100 บาท

 3. สมาชิกกองทุนที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ต้องช�าระเงินส่วนที่ขาดไปทั้งหมดภายใน 30 วัน
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 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

 11. สมาชิกกองทุนที่ช�าระเงินกองทุนไม่ครบจ�านวน หากถึงแก่กรรม จะถูกหักเงินส่วนที่ยังขาดอยู่

 12. สมาชิกกองทุนที่ถึงแก่กรรม ถ้ามีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหน้ีสินก่อน

 13. หากไม่มีทายาทมาขอรับเงินภายใน 1 ปี จะโอนเงินดังกล่าวเป็นเงินกองทุน

 14. หากสมาชิกกองทุนฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ไม่มีผล

บังคับการจ่ายเงินตามระเบียบนี้

 15. เงินสวัสดิการสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
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 16. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน พร้อมหลักฐ�น

ประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้

  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตร

  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

  (3) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์

 และหากถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่ม ดังนี้

  (4) ส�าเนาใบชันสูตรพลิกศพ

  (5) ส�าเนาบันทึกประจ�าวันของสถานีต�ารวจ

8  ทุนส่งเสริมก�รศึกษ� (พ.ศ. 2560)
 1. สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้แก่คู่สมรสหรือทายาท จะต้องเป็นสมาชิกที่ยังรับราชการ

หรือปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุการท�างาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 2. เป็นบุตรของสมาชิก ไม่รวมบุตรบุญธรรม
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 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

 7. เงินการศึกษาตามระดับการศึกษา

  (1) ประถมศึกษา   1,000 บาท

  (2) มัธยมศึกษาตอนต้น - อนุปริญญา    1,500 บาท

  (3) ปริญญาตรี   2,000 บาท

  (4) เงินรางวัลส�าเร็จการศึกษา (ปริญญาตรีใบแรก)   2,500 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 111



 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

  (2) ก�าลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกินที่ก�าหนด ดังนี้

   ● ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี

   ● มัธยมศึกษาตอนต้น - อนุปริญญา อายุไม่เกิน 21 ปี

   ● ปริญญาตรี  อายุไม่เกิน 23 ปี

  (3) ถ้าเป็นประเภททุนเรียนดี

   ● เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
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   ● ผลการเรียนในปีที่ผ่านมา เฉลี่ยทั้งปี ดังนี้

    ♦ ประถมศึกษา ไม่ต�่ากว่า 3.50

    ♦ มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต�่ากว่า 3.25

    ♦ มัธยมศึกษาตอนปลาย - อนุปริญญา  ไม่ต�่ากว่า 3.00

    ♦ ปริญญาตร ี ไม่ต�่ากว่า 2.75

 11. เอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา

  (1) ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง

  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน

   ถ้าชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน ให้แสดงสูติบัตร หรือหนังสือเปลี่ยนช่ือ-ชื่อสกุล

  (3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และประทับตรา

  (4) ถ้าประเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรียนและคะแนนรวมตลอดทั้งปี คือ

   ✓ ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาประจ�าปีการศึกษา หรือ

   ✓ สมุดประจ�าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนประจ�าปี
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 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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 1. นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการ

 2. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ รองประธาน คนที่ 1

 3. นายไพบูลย์ มณไฑวงศ์ รองประธาน คนที่ 2

 4. นางสุนีย์ ลี่ไพบูลย์ รองประธาน คนที่ 3

 5. นายไพโรจน์ เทพวัลย์ รองประธาน คนที่ 4

 6. นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ รองประธาน คนที่ 5

 7. นางนงนวล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก

 8. นายเสถียร อักษรชู กรรมการและเลขานุการ

 9. นางชาดา กลิ่นเจริญ กรรมการ

 10. นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ กรรมการ

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่ 55 พ.ศ. 2562
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 1. นายสมชาย ไกรสังข์

 2. นายเฉลียว พันธุ์สีดา

ที่ปรึกษ�สหกรณ์ ประจำ�ปี 2562

 11. นางนงนารถ ชัยรัตน์ กรรมการ

 12. นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ กรรมการ

 13. นางพิทยาภรณ์ ด�ารงกุลรัตน์ กรรมการ

 14. นายใหม่ ภูผา กรรมการ

 15. นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ 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 ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง 
  จังหวัดพะเยา 56000
  โทรศัพท์ 054-466-785  โทรสาร 054-466-786

เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2562118



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 119

Notes Date :



เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2562120

Notes Date :



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 121

Notes Date :



เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2562122

Notes Date :



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 123

Notes Date :



หนังสือทำเนียบที่ระลึกเนื่องในโอกาส
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562

วันที่ 7-8 กันยายน 2562
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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 




