
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 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2563
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
หนังสือที่ระลึกและทำ�เนียบสม�ชิก

สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2563

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด



4   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

 กระผมในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ�ากดั ขอแสดง

ความชื่นชม ยินดีกับสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การงาน ด้วยความตั้งใจ อดทน มุ่งมั่น 

เพื่อให้ได้ผลงานส�าเร็จด้วยดีมาโดยตลอด จนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ ซ่ึงเป็นเป้าหมาย

ของทุกท่าน

 ในโอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด ได้จัดงาน 

เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ (สหกรณ์ฯ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตนี้ 

มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นประจ�าทุกปี) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน และวันอาทิตย์ที่  

6 กันยายน 2563 ณ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการ

เข้าร่วมงานจ�านวนมาก มาจากจังหวัดที่ตั้งส�านักงานสหกรณ์

สารจากประธานกรรมการ



 ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีข้ึน เช่น นั่งเรือชมทิวทัศน ์

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไหว้พระวัดส�าคัญๆ ของจังหวัด งานเลี้ยงรับรอง และมอบของที่ระลึก

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านจะได้รับความสุข ความอบอุ่น มีความเช่ือมั่นกับสหกรณ์ของเรา  

และขออ�านวยพรให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขกาย สบายใจ สดใส ร่าเริง ร�่ารวย แข็งแรง ปลอดภัย พบแต่สิ่งที่ดี  

โชคดีเสมอๆ ครับ

(ผศ.สมชาย ไกรสังข์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   5
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สรุปจำานวนสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563

มศว 49 - - 49

ม.บูรพา 39 - - 39

ม.ทักษิณ 7 - - 7

ม.นเรศวร 21 - - 21

ม.พะเยา - - - -

ม.มหาสารคาม 14 - - 14

          รวมทั้งหมด   130

มหาวิทยาลัย เกษียณ 60 ปี เกษียณ 65 ปี เกษียณก่อนก�าหนด รวม



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2563

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 118022  001674 นางจงกล พุกพูน 20

 2 118021  001858 นางศิริรัตน์ แสงเรืองรอง 20

 3 128025  002022 นางสาวจุฑาทิพย์ มากนก 21

 4 118011  002025 นางอัญชลี มุสิกมาศ 21

 5 128016  002303 นางเกษร บัวทอง 22

 6 118013  002622 นางณุชมา เก้าเอี้ยน 22

 7 128025  002666 นายประเวศ ภู่ศรี 23

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   7
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 8 118040  002670 นางสมพร จริยาณวัตร 23

 9 118041  002685 นางพรรณประไพ มุขแจ้ง 24

 10 118011  003042 นางสมปอง เจริญรัตน์ 24

 11 118012  003102 นายเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา 25

 12 118042  003106 นางสมฤดี แย้มขจร 25

 13 118040  003113 นางเรณูรัชต์ ประสิทธิเกต ุ 26

 14 118025  003255 นายภาคภูมิ รัตนโรจนากุล 26

 15 118042  003365 นางอรพร เนื่องนุช 27

 16 118041  003408 นายอภิชาติ ค�าสี 27

 17 118040  003496 นางสาวพรทิพย์ ศิริภัทราชัย 28

 18 118015  003566 นางวิไล รัตนตยารมณ์ 28

 19 118015  003767 นางภนารี บุษราคัมตระกูล 29



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 20 118015  003896 นายโชติ วีระวงษ์ 29

 21 118012  003983 นายชุมพร เทียมจันทร ์ 30

 22 118015  004057 นายมนตรี อุดมเพทายกุล 30

 23 118012  004123 นางอนัญญา ไตรบ�ารุงสุข 31

 24 118015  004379 นายสมชาย สันติวัฒนกุล 31

 25 118012  004381 นางรวีวรรณ งามสันติกุล 32

 26 118041  004787 นางศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์ 32

 27 118040  004858 นางสาวกรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม 33

 28 118015  004922 นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล 33

 29 118012  005127 นางรุ่งระพี กรานค�ายี 34

 30 118015  005130 นางพัชรินทร์ แสงจารึก 34

 31 118041  005207 นายทวีศิลป์ พรมสุวรรณ์ 35

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   9
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 32 118011  005263 นางสาวสุณีย์ วงเวียน 35

 33 128025  005377 นางสาวอุทุมพร ศรีสมาน 36

 34 118015  006450 นางสาวอรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล 36

 35 118014  006587 นางศรีจิตรา ชนะกานนท์ 37

 36 119040  006600 นางจันทร์ดี แข่งขัน 37

 37 119040  006763 นางทิพวรรณ กาศสุวรรณ 38

 38 119040  006797 นางสาวอัจฉรา อินทร์น้อย 38

 39 119040  006798 นางสุกัญญา สุพรรณรัตน์ 39

 40 119042  006799 นายศิษฏิพร ตรีนิมิตร 39

 41 119042  006800 นายสรศักดิ์ สิงหฤกษ ์ 40

 42 110014  007005 นายไพรัช วงศ์ยุทธไกร 40

 43 118015  007029 นางสาวปัทมา ลี้วนิช 41

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 44 119015  007149 นายวันชัย ฟักแฟง 41

 45 128027  008790 นางทัศนียา วังสะจันทานนท์ 42

 46 111019  002328 นายกระแสร์ ฤทธิ์รอด 42

 47 111012  004548 นางจินตนา อินทราวุธ 43

 48 111019  004607 นางสุกัญยา ทรงเดช 43

 49 111019  004733 นางอบเชย จุฬานนท์ 44

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   11
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มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 1 510060  003004 นายก�าพล กังวาลโชคชัย 44

 2 510012  003515 นายประสงค์ ทุ่งเก้า 45

 3 510043  003600 นางสาวศุทธสินี ศรีจักร์ 45

 4 510027  003676 นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ 46

 5 510022  003793 นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง 46

 6 510012  004002 นางสาวอภิรดี ปิลันธนภาคย์ 47

 7 510027  004698 นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ 47

 8 510027  005334 นางสาวศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ 48

 9 510027  005588 นางสาวนฤมล ธีระรังสิกุล 48



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 10 510026  005627 นายศักดินา บุญเปี่ยม 49

 11 510012  006269 นางสาวกนกนุช นรวรธรรม 49

 12 518012  002686 นางปภาศิริ บาร์เนท 50

 13 518060  002785 นางสาวชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา 50

 14 518026  003417 นายธงชัย อรรจนพงศา 51

 15 518019  003757 นางณัฐธยาน์ ศิริอบมลี 51

 16 518061  003823 นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ 52

 17 518019  003860 นายธนวิน ทองแพง 52

 18 518019  003874 นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์ 53

 19 518027  003960 นางอุษา เชื้อหอม 53

 20 518043  004171 นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ 54

 21 518028  004235 นางณัฐชนก อิศรีทอง 54

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   13
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 22 518026  004277 นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ 55

 23 518027  004344 นางอาภรณ์ ดีนาน 55

 24 518019  004540 นายครรชิต ดอกไม้คลี่ 56

 25 518012  004597 นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 56

 26 518027  004837 นางสมสมัย รัตนกรีฑากุล 57

 27 518028  005091 นายวสุธร ตันวัฒนกุล 57

 28 518026  006280 นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย 58

 29 519027  009198 นายส�าเริง วงษ์เสถียร 58

 30 519049  009298 นางณัฐธยาน์ ทองเมธานันท์ 59

 31 519027  010773 นางปิยดารัศม์ ธนกวินสมบูรณ์ 59

 32 519043  012240 นางอรวรรณ รักนาย 60

 33 511016  002521 นายนิพล นิสัยสุข 60



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 34 511061  002711 นางสาวล�าพรรณ์ วีศรี 61

 35 511014  003147 นายเฉวียง ผูกสิน 61

 36 511061  003701 นายวัลลภ ขาวเหลือง 62

 37 511061  003919 นายพล ซุ่นไล้ 62

 38 511027  004562 นายสนิท พวงงาม 63

 39 511019  005145 นายทรงศิลป์ วรรัตน์ 63
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 610011  003165 นางสาวดุษฎี รุ่งรัตนกุล 64

 2 610011  004774 นายวัฒนชัย หมั่นยิ่ง 64

 3 610012  003237 นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 65

 4 610012  004166 นางสาวศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 65

 5 610012  005892 นายสุทธิชัย ยังสุข 66

 6 610014  003742 นายมนสิช สิทธิสมบูรณ์ 66

 7 610030  004303 นางสาวสิริรัตน์ แสนยงค์ 67

 8 310012  003023 นางสุปราณี บัวงามดี 67

 9 610019  002724 นางนงนุช พัดชุมพร 68



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 10 610024  003246 นางสาวสินีนาฎ พุ่มสะอาด 68

 11 610031  004844 นางชัญญานุช สุขสบาย 69

 12 618012  004781 นายมาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช 69

 13 618027  009331 นางชมนาด วรรณพรศิริ 70

 14 618019  006317 นางพนิดา ศรีวิไล 70

 15 611019  003168 นายบานเย็น จันทร์อิน 71

 16 611019  003904 นายจ�าเนิน ลาวโสม 71

 17 611019  003905 นายวันชัย พรมส้มซ่า 72

 18 611019  003951 นายปราโมทย์ จีนขวั้น 72

 19 611019  004247 นายพีระ ทองแจ้ง 73

 20 611019  004392 นายเลา จันทร์ดี 73

 21 611019  004625 นายสมชาย สิงหเดช 74

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   17
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หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 710033  004078 นายปรีชา ประเทพา 74

 2 710026  004274 นายวิทยา อรรถโยโค 75

 3 710038  005179 นายชุน เทียมทินกฤต 75

 4 710038  005525 นางสาวฉันทนา เวชโอสถศักดา 76

 5 710027  005704 นางสาวลัดดา แสนสีหา 76

 6 718017  006613 นางสาวปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 77

 7 710019  002321 นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ 77

 8 710066  002528 นางทัศนีย์ บัวระภา 78

 9 710019  003276 นายสุนทร เดชชัย 78



หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

 10 711065  003503 นายมานิต ศรีโทโคตร 79

 11 711019  003751 นายส�าราญ โคตสมบัติ 79

 12 711066  004108 นายกระสิน อนุอัน 80

 13 711019  004586 นายวิเชียร ทันพรม 80

 14 718019  011793 นายเกษตร แก้วกัลยา 81

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   19สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   19



มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

20   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

หน้�ทะเบียนสม�ชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำ�ดับ

ข้�ร�ชก�ร/พนักง�น

 1 828012  002648 นางยุพิน พิมโคตร์ 81

 2 828012  002776 นายเกษม อัศวตรีรัตนกุล 82

 3 828019  002742 นายนิพนธ์ อินทร์ทอง 82

 4 818019  002805 นางกานต์พิชา ควรหาเวช 83

 5 818062  002996 นางสาวสุรัติ ปัจจันตโชติ 83

 6 818022  004622 นางสาวสุภาพร นุ่นมัน 84

 7 811062  004429 นายละมุล จันทร์จะนะ 84



ทำาเนียบ
สมาชิกผู้เกษียณอายุการทำางาน

ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   21



22   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางจงกล  พุกพูน

สมาชิกเลขที ่ 118022  001674

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 99/4 หมู่ 8 หมู่บ้านเพลส แอนด์ พาร์ค ซอย 3 ถนนประชาอุทิศ 90
ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โท

ชื่อ นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง

สมาชิกเลขที ่ 118021  001858

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 37 ซอยนางนอน 1 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร 10150 



ชื่อ นางสาวจุฑาทิพย์  มากนก

สมาชิกเลขที่ 128025  002022 

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู่ 71 แยก 6 หมู่บ้านทหารผ่านศึกเกาหลี ซอยรามอินทรา 27

ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

ชื่อ นางอัญชลี  มุสิกมาศ

สมาชิกเลขที ่ 118011  002025

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 88/9 ตึก D ชั้น 2 อาคารเจดับบลิวสวีท ซอยโชคชัย 20 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   23



24   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางเกษร  บัวทอง

สมาชิกเลขที ่ 128016  002303

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 56 หมู่ 2 ต�าบลบางบริบูรณ์ อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 250009

ชื่อ นางณุชมา  เก้าเอี้ยน

สมาชิกเลขที ่ 118013  002622

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ -



ชื่อ นายประเวศ  ภู่ศรี

สมาชิกเลขที ่ 128025  002666

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 26120 

ชื่อ นางสมพร  จริยาณวัตร

สมาชิกเลขที ่ 118040  002670

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม )

ที่อยู ่ 174 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร  10110 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   25



26   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางพรรณประไพ  มุขแจ้ง

สมาชิกเลขที ่ 118041  002685

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

99/12 ซอยพงษเ์พชรนิเวศน์ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อ นางสมปอง  เจริญรัตน์

สมาชิกเลขที ่ 118011  003042

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ -



ชื่อ นายเสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา

สมาชิกเลขที ่ 118012  003102

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 119/23 หมู่บ้านสราญสิริ พหลโยธิน-สายไหม ถนนสายไหม 

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

ชื่อ นางสมฤดี  แย้มขจร

สมาชิกเลขที ่ 118042  003106

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 9/221 หมู่ 10 หมู่บ้าน ทอ.ส 9 ซอย 34 ต�าบลคูคต อ�าเภอล�าลูกกา

จังหวัดปทุมธานี  12130 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   27



28   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางเรณูรัชต์  ประสิทธิเกตุ

สมาชิกเลขที ่ 118040  003113

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 44/375 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 3 ซอยนวมินทร์ 147 ถนนนวมินทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 

ชื่อ นายภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล

สมาชิกเลขที ่ 118025  003255

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 99/79 หมู่บ้านศรีวิมลวิลล์ ซอยสายไหม 74 ถนนสายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทมหานคร 10220 



ชื่อ นางอรพร  เนื่องนุช

สมาชิกเลขที ่ 118042  003365

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 1380/4 ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 10210 

ชื่อ นายอภิชาติ  ค�าสี

สมาชิกเลขที ่ 118041  003408

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 15/1 ซอยคู้บอน 31 แยก 7 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   29



30   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางสาวพรทิพย์  ศิริภัทราชัย

สมาชิกเลขที ่ 118040  003496

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 404 ซอยบางแค 7 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร 10160 

ชื่อ นางวิไล  รัตนตยารมณ์

สมาชิกเลขที่ 118015  003566

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ 431/21 หมู่บ้านสาธรเพลส ซอยมานะวิทยา ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 



ชื่อ นางภนารี  บุษราคัมตระกูล

สมาชิกเลขที ่ 118015  003767

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 98/69 อาคารพีจีพระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคารบี ถนนพระราม 9

แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ชื่อ นายโชติ  วีระวงษ์

สมาชิกเลขที ่ 118015  003896

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 59/332 ซอยบางแวก 81 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   31



32   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายชุมพร  เทียมจันทร์

สมาชิกเลขที ่ 118012  003683

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 40/856 หมู่ 4 หมู่บ้าน พฤษา B ซอย 6/5 ถนนคลองสาม

ต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โท

ชื่อ นายมนตรี  อุดมเพทายกุล

สมาชิกเลขที ่ 118015  004057

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 124 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 



ชื่อ นางอนัญญา  ไตรบ�ารุงสุข

สมาชิกเลขที่ 118012  004123

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 60 หมู่บ้านคันทรีวิลล่า ซอย 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โ

ชื่อ นายสมชาย  สันติวัฒนกุล

สมาชิกเลขที ่ 118015  004379

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 12 ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร 10100 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   33



34   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางรวีวรรณ  งามสันติกุล

สมาชิกเลขที ่ 118012  004381

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ -

ชื่อ นางศิริวรรณ  พิริยะสุรวงศ์

สมาชิกเลขที่ 118041  004787

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู่ 1626/107 ซอยตึกคู่ฟ้า ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400 



ชื่อ นางสาวกรรณิกา  เพ็ชรเหลี่ยม

สมาชิกเลขที ่ 118040  004858

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 143 ซอยลาดพร้าว 63 แยก 5 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ชื่อ นางอารีรัตน์  ศรีวรกุล

สมาชิกเลขที ่ 118015  004922

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   35



36   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางรุ่งระพี  กรานค�ายี

สมาชิกเลขที ่ 118012  005127

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 904/114 หมู่บ้าน SV CITY T2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ชื่อ นางพัชรินทร์  แสงจารึก

สมาชิกเลขที่ 118021  005130

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ -



ชื่อ นายทวีศิลป์  พรมสุวรรณ์

สมาชิกเลขที ่ 118041  005207

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม)

ที่อยู ่ 148/14  ซอยเอกชัย 23 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร 10150 

ชื่อ นางสุณีย์  วงเวียน

สมาชิกเลขที ่ 118011  005263

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 79/53 หมู่บ้านรอยัลปาร์ค 2 คอนโดมิเนียม ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน�้า

แขวงทุง่พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   37



38   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางสาวอุทุมพร  ศรีสมาน

สมาชิกเลขที ่ 128025  005377

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ที่อยู ่ 75 ซอยสุขจิตต์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 

ชื่อ นางสาวอรพิณ  วงศ์สวัสดิ์กุล

สมาชิกเลขที ่ 118015  006450

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ 89/86 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านนนท์ณิชา ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลไทรม้า

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 



ชื่อ นางศรีจิตรา  ชนะกานนท์

สมาชิกเลขที ่ 118014  006587

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 4 ซอยชักพระ 30 ถนนชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 10170 

ชื่อ นางจันทร์ดี  แข่งขัน

สมาชิกเลขที ่ 119040  006600

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 610 หมู่บ้านไพโรจน์ โครงการ 4 ซอย 2 ซอยบางนาตราด 27

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   39



40   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางทิพวรรณ  กาศสุวรรณ

สมาชิกเลขที ่ 119040  006763

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ -

ชื่อ นางสาวอัจฉรา  อินทร์น้อย

สมาชิกเลขที ่ 119040  006797

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 8/27 หมู่บ้านชินเขต ซอยชินเขต 1/8 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 



ชื่อ นางสุกัญญา  สุพรรณรัตน์

สมาชิกเลขที ่ 119040  006798

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม)

ที่อยู ่ 60 ซอยลาดกระบัง 14/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

ชื่อ นายศิษฏิพร  ตรีนิมิตร

สมาชิกเลขที ่ 119042  006799

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 8/2 หมู่ 6 หมู่บ้านโพธิ์ศรี ต�าบลคลองขนาก อ�าเภอวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง 14110 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   41



42   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายสรศักดิ์  สิงหฤกษ์

สมาชิกเลขที ่ 119042  006800

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน)

ที่อยู ่ 1239 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 ซอย 24 ถนนแฮปปี้แลนด์

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

ชื่อ นายไพรัช  วงศ์ยุทธไกร

สมาชิกเลขที ่ 110014  007005

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 45 หมู่ 14 ซอยสุขสวัสดิ์ 70 ต�าบลบางครุ อ�าเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทปราการ 10130 



ชื่อ นางสาวปัทมา  ลี้วนิช

สมาชิกเลขที ่ 118015  007029

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 19/657 หมู่บ้านสินธนากรีนวิลล์ ซอยนวมินทร์ 50 ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

ชื่อ นายวันชัย  ฟักแฟง

สมาชิกเลขที ่ 119015  007149

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 5 ซอยนนทบุรี 8 แยก 11 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   43



44   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ช่ือ นางทศันยีา  วงัสะจนัทานนท์

สมาชิกเลขท่ี 128027  008790

หน่วย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครกัษ์)

ท่ีอยู ่ 90/23 ซอยแจ้งวฒันะ 11 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

ชื่อ นายกระแสร์  ฤทธิ์รอด

สมาชิกเลขที ่ 111019  002328

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ 12/15 ถนนสุขุมวิท แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250



ชื่อ นางจินตนา  อินทราวุธ 

สมาชิกเลขที ่ 111012  004548

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู ่ -

ชื่อ นางสุกัญยา  ทรงเดช

สมาชิกเลขที่ 111019  004607

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   45



46   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางอบเชย  จุฬานนท์

สมาชิกเลขที ่ 111019  004733

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ -

ชื่อ นายก�าพล  กังวาลโชคชัย

สมาชิกเลขที ่ 510060  003004

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 16 ซอย 12 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โ



ชื่อ นายประสงค์  ทุ่งเก้า

สมาชิกเลขที ่ 510012  003515

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ -

ชื่อ นางสาวศุทธสินี  ศรีจักร์

สมาชิกเลขที ่ 510043  003600

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 55/21 หมู่ 6 หมู่บ้านชลญากรุ๊ป ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   47



48   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางสาวจินตนา  วัชรสินธุ์

สมาชิกเลขที ่ 510027  003676

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 458 หมู่ 10 หมู่บ้านปัญญา ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางพระ

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โ

ชื่อ นางสาวนงลักษณ์  คุณสนอง

สมาชิกเลขที ่ 510022  003793

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 51/8 ถนนมาบมะยม ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

จ ังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นางสาวอภิรดี  ปิลันธนภาคย์

สมาชิกเลขที ่ 510012  004002

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 13/177-178 หมู่บ้านเมืองดี ซอย 5/1 ถนนศาลาธรรมสพน์

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

ชื่อ นางสาวนิภาวรรณ  สามารถกิจ

สมาชิกเลขที ่ 510027  004698

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 106 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   49



50   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล

สมาชิกเลขที ่ 510027  005588

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 169 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 โ

ชื่อ นางสาวศิริยุพา  สนั่นเรืองศักดิ์

สมาชิกเลขที ่ 510027  005334

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 148/97 หมู่บ้านบ้านสวนวิวเขา ต�าบลห้วยกะปิ

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โ



ชื่อ นายศักดินา  บุญเปี่ยม

สมาชิกเลขที่ 510026  005627

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ 275/23 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

ชื่อ นางสาวกนกนุช  นรวรธรรม

สมาชิกเลขที ่ 510012  006269

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 629/4ฝ ซอยปรีดารมย์ ต�าบลบ้านโขด อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   51



52   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางปภาศิริ  บาร์เนท

สมาชิกเลขที ่ 518012  002686

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 24/45 เดอะลิฟวิ่งคอนโด บางแสน อาคารบี ถนนบางแสนล่าง

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นางสาวชุติวรรณ  เดชสกุลวัฒนา

สมาชิกเลขที ่ 518060  002785

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 87/1 ถนนบางแสนล่าง ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นายธงชัย  อรรจนพงศา

สมาชิกเลขที ่ 518026  003417

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 121/111 หมู่ 1 ต�าบลเหมือง อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นางณัฐธยาน์  ศิริอบมลี

สมาชิกเลขที ่ 518019  003757

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 90/5 หมู่บ้านสามมุขธานี ซอย 12 ถนนบางแสน-อ่างศิลา

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   53



54   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายธนวิน  ทองแพง

สมาชิกเลขที ่ 518019  003860

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 392/53 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 74 ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

ชื่อ นายสัญลักษณ์  จันทร์ประเสริฐ

สมาชิกเลขที ่ 518061  003823

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 89/1 หมู่ 5 ถนนไทยพิพัฒน์ ต�าบลเหมือง

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โ



ชื่อ นางภรนิษฐ์  อธิชจีราวัชร์

สมาชิกเลขที ่ 518019  003874

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 64/22 หมู่บ้านสามมุขธานี ถนนบางแสน-อ่างศิลา

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โท

ชื่อ นางอุษา  เชื้อหอม

สมาชิกเลขที ่ 518027  003960

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 44/1 หมู่ 2 ต�าบลบางไผ่ อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   55



56   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายอุดม  รัตนอัมพรโสภณ

สมาชิกเลขที ่ 518043  004171

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 132 หมู่บ้านสามมุขธานี ถนนบางแสน-อ่างศิลา

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โท

ชื่อ นางณัฐชนก  อิศรีทอง

สมาชิกเลขที ่ 518028  004235

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 24/67 หมู่บ้านสุขสรรค์วิลล่า ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นางสาวสุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์

สมาชิกเลขที ่ 518026  004277

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 89/5 หมู่ 5 ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

ชื่อ นางอาภรณ์  ดีนาน

สมาชิกเลขที ่ 518027  004344

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 101/137 หมู่ 3 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   57



58   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายครรชิต  ดอกไม้คลี่

สมาชิกเลขที ่ 518019  004540

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 25 ซอย 1 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โ

ชื่อ นางสาวศิริรัตน์  ชาญไววิทย์

สมาชิกเลขที ่ 518012  004597

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 232/109 หมู่ 3 หมู่บ้านแสนสราญ ซอย 3 ถนนหางดง-สะเมิง

ต�าบลหนองควาย อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่50230 



ชื่อ นางสมสมัย  รัตนกรีฑากุล

สมาชิกเลขที ่ 518027  004837

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 32/9 หมู่ 3 หมู่บ้านเขาดิน ซอยท่าล้อ 5 ถนนแสงชูโต ต�าบลท่าล้อ

อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โ

ชื่อ นายวสุธร  ตันวัฒนกุล

สมาชิกเลขที ่ 518028  005091

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 188/172 หมู่ 3 หมู่บ้านปิยวัฒน์ ถนนอ่างศิลา-เสม็ด ต�าบลเสม็ด

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   59



60   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางสุกัญญา  บูรณเดชาชัย

สมาชิกเลขที ่ 518026  006280

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 46/20 ถนนเนตรดี ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

ชื่อ นายส�าเริง  วงษ์เสถียร

สมาชิกเลขที ่ 519027  009198

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 41/8 หมู่ 2 ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นางณัฐธยาน์  ทองเมธานันท์

สมาชิกเลขที ่ 519019  009298

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 64/16 หมู่ 7 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นางปิยดารัศม์  ธนกวินสมบูรณ์

สมาชิกเลขที ่ 519027  010773

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 4/111 หมู่ 6 หมู่บ้านวศินเฮ้าส์ ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   61



62   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางอรวรรณ  รักนาย

สมาชิกเลขที ่ 519043  012240

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 74/2 ซอย 10/2 ถนนบางแสนล่าง ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นายนิพล  นิสัยสุข

สมาชิกเลขที ่ 511016  002521

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 2/3 หมู่ 6 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นางสาวล�าพรรณ์  วีศรี

สมาชิกเลขที ่ 511061  002711

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 13/1 ซอย 1 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นายเฉวียง  ผูกสิน

สมาชิกเลขที ่ 511014  003147

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 83 หมู่ 8 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   63

ชื่อ นายนิพล  นิสัยสุข

สมาชิกเลขที่ 511016  002521

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ 2/3 หมู่ 6 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130

โทร. 087-1509060



64   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายวัลลภ  ขาวเหลือง

สมาชิกเลขที ่ 511061  003701

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 13 ซอย 15 ถนนบางแสนสาย 2 ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นายพล  ซุ่นไล้

สมาชิกเลขที ่ 511061  003919

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 30/1 หมู่ 5 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�าบลบ้านปึก

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นายสนิท  พวงงาม

สมาชิกเลขที ่ 511027  004562

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 18/2 ซอย 18 ถนนสุขุมวิท ต�าบลแสนสุข

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

ชื่อ นายทรงศิลป์  วรรัตน์

สมาชิกเลขที ่ 511019  005145

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู ่ 50 หมู่ 5 ต�าบลอ่างศิลา อ�าเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20130 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   65



66   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางสาวดุษฎี  รุ่งรัตนกุล

สมาชิกเลขที ่ 610011  003165

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 170 ถนนพุทธบูชา ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชื่อ นายวัฒนชัย  หมั่นยิ่ง

สมาชิกเลขที ่ 610011  004774

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 158/55 หมู่ 5 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000 



ชื่อ นายสมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์  

สมาชิกเลขที ่ 610012  003237

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 107/9 หมู่บ้านแหลมหว้า ต�าบลเดิมบาง อ�าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 

ชื่อ นางสาวศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 

สมาชิกเลขที ่ 610012  004166

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 71/44 หมู่ 5 หมู่บ้านท่าทองธานี ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ 

ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   67



68   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายสุทธิชัย  ยังสุข 

สมาชิกเลขที ่ 610013  005892

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 27/95 หมู่บ้านเดอะสวีท 2  แขวงสามวาตะวันตก

เขตอคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

ชื่อ นายมนสิช  สิทธิสมบูรณ์ 

สมาชิกเลขที ่ 610014  003742

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 900/56 หมู่บ้านธนัญญา ถนนบรมไตรโลกนารถ 47 ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 



ชื่อ นางสาวสิริรัตน์  แสนยงค์ 

สมาชิกเลขที ่ 610030  004303

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 80/57 หมู่ 10 หมู่บ้านวนาทาวน์โฮม ถนนสีหราชเดโชชัย 

ต�าบลวัดจันทร ์อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ชื่อ นางสุปราณี  บัวงามดี 

สมาชิกเลขที ่ 610012  003023

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 176 ถนนสุรงค์เดชะ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   69



70   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางนงนุช  พัดชุมพร 

สมาชิกเลขที ่ 610019  002724

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 22/1 ซอย 7 ถนนธรรมบูชา ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ชื่อ นางสาวสินีนาฎ  พุ่มสอาด  

สมาชิกเลขที ่ 610024  003246

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 777/304 หมู่ 9 หมู่บ้านพงศ์ผกา 2 ถ.มิตรภาพ

ต�าบลอรัญญิก อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 



ชื่อ นางชัญญานุช  สุขสบาย

สมาชิกเลขที ่ 610031  004844

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 37/4 หมู่ 8 หมู่บ้านบ้านแขก ถนนพิษณุโลก-ก�าแพงดิน

ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ชื่อ นายมาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช

สมาชิกเลขที ่ 618012  004781

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 80/175 หมู่ 10 หมู่บ้านวนาทาวน์โฮม ถนนสีหราชเดโชชัย

ต�าบลวัดจันทร ์อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   71



72   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นางชมนาด  วรรณพรศิริ

สมาชิกเลขที ่ 618027  009331

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 108/3 หมู่ 1 ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชื่อ นางพนิดา  ศรีวิไล

สมาชิกเลขที ่ 618019  006317

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 220/23 หมู่บ้านบ้านสวนทิปโก้ ซอยรัชดาภิเษก 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงวงศสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 



ชื่อ นายบานเย็น  จันทร์อิน

สมาชิกเลขที ่ 611019  003168

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 840/14 หมู่ 8 ซอยชนโค 16 ต�าบลอรัญญิก อ�าเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ชื่อ นายจ�าเนิน  ลาวโสม

สมาชิกเลขที ่ 611019  003904

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 58/9 หมู่ 4 ซอยสับสน ถนนบึงพระจันทร์ ต�าบลวัดจันทร์

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   73



74   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายวันชัย  พรมส้มซ่า

สมาชิกเลขที ่ 611019  003905

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 78/6 หมู่บ้านวัดพริก ถนนพิษณุโลก-ก�าแพงดิน ต�าบลวัดพริก

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65230 

ชื่อ นายปราโมทย์  จีนขวั้น

สมาชิกเลขที ่ 611019  003951

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 99/150 ถนนประชาอุทิศ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000



ชื่อ นายพีระ  ทองแจ้ง

สมาชิกเลขที ่ 611019  004247

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 311 ซอยสิทธิชัย ถนนกรุงเทพนนท์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 10400 

ชื่อ นายเลา  จันทร์ดี  

สมาชิกเลขที ่ 611019  004392

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 147/1 หมู่ 8 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   75



76   เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2563

ชื่อ นายสมชาย  สิงหเดช

สมาชิกเลขที ่ 611019  004625

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู ่ 16/2 หมู่ 8 ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชื่อ นายปรีชา  ประเทพา

สมาชิกเลขที ่ 710033  004078

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 101 หมู่ 11 ต�าบลเหนือเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 



ชื่อ นายวิทยา  อรรถโยโค

สมาชิกเลขที ่ 710026  004274

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 31/2 หมู่ 14 หมู่บ้านวังน�้าเย็น (คุ้มวังสารคาม) ถนนถีนานนท์

ต�าบลเกิ้ง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

ชื่อ นายชุน  เทียมทินกฤต

สมาชิกเลขที ่ 710038  005179

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 158 หมู่ 7 หมู่บ้านดอนนา ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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ชื่อ นางสาวฉันทนา  เวชโอสถศักดา

สมาชิกเลขที ่ 710038  005525

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 120 หมู่ 20 ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม  44150 

ชื่อ นางสาวลัดดา  แสนสีหา

สมาชิกเลขที ่ 710027  005704

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 109 หมู่ 11 ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 44000 



ชื่อ นางสาวปัทมาวดี  ชาญสุวรรณ

สมาชิกเลขที ่ 718 017  006613

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 39 ถนนคุ้มวัดป่าเรไร ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 

ชื่อ นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์

สมาชิกเลขที ่ 710019  002321

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 14/3 ซอยศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 6 ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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ชื่อ นางทัศนีย์  บัวระภา

สมาชิกเลขที ่ 710066  002528

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 12 ซอยริมคลองสมถวิล 41 ถนนริมคลองสมถวิล ต�าบลตลาด

อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

ชื่อ นายสุนทร  เดชชัย

สมาชิกเลขที ่ 710019  003276

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 111/30 หมู่ 14 หมู่บ้าน วังน�้าเย็น ถนนถีนานนท์ ต�าบลเกิ้ง

อ�าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  44000 



ชื่อ นายส�าราญ  โคตสมบัติ

สมาชิกเลขที ่ 711019  003751

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 67 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านหัวขัว ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

ชื่อ นายมานิต  ศรีโทโคตร

สมาชิกเลขที ่ 711065  003503

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 5 หมู่บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ซอยศรีสวัสดิ์ด�าเนิน 29/1 ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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ชื่อ นายกระสิน  อนุอัน

สมาชิกเลขที ่ 711066  004108

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 98 หมู่บ้าน ชุมชนตักสิลา ซอยนครสวรรค์ 2/4 ถนนนครสวรรค์

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

ชื่อ นายวิเชียร  ทันพรม

สมาชิกเลขที ่ 711019  004586

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ 69 ถนนฉิมพลีเจริญ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 44000



ชื่อ นางยุพิน  พิมโคตร์

สมาชิกเลขที ่ 828012  002648

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู ่ 741/69 หมู่ 2 ซอย 8 หมู่บ้านเบญจพร-นวมินทร์ ต�าบลพะวง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

ชื่อ นายเกษตร  แก้วกัลยา

สมาชิกเลขที ่ 718019  011793

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู ่ -
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ชื่อ นายเกษม  อัศวตรีรัตนกุล

สมาชิกเลขที ่ 828012  002776

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่   209 ถนนเลียบคลอง ร.6 ต�าบลคอหงส์ อ�าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90112 

ชื่อ นายนิพนธ์  อินทร์ทอง

สมาชิกเลขที่  828019  002742

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่   741/143  หมู่ 2 หมู่บ้านเบญจพร-นวมินทร์ ต�าบลพะวง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 



ชื่อ นางสาวสุรัติ  ปัจจันตโชติ

สมาชิกเลขที ่ 818062  002996

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่  20/11 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ต�าบลเขารูปช้าง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

ชื่อ นางกานต์พิชา  ควรหาเวช

สมาชิกเลขที ่ 818019  002805

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่  65 หมู่ 10 ซอยนพรัตน์ ถนนกาญจนวนิช 59 ต�าบลเขารูปช้าง

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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ชื่อ นางสาวสุภาพร  นุ่นมัน

สมาชิกเลขที ่ 818022  04622

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่   34/2 หมู่ 2 ต�าบลท่าประจะ อ�าเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 

ชื่อ นายละมุล  จันทร์จะนะ

สมาชิกเลขที ่ 811062  004429

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่  20 หมู่ 2 บ้านเขาแก้ว ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000 



สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

ความรู้สึก
ของสมาชิกที่มีต่อ
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นางสมพร จริยาณวัตร   สมาชิกเลขที่ 118040  002670
 รู้สึกประทับใจทุกครั้งท่ีไปสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับบริการท่ีดี อบอุ่นดูแลให้ค�าปรึกษาดีๆ จากเจ้าหน้าที ่
ทุกครั้ง และทุกๆท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

นางพรรณประไพ มุขแจ้ง   สมาชิกเลขที่ 118041  002685
 ขอขอบพระคุณสหกรณ์ฯ ที่ดูแลดิฉันมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นอาจารย์ท่ี ร.ร.สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
สหกรณ์ฯ ท�าให้ดิฉันรู้สึกมั่นคง ทางด้านการเงิน ช่วยให้ดิฉันมีเงินออมในจ�านวนท่ีมากพอสมควร เคยช่วยเหลือ 
ในยามที่ต้องวางแผนในเรื่องที่อยู่อาศัย และยังกรุณาในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ เช่น การศึกษาบุตร ฯลฯ ขอขอบคุณ
มากๆ ค่ะ

นายเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา   สมาชิกเลขที่ 118012  003102
 สหกรณ์ มศว ประสานมิตร ดูแลเงินให้เป็นอย่างดี พนักงานบริการได้ประทับใจมาก ขอขอบคุณ 
จากใจจริงครับ

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



นางเรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ   สมาชิกเลขที่ 118040  003113

เพื่อน
  เพื่อนคนนี้เป็นคู่คิดเป็นมิตรแท ้ เพื่อนคนนี้คอยดูแลไม่หนีหาย
 เพื่อนคนนี้คอยช่วยเหลือให้ผ่อนคลาย ให้ผ่านพ้นปัญหาได้ก้าวต่อไป
 เพื่อนคนนี้พาเราออมทรัพย์ทว ี เพื่อนคนนี้ท�าให้เราหัวเราะได้
 “สหกรณ์ออมทรัพย์” จดจ�าไว้ อยู่ในใจบอกอีกครั้ง “ฉันรักเธอ”

นายโชติ วีระวงษ ์  สมาชิกเลขที่ 118015  003896
 ขอขอบคุณสหกรณ์ ที่ด�าเนินงาน และดูแลผลประโยชน์สมาชิกเป็นอย่างดี มาโดยตลอด.

นางอนัญญา ไตรบำารุงสุข   สมาชิกเลขที่ 118012  004123
 สหกรณ์ มศว เป็นผู ้ดูแลการเงินให้เราได้ท�างานอย่างมีความสุข มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ  
มีเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่น่ารัก ดูแลสมาชิกทุกคนเสมือนญาติพี่น้อง ขอบคุณสหกรณ์ มศว มากๆ ค่ะ
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รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก   สมาชิกเลขที่ 118021  005130
 สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นที่พึ่งพิงได้ในยามขาดแคลน และยามจ�าเป็น

นางสาวอุทุมพร ศรีสมาน   สมาชิกเลขที่ 128025  005377
 มีความรู้สึกประทับใจทางด้านบริการ การแนะน�าที่ดีกับสมาชิก เป็นที่พึ่งให้กับบุคลากรทุกท่านที่ไปติดต่อ 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

นายไพรัช วงศ์ยุทธไกร   สมาชิกเลขที่  110014  007005
 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด เจริญรุ่งเรือง และเป็นที่พึ่งของชาว มศว ตลอดไป

นางสาวปัทมา ลี้วนิช   สมาชิกเลขที่  118015  007029
 ประทับใจทั้งผลงานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

นางทัศนียา วังสะจันทานนท์   สมาชิกเลขที่  128027-008790
 ปันผลดี มีเงินออม พร้อมใช้ ไว้ใจสหกรณ์
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น.ส.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา   สมาชิกเลขที่ 518060  002785
 จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์มศว (มหาวทิยาลยับรูพา) ขอชืน่ชมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์
ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 จนสหกรณ์มีความเจรญิก้าวหน้า มสีวสัดกิาร ผลประโยขน์ให้กบัสมาชิกได้อย่างครบถ้วนอย่างดยีิง่ ขอขอบคณุ
มา ณ โอกาสนี้ และขอรักษาความดีนี้ตลอดไป
 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และพระสยามเทวาธิราช คุ้มครองและดลบันดาลให้สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ 
กรรมการทุกท่านประสพแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ.

นางสาวศุทธสินี ศรีจักร์   สมาชิกเลขที่ 518043  003600
 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบหน้าท่ีในสหกรณ์ทุกท่าน ท่ีให้การดูแลสมาชิก 
อย่างเอาใจใส่และพร้อมที่จะช่วยเหลือสมาชิกเม่ือเกิดความเดือนร้อน รู้สึกประทับใจและรักบุคลาการทุกท่านที่ปฏิบัติ
กับสมาชิกเสมือนญาติพี่น้องและจะรักเหนียวแน่นเช่นนี้ตลอดไปค่ะ

มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
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นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ   สมาชิกเลขที่ 518061  003823
 ต้องขอขอบพระคุณสหกรณ์ทีไ่ด้เป็นทีพ่ึง่และเตมิเต็มในส่วนทีใ่ห้การสนบัสนนุและช่วยเหลอือย่างดีตลอดมาครับ

นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์   สมาชิกเลขที่ 518019  003874
 “บริการประทับใจ รวดเร็วฉับไว ถูกใจผู้รับบริการ”

นายพล ซุ่นไล้   สมาชิกเลขที่ 511061  003919
 รู้สักขอขอบคุณสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือหลายๆ อย่างรวมถึงจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี ้
ให้ และเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน   สมาชิกเลขที่  518027  004344
 สหกรณ์ มศว คือเบื้องหลังความส�าเร็จในชีวิต ขอบคุณโอกาสที่มอบให้ค่ะ

นายครรชิต ดอกไม้คลี่   สมาชิกเลขที่ 518019  004540
 ขอบคุณส�าหรับการให้บริการที่ดีเลิศ และขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป
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นางสาวศิริรัตน์ ชาญไววิทย์   สมาชิกเลขที่ 518012  004597
 เป็นความผูกพันที่มีมายาวนาน น้องๆ ท่ีดูแลสหกรณ์ ม.บูรพาน่ารักทุกคน ดูและสมาชิกด้วยดีมาตลอด 
มีความซื่อสัตย์

ผศ.ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์   สมาชิกเลขที่ 510027  005334
 บุคลากรทุกท่านมีจิตบริการ มีความเป็นกันเอง ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสหกรณ์ได้ดีมากค่ะ

ร.ศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   สมาชิกเลขที่ 518028  005091
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด ถือเป็นสถาบันการเงินที่อยู่คู่สมาชิกชาว มศว และเครือข่ายมาเป็นอย่างดี
 เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ดีมากครับ แม้เกษียณแล้วก็ยังต้องพึ่งพาสหกรณ์ฯอยู่ต่อไปครับ ขอให้มีความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ

นายทรงศิลป์ วรรัตน์   สมาชิกเลขที่ 511019  005145
 เจ้าหน้าที่สวย บริการดี
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นางปภาศิริ บาร์เนท   สมาชิกเลขที่ 518012  002686
 ด้วยรักและผูกพันกับสหกรณ์ มศว จ�ากัด และจะเป็นสมาชิกตลอดไป

รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์   สมาชิกเลขที่ 510207  003676
 ความมั่นคงด้านการเงินของอาจารย์



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด   95

นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์   เลขสมาชิก 610012  003237
 เริ่มแรก อาจารย์กมล การกุศล ชักชวนให้มาสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เงินเดือน 4,700 บาท เสียค่าสมัคร
แรกเข้า 200 บาท และสะสมหุ้นเดือนละ 500 บาท ภายหลัง อ.กมล เอกไทยเจริญ ประธานกรรมการ แนะน�าให้ส่ง 
ค่าหุ้นมากกว่า 20% ของรายได้ และซ้ือหุ้นเพิ่มตามวาระ ให้มูลค่าหุ้มเพ่ิมมากๆ และหากมีความจ�าเป็นจะต้องกู้เงิน 
ก็ให้ใช้กู้เงินแบบใช้หุ้นค�า้ เพราะดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อหักเงินเฉลี่ยคืนยังไงก็น้อยกว่าเงินปันผล
 เมื่อทราบดังนี้บางปีก็กู้เงินสหกรณ์ แล้วไปซื้อหุ้นเพิ่มท�าให้หุ้นสะสมเป็นจ�านวนมาก ได้ปันผล+เงินเฉลี่ยคืน 
ปีละเป็นแสน มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเกษียณไปแล้วได้เงินปันผลครั้งหนึ่ง สามารถซื้อรถเก๋งโตโยต้าได้ปีละ 1 คัน
 นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีเงินสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล, เงินทุนสาธารณประโยชน์
สมาชิกหรือทายาทถึงแก่กรรม, เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม, กองทุน สวส. (150,000), เงินช่วยเหลือสมาชิก 
ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ, เงินบ�าเหน็จสมาชิก 25 และบ�าเหน็จสมาชิก 60, เงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (มาจาก 
เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม) เงินส่งเสริมการศึกษา (บุตรสมาชิก) ประกอบด้วยทุนสงเคราะห์การศึกษา ทุนเรียนดี
และเงินรางวัลส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (ใบแรก) เพียงอย่างเดียว

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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 สรปุแล้ว สหกรณ์ฯ ไม่ได้มไีว้เพือ่ให้สมาชกิกูเ้งนิเพยีงอย่างเดยีว แต่มไีว้เพือ่ให้สมาชกิบรหิารเงนิอย่างมรีะบบ 
และได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ตามความจ�าเป็น ดังนั้นสมาชิกควรมี check list ต่างๆ และใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการสหกรณ์ฯ ให้ครบถ้วนสิทธิ์
 ขอบขอบคุณสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมากท่ีสมทบค่าหุ้นให้ทุกปีรวม 31 ปี ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้เงินค่าหุ้น
เพิ่มกว่า 7,000 บาท และได้สิทธิ์เงินสวัสดิการจากสหกรณ์ เมื่อเสียชีวิตรวมกว่า 270,000 บาท ขอขอบคุณสมาชิกและ
กรรมการสหกรณ์ทกุคน ตัง้แต่ประธานกรรมการสหกรณ์ รศ.ชัยโรจน์ ชยัอนิค�า จนถงึ ประธานกรรมสหกรณ์คนปัจจบุนั 
คือ ผศ.สมชาย  ไกรสังข์
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นางสาวปัทมาวดี ชาญสุวรรณ   เลขสมาชิก 718017  006613
 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จ�ากดั เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารกบัสมาชกิด้วยความจรงิใจ 
และมีระบบการจัดการที่รวดเร็ว อ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกอย่างท่ัวถึง ช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ให้กับ
สมาชิกด้วยระบบอย่างน่าชื่นชม

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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กำาหนดการงานเกษียณอายุการทำางานของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด (ทุกหน่วยงาน)

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08.00 น. กทม. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร

11.00 น. ทุกหน่วย ไปลงเรือที่ร้านอาหารเรือนรับรอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในเรือ ล่องแม่น�้าเจ้าพระยา ผ่านวัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราช เจดีย์ 

ศรีสุริโยทัย วัดท่าการ้อง ป้อมเพชร วัดพนัญเชิงวรวิหาร

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

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563



14.00 น. ขึน้รถทศันศกึษาต่อ วดัพทุไธศวรรย์ (อารามหลวง) กราบอนสุาวรย์ีกษตัริย์ 5 พระองค์ นมสัการพระเหลก็ไหล 

พระในอุโบสถ์ ชมพระปรางค์ โดยรอบ จะมีพระ 108 องค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อโต  

(หลวงพ่อซ�าปอกง ) ขอพรจากเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก นมสัการพระทองค�า วดัใหญ่ชยัมงคล นมสัการพระนอน 

 นมัสการพระในอุโบถส กราบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร เสร็จแล้วเข้าที่พัก ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์

 งานเลี้ยงภาคค�า่ (ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยตามสมัครใจ)

18.00 น. สมาชิกลงทะเบียนและรับท�าเนียบรุ่น ณ ห้องจัดเลี้ยง ดาหลา

18.30 น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน (แต่ละหน่วย และทั้งหมด) เพื่อเป็นที่ระลึก

19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน – รับประทานอาหาร – รับมอบของที่ระลึก

20.00 น. ให้ผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อสหกรณ์ 

22.00 น. ปิดงาน
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หมายเหตุ  ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเวลา

07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางทัศนศึกษาต่อ วัดหน้าพระเมรุ ชมหน้าบรรณ (ไม้แกะสลักพระนารายทรงครุฑของเดิม) นมัสการ 

พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ นมัสการพระนั่งห้อยพระบาทท�าจากศิลา 

09.00 น. เดินทาง ไปชมโครงการ “บ้านของพ่อ”

10.30 น. เดินทาง ไปชมและฟังบรรยายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

11.30 น. เดินทาง ไปตลาด โก้งโค้ง ชม ซื้อของฝาก และอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563



สวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่สมาชิก

1  การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก (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
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 5. ส่งค�าร้องขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากการรักษาพยาบาล 
 6. พ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์

2  การจ่ายเงินบำาเหน็จให้สมาชิก (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�าเหน็จภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี
  ✓ นับอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 300 เดือน ถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน



  ✓ 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�าเหน็จภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี
  ✓ 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  การจ่ายเงินบำาเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (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 และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 20 ปี ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจาก 
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
 3. การนับอายุของสมาชิก ให้นับจากวันเกิดโดยค�านวณจาก วัน เดือน ปี ที่ปรากฏในเอกสารของ 
ทางราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจ�าตัวประชาชน 



 4. สหกรณ์จะจ่ายเงินบ�าเหน็จเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสให้แก่สมาชิก ในเดือนท่ีครบรอบวันเกิด หรือภายใน 
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. ให้สมาชิกทีม่อีายคุรบตามทีก่�าหนด ติดต่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีระบวุนั เดือน ปีเกดิ ได้ที่
ส�านักงานสหกรณ์ที่ติดต่อได้สะดวกส�าหรับสมาชิก
 6. เงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ท่ีให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ จะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินท่ีจะได้รับ 
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
 7. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะน�าเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลอาวุโส ที่จ่ายให้สมาชิกผู้นั้นไปแล้วตามข้อ 4 
ไปหักออกจากจ�านวนเงินที่จะได้รับตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม เงินที่เหลือ 
จึงจะจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์
 8. คณะกรรมการด�าเนินการทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะด�าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง 
ระเบียบนี้
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4  การจ่ายเงนิทนุสาธารณประโยชน์เพือ่ให้สวสัดกิารแก่สมาชกิและครอบครวั (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. สมาชกิผูข้อรับเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีใ้ห้แก่คูส่มรสหรอืทายาท จะต้องเป็นสมาชกิทีย่งัรบัราชการ
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 ปี จ่าย 15,000 บาท
  (3) เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่าย 20,000 บาท
  (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 ทีไ่ม่ใช่สมาชิกถงึแก่กรรม สมาชกิได้รบัเงนิสวสัดกิารรายละ 1,000 บาท ถ้าสมาชิก
มีสิทธิหลายราย ให้รับได้เพียงรายเดียว
 6. สหกรณ์จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่สมาชิกท�าหนังสือต้ังผู้รับประโยชน์ไว้ ถ้าไม่ได้ท�าจะจ่ายให้แก่คู่สมรสหรือ
ทายาทคนใดคนหนึ่งตามล�าดับ
 7. ติดต่อรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที่เกิดเหตุ พ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 8. หลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
  Ø ส�าเนาใบมรณะบัตรและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม
  Ø ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
  Ø ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
  Ø ส�าเนาใบรับรองแพทย์ในกรณีทุพพลภาพ
 9. เงินสวัสดิการนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
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5  การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (พ.ศ.2549)
 1. สหกรณ์ต้ังประมาณการรายจ่าย ปีละ 1,500,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิก
ถึงแก่กรรม ตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกดังนี้
  (1) ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 22 ปี จ่าย 50,000 บาท
  (2) ตั้งแต่ 22 ป ี แต่ไม่ถึง 24 ปี จ่าย 60,000 บาท
  (3) ตั้งแต่ 24 ปี แต่ไม่ถึง 26 ปี จ่าย 70,000 บาท
  (4) ตั้งแต่ 26 ป ี 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
 3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที่จะรับเงินสงเคราะห์ ต้องส่งเรื่องขอรับเงินพร้อมหลักฐาน
ประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 4. หลักฐานประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้
  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์



  (3) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
 5. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
 6. เงินสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

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

7  กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (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
 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 จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
 13. หากไม่มีทายาทมาขอรับเงินภายใน 1 ปี จะโอนเงินดังกล่าวเป็นเงินกองทุน
 14. หากสมาชกิกองทนุฆ่าตวัตายดว้ยใจสมัครภายใน 1 ปี หรอืถกูผูร้ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ไม่มผีล
บังคับการจ่ายเงินตามระเบียบนี้
 15. เงินสวัสดิการสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 16. เม่ือสมาชิกกองทุนถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน พร้อมหลักฐาน
ประกอบ ให้แสดงพร้อมฉบับจริง ดังนี้
  (1) ส�าเนาใบมรณะบัตร
  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
  (3) ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
 และหากถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่ม ดังนี้
  (4) ส�าเนาใบชันสูตรพลิกศพ
  (5) ส�าเนาบันทึกประจ�าวันของสถานีต�ารวจ
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8  ทุนส่งเสริมการศึกษา (พ.ศ.2560)
 1. สมาชกิผูข้อรับเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีใ้ห้แก่คูส่มรสหรอืทายาท จะต้องเป็นสมาชกิทีย่งัรบัราชการ
หรือปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุการท�างาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 2. เป็นบุตรของสมาชิก ไม่รวมบุตรบุญธรรม
 3. สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร ทั้งสายสามัญ
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
 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
   ■ ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี
   ■ มัธยมศึกษาตอนต้น - อนุปริญญา อายุไม่เกิน 21 ปี
   ■ ปริญญาตรี  อายุไม่เกิน 23 ปี
  (3) ถ้าเป็นประเภททุนเรียนดี
   ♦ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
   ♦ ผลการเรียนในปีที่ผ่านมา เฉลี่ยทั้งปี ดังนี้
    Ø ประถมศึกษา ไม่ต�่ากว่า  3.50
    Ø มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต�่ากว่า  3.25
    Ø มัธยมศึกษาตอนปลาย - อนุปริญญา  ไม่ต�่ากว่า  3.00
    Ø ปริญญาตรี ไม่ต�่ากว่า  2.75
 11. เอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
  (1) ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง
  (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน
   ถ้าชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน ให้แสดงสูติบัตร หรือหนังสือเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล



  (3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และประทับตรา
  (4) ถ้าประเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรียนและคะแนนรวมตลอดทั้งปี คือ
   ✓ ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาประจ�าปีการศึกษา หรือ
   ✓ 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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คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

ชุดที่ 56 ประจำาปี 2563

 1. นายสมชาย ไกรสังข์ ประธานกรรมการ

 2. นายธาดาศักดิ ์ วชิรปรีชาพงษ์ รองประธาน คนที่ 1

 3. นายเกษม บุณยวัชระ รองประธาน คนที่ 2

 4. นางพิทยาภรณ ์ ด�ารงกุลรัตน์ รองประธาน คนที่ 3

 5. นางชาดา กลิ่นเจริญ รองประธาน คนที่ 4
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 6. นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ รองประธาน คนที่ 5

 7. นางนงนารถ ชัยรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก

 8. นายเสถียร อักษรชู กรรมการและเลขานุการ 

 9. นายณัฐพฤทธ ์ แก้วพิบูลย์ กรรมการ

 10. นางบุษกร สุวิสุทธิ์ กรรมการ

 11. นายพีระ ทองมี กรรมการ

 12. นายรุ่งรัตน ์ พระนาค กรรมการ

 13. นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ กรรมการ

 14. นายใหม ่ ภูผา กรรมการ

 15. นายอมรพงศ ์ สุธรรมรักษ์ กรรมการ
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สำานักงานสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

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

2. สาขา มศว องครักษ์ 158 หมู่ 6 ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
  โทรศัพท์ 037-395-432  โทรสาร 037-395-434
 
3. สาขา ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
  โทรศัพท์ 038-390-113  โทรสาร 038-393-698
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4. สาขา ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุ่งหนองอ้อ ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 055-261-824  โทรสาร 055-261-825

5. สาขา ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-317-658  โทรสาร 074-317-659

6. สาขา ม.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย
  จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 043-754-642  โทรสาร 043-754-643
 
7. สาขา ม. พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง 
  จังหวัดพะเยา 56000
  โทรศัพท์ 054-466-785  โทรสาร 054-466-786



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 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2563
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา




