
วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด มุ่งมั่นสู่คว�มเป็นเลิศ

SWUTCC Towards Excellence Cooperative

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒน�ทุนของสหกรณ์ 

 เพื่อเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งของสหกรณ์

2. พัฒน�บุคล�กรของสหกรณ์ 

 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งสหกรณ์และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

3. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รของสหกรณ์

 ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อคว�มพอดีและพอใจ

 ของมวลสม�ชิก 

4. พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ

หนังสือทำ�เนียบที่ระลึกเนื่องในโอก�ส
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด

เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2564

วันที่ 23 - 24 ตุล�คม 2564
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
หนังสือที่ระลึกและทำ�เนียบสม�ชิก

สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2564

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 จำากัด



 สวัสดีครับสมาชิกที�เคารพรักทุกท่าน ผมในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด ขอแสดงมทิุตาจิตผู�เกษียณอายรุาชการที�เป็็นสมาชกิ สอ.มศว ทุกท่าน  
ที�ป็ฏิิบัติราชการด�วยความขยัน มานะ อดทน จนทำาให�ภาระงานในหน�าที�สำาเร็จได�ด�วยดี 
มาตลอด จนถึึงวาระเกษียณอายุราชการ
 ปี็นี� สอ.มศว มีผู�เกษียณอายุราชการจำานวนมากถึึง 142 คน ป็ระกอบไป็ด�วย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 47 คน มหาวทิยาลัยบูรพา 39 คน มหาวทิยาลัยทักษิณ 
18 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 คน และมหาวิทยาลัย
พะเยา 3 คน 
 ทาง สอ. มศว ได�เตรียมของที�ระลึกเป็็นกระเป๋็าเดินทางสวยหรู มอบให�ท่านสมาชิก
ที�เกษียณในปี็นี� ท่านละ 1 ใบ และถืึอโอกาสจัดทัศนศึกษาฟรี ในวันที� 23-24 ตุลาคม  
2564 ที�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมพระราชวังบางป็ระอิน สถึานที�สำาคัญในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และล่องเรือ ชมทิวทัศน์รอบเมืองอโยธยา เมืองหลวงที�รุ่งเรืองในอดีต 
ยามราตรี สอ.มศว ก็จัดงานเลี�ยงฉลองให�ทุกท่านพร�อมมอบของที�ระลึก

สารจากประธานกรรมการ
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 สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จำากัด หวังเป็็นอยา่งยิ�งว่า สมาชกิทกุท่านที�ให�เกียรติมารว่มงาน
เลี�ยงเกษียณในป็นีี� คงมีความสขุ สนุกสนานพอสมควร และคงไมลื่มกลับมาแวะเยี�ยมเยียน ตลอดจนทำาธุรกรรมกบัสหกรณ์
ของเรา
 สุดท�ายผมขออาราธนาคณุพระศรรัีตนตรยัและสิ�งศกัดิ�สิทธิ� ที�ท่านเคารพนบัถืึอ จงดลบนัดาลให�ทา่นและครอบครวั 
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล�วคลาดจากโควิด 19 และโรคภัยต่างๆ ตลอดไป็ครับ
 การจัดงานครั�งนี� ต�องการให�สมาชิกจากทุกหน่วย ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได�มีโอกาสทำากิจกรรมร่วมกัน ได�พบป็ะ
สังสรรค์ ไหว�พระขอพร และทำาบุญ เพื�อเสริมสิริมงคล ณ วัดสำาคัญต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงหวังอย่างยิ�งว่า 
ทุกท่าน จะได�รับความสุข ความป็ระทับใจ และเก็บความทรงจำาดีๆ เหล่านี�ไว� และเมื�อเสร็จสิ�นงาน ขอให�ทุกท่านเดินทาง
กลับภูมิลำาเนาด�วยความป็ลอดภัย
 ในโอกาสนี� ข�าพเจ�าในนามของ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั�ง และขออัญเชิญ
สิ�งศักดิ�สิทธิ�ที�ท่านนับถืึอ จงดลบันดาลให�ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และป็ระสบแต่ความสุข ตลอดไป็

(รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญป็ระเสริฐ)
ป็ระธานกรรมการดำาเนินการ
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สรุปจำานวนสมาชิกเกษียณอายุการทำางาน ปี 2564

ศรีนครินทรวิโรฒ 47 - - 47

บูรพา 39 - - 39

ทักษิณ 18 - - 18

นเรศวร 16 - - 16

มหาสารคาม 19 - - 19

พะเยา 3 - - 3

                              รวมทั้งหมด  142

มหาวิทยาลัย เกษียณ 60 ปี เกษียณ 65 ปี เกษียณก่อนกำาหนด รวม
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รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2564

ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำา

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร

หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 1 118019  001969 นายบัญชา นิ�มป็ระเสริฐ 20

 2 118012  001970 นางสุพิชชา ฤกษ์หิรัญโชติ 20

 3 118022  002334 นางสาวป็ณิสรา แก�วมณี 21

 4 118025  002460 นายวรวิทย์ ป็ระรงค์ทอง 21

 5 118040  002746 นายวิโรจน์ จุรังคลักษณ์ 22

 6 118022  002847 นางสาวละออ ไวยมานะกิจ 22

 7 128025  002934 นายสมบัติ อัมโภช 23

 8 128025  002955 นางวิมาลา สุตินันท์ 23

7สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 9 128015  002971 นางสาวเสาวนีย์ จันทร์น�อย 24

 10 118015  002999 นางรุ�งตะวัน สุภาพผล 24

 11 118042  003002 นางสาวอินทิรา บุญญานุวัตร 25

 12 128025  003432 นางสาวสุป็ราณี ขวัญบุญจันทร์ 25

 13 118042  003457 นางสาวกาญจนา ถึาวร 26

 14 110015  003499 นายพงษ์พัฒน์ เวชสิทธิ� 26

 15 119040  003577 นางสายรุ�ง อรรถึวรรณ์ 27

 16 118015  003608 นางสาวฉัตรศรี เดชะปั็ญญา 27

 17 118020  003703 นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์ 28

 18 118019  003721 นายสมภพ จันเพ็ง 28

 19 118040  004227 นางสาวศุภมาส ด่านพานิช 29

 20 110042  004290 นางเยาวลักษณ์ สุขุมินท 29

 21 118015  004365 นางสาวโกสุม จันทร์ศิริ 30
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หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 22 128016  004462 นายเกียรติชัย รักษาชาติ 30

 23 128031  004582 นายฤทธิ� วัฒนชัยยิ�งเจริญ 31

 24 118041  004655 นางศิริอร นพกิจ 31

 25 110015  004680 นางรัตติยา จินเดหวา 32

 26 118018  004681 นางกมลภัทร จรรยาป็ระเสริฐ 32

 27 128025  004832 นายสมชาย เปี็�ยมจิตต์ 33

 28 118011  004889 นางปิ็ยกานต์ ศรีพรสวรรค์ 33

 29 118015  004893 นางสาวพรรณี หนูซืื่�อตรง 34

 30 128025  004945 นายธงชาติ พู่เจริญ 34

 31 118011  004982 นางพรธาดา สุวัธนวนิช 35

 32 118041  005243 นางสาวบุป็ผา ม�วยแก�ว 35

 33 118040  005359 นางสาวพิมผกา อัคคะพู 36

 34 118017  005373 นางสาวบุษยมาศ มาลยมาน 36
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หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 35 118040  005375 นางสาวราศรี เวียงวีระ 37

 36 118040  005429 นางรัชนี ไวยลาภ 37

 37 118019  005945 นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ 38

 38 128015  006495 นายป็ริญญา อัครานุรักษ์กุล 38

 39 129016  006736 นายพีรพล เกลียวทอง 39

 40 119042  009685 นางสาวศุภาวรรณ กันแตง 39

 41 129016  010649 นายบุญเลิศ เอี�ยมสะอาด 40

 42 129019  011054 นางเรียม เนียมป็าน 40

 43 129016  011443 นายจำาเนียร มนัสทวี 41

 44 118171  013772 นางป็องทิพย์ เทพอารีย์ 41

 45 139130  015638 นางวันเพ็ญ สีสัน 42

 46 111019  002706 นายป็ระชา สีใจ 42

 47 111019  003225 นายปั็ญญาณัฏิฐ์ ศรีสวรรค์ 43
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ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำา

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 1 510061  003019 นายป็ระโชติ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 43

 2 510019  003338 นายธนเดช วัฒนไชย 44

 3 510012  003356 นางสาวอัมพร ทองกู�เกียรติกูล 44

 4 510012  003688 นายวีรพงศ์ วุฒิพันธ์ุชัย 45

 5 510014  003755 นายไพฑูรย์ กันสิงห์ 45

 6 510019  003861 นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม 46

 7 510012  004068 นายบรรจง จักรกลจันทร์ 46

 8 510060  004071 นางสาวสุพรรณี ลีโทชวลิต 47

 9 510017  004146 นายชูชาติ พิณพาทย์ 47

 10 510027  005151 นางยุพิน ถึนัดวณิชย์ 48
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หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 11 510027  005416 นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 48

 12 510027  005623 นางยุวดี ลีลัคนาวีระ 49

 13 510028  007338 นางสาวศิริพร จันทร์ฉาย 49

 14 518019  002332 นางสาวเสาวณีย์ สำาราญสุข 50

 15 518061  002890 นางสาวสุวิมล ชุนถึนอม 50

 16 518012  003076 นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 51

 17 518019  003671 นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์ 51

 18 518027  003719 นางสาววารี กังใจ 52

 19 518043  003740 นางระพิน ชูชื�น 52

 20 518014  003773 นางสาวสมพิศ อานามนารถึ 53

 21 518017  003813 นายชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ 53

 22 518019  003859 นายภูริลาภ อิศรีทอง 54

 23 518029  004051 นางรัชฏิาภรณ์ พุทธป็ระสาท 54
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หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 24 518014  004257 นายผลาดร สุวรรณโพธิ� 55

 25 518061  004469 นางรัชนันต์ ถิึรรดา 55

 26 518012  005306 นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ 56

 27 518043  005521 นางสาวพัดชา กวางทอง 56

 28 518043  006370 นางธวัลกร สกุลใจแก�ว 57

 29 518026  006528 นางอรพร สดใส 57

 30 519012  013128 นางสาวบุญพา ดิษฐเจริญ 58

 31 511043  002981 นายป็ระโคม ดีด�วยชาติ 58

 32 511043  003117 นายบุญยิ�ง มะโรงเหม็ง 59

 33 511043  003741 นายเริงชัย ผาสุขเจริญ 59

 34 511019  003911 นายชยกร ระวะนาวิก 60

 34 511026  003912 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนารักษ์ 60

 36 511061  003921 นายฉลาด สอนจันทร์ 61
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หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 37 511019  003972 นายวันชัย ซุ่ื่นไล� 61

 38 511019  004408 นายป็ระจักษ์ เชื�อดี 62

 39 511060  005804 นางป็ระนอม ผ่องพักตร์ 62

ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำา

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 1 610014  004431 นายฉลอง ชาตรูป็ระชีวิน 63

 2 610031  006302 นางอนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ 63

 3 610039  004464 นางอุรัตน์ พิมลศรี 64

 4 610012  003603 นางสาวกฤษณา อัครวงษ์ 64

 5 610016  003661 นางจำารัส ป็ลากัดทอง 65
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หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 6 610019  003694 นางชลอ ฉำ�าไกร 65

 7 610019  004295 นายสำาเริง พวงสุดา 66

 8 610019  004432 นางสาวป็ราณี ป็ระทุมทอง 66

 9 610022  003202 นายพีระ สำาเภาเงิน 67

 10 618030  006778 นายจตุรพร รักษ์งาร 67

 11 615019  011981 นายนิวัฒน์ สกุลอ๊อต 68

 12 611019  003893 นายสมนึก มีพยุง 68

 13 611019  004273 นายฉลอม สิงหเดช 69

 14 611019  004332 นางกุหลาบ มีขำา 69

 15 611019  004396 นายเจริญ คนหลัก 70

 16 611019  004400 นางทัศนีย์ มีพยุง 70

15สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำา

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา

หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 1 628064  003006 นางศุภกร พงศบางโพธิ� 71

 2 628064  006839 นายนุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 71

 3 628064  007380 นายเป็รมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 72
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ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำา

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 1 710033  003483 นายป็ระสิทธิ� ชุติชูเดช 72

 2 710026  003526 นางสาวชูพักตร์ สุทธิสา 73

 3 710033  003589 นางสาวนิตยา คอนสาร 73

 4 710026  003658 นางสาวกนกกุล มาเวียง 74

 5 710017  003992 นายพิทักษ์ น�อยวังคลัง 74

 6 710034  004995 นางสาวนภาภรณ์ พลนิกรกิจ 75

 7 710034  005040 นางมลิจันทร์ ทองคำา 75

 8 710027  005548 นางอภิญญา วงศ์พิริยโยธา 76

 9 710027  005722 นางสาวภคินี ศรีสารคาม 76

 10 710012  006196 นางกฤตยา แสนศักดิ� 77

17สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 11 710027 006447 นางโสรัจญา สุริยันต์ 77

 12 710066  003228 นางสาวศิริป็ระภา บุญอ่อน 78

 13 710019  004105 นางกิจป็ภา แสงหิม 78

 14 710065  004129 นายทศพร ป็อศิริ 79

 15 710019  005579 นายศรีเกื�อกูล ดวงจันทร์ทิพย 79

 16 718024  007776 นางอุบลรัตน์ ป้็านภูมิ 80

 17 718019  010054 นางอังคณา พลหาญ 80

 18 718019  010273 นางชุติมา โหรากุล 81

 19 711066  004969 นายสมาน วิศรีสิทธิ� 81
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ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำา

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา

หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
 1 810019  002811 นางรุ่งนภา หีมอะดัม 82

 2 828012  003215 นายนุกูล อินทระสังขา 82

 3 818014  003752 นางเรวดี กระโหมวงศ์ 83

 4 828012  003771 นายธนพันธ์ุ ปั็ทมานนท์ 83

 5 818026  005220 นายสุธรรม ขนาบศักดิ� 84

 6 828012  007142 นายพีระ ทองมี 84

 7 818014  008766 นางพูนสุข อุดม 85

 8 828083  002580 นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิพงศ์ 85

 9 818062  002733 นางนงลักษณ์ จักรมานนท์ 86

 10 818062  002991 นายอุดม ซุื่�นสุวรรณ 86

19สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



หน้าทะเบียนสมาชิกเลขที่ ชื่อ - ชื่อสกุลลำาดับ
11 818019  003267 นางสาวชญาภา สุวรรโณ 87

12 811019  002548 นายไพศาล ใสสอาด 87

13 811019  002696 นางนงค์นาถึ สุวรรณทวี 88

14 811062  004425 นายป็ระชา เอียงเซื่ง 88

15 811019  004507 นายป็ราโมช อนันตพันธ์ุ 89

16 811022  004622 นายไพริน มาละวรรณโณ 89

17 811062  004756 นายอุดมพล อินทมะโน 90

18 811019  005221 นางกิติยา โหรารัตน์ 90
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ทำาเนียบ 
สมาชิกผู้เกษียณอายุการทำางาน

ประจำาปี 2564
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ทำาเนียบ 
สมาชิกผู้เกษียณอายุการทำางาน

ประจำาปี 2564



ช่ือ นายบัญชา  น่ิมประเสริฐ

สมาชิกเลขท่ี 118019  001969

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 257/132 ซื่อยป็ระชาชื�น 30 ถึนนป็ระชาชื�น แขวงวงศ์สว่าง

ช่ือ นางสุพิชชา  ฤกษ์หิรัญโชติิ

สมาชิกเลขท่ี 118012  001970

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 21 หมู่ 6 หมู่บ�านติวานนท์ 38 ซื่อยทานสัมฤทธิ� 16

 ถึนนติวานนท์ ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมือง

 จังหวัดนนทบุรี 11000
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เขตบาง �อ กรุงเทพมหานคร 10800 



ช่ือ นางสาวปณิสรา  แก้วมณี

สมาชิกเลขท่ี 118022  002334

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 1189/1 หมู่ 2 ซื่อยแบริ�ง 58 ถึนนสุขุมวิท 107

 ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรป็ราการ 10270

ช่ือ นายวรวิทย์  ประรงค์ทอง

สมาชิกเลขท่ี 118025  002460

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 27 หมู่บ�าน มศว ซื่อยเฉลิมพระเกียรติ 30 ถึนนสุขุมวิท แขวงดอกไม�

23สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

เขต ร็ะเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 



ช่ือ นายวิโรจน์  จุรังคลักษณ์

สมาชิกเลขท่ี 118040  002746

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 106 หมู่บ�านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซื่อย 30 แยก 14 แขวงดอกไม�

ช่ือ นางสาวละออ  ไวยมานะกิจ

สมาชิกเลขท่ี 118022  002847

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ -
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เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 



ช่ือ นายสมบัติิ  อัมโภช

สมาชิกเลขท่ี 128025  002934

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 9/3 ซื่อยอ่อนนุช 65 แยก 15-4 แขวงป็ระเวศ  เขตป็ระเวศ

ช่ือ นางวิมาลา  สุติินันท์

สมาชิกเลขท่ี 128025  002955

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 387 หมู่ 8 บ�านลองลือบุญ ตำาบลบ�านหนุน อำาเภอสอง

 จังหวัดแพร่ 54120

25สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

กรุงเทพมหานคร 10250 



ช่ือ นางสาวเสาวนีย์  จันทร์น้อย

สมาชิกเลขท่ี 128015  002971

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 40/777 หมู่ 2 หมู่บ�านแพรมาพร คลอง11

 ถึนนรังสิต-นครนายก ตำาบลบึงนำ�ารักษ์ อำาเภอธัญบุรี

 จังหวัดป็ทุมธานี 12110

ชื่อ นางรุ้งติะวัน  สุภาผล

สมาชิกเลขที่ 118015  002999

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู ่ -
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ช่ือ นางสาวอินทิรา  บุญญานุวัติร

สมาชิกเลขท่ี 118042  003002

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ป็ทุมวัน)

ท่ีอยู่ 4/105 หมู่ 1 หมู่บ�านสำาเร็จวิลล์ 4 ซื่อยวัดศรีป็ระวัติ ถึนนกาญจนาภิเษก

 ตำาบลศาลากลาง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ช่ือ นางสาวสุปราณี  ขวัญบุญจันทร์

สมาชิกเลขท่ี 128025  003432

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 98/95 หมู่ 1 หมู่บ�านซืื่�อตรง ซื่อย 3 ถึนนรังสิต-นครนายก

 ตำาบลบึงยี�โถึ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดป็ทุมธานี 12130

27สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นางสาวกาญจนา  ถาวร

สมาชิกเลขท่ี 118042  003457

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ป็ทุมวัน)

ท่ีอยู่ 128 ถึนนเทศบาลสาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10600

ช่ือ นายพงษ์พัฒน์  เวชสิทธิิ์�

สมาชิกเลขท่ี 110015  003499

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 9/27  ถึนนป็ระชาราษฎร์ 1 แขวงบางซืื่�อ เขตบางซืื่�อ

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
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ช่ือ นางสายรุ้ง  อรรถวรรณ์

สมาชิกเลขท่ี 119040  003577

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

.ท่ีอยู่ 41/132 หมู่บ�านเสนาวิลล่า 8 ซื่อยพระยาสุเรนท์ 42 ถึนนพระยาสุเรนท์

ช่ือ นางสาวฉััติรศรี  เดชะปัญญา

สมาชิกเลขท่ี 118015-003608 

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 1178/154 หมู่บ�าน ป็.ธนานิเวศน์ ซื่อยเสนานิคม 1 ถึนนพหลโยธิน

29สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 10510

แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 



ช่ือ นางสาวอุษา  ศรีจินดารัติน์

สมาชิกเลขท่ี 118020  003703

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายสมภพ  จันเพ็ง

สมาชิกเลขท่ี 118019  003721

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 133/2 ซื่อยพหลโยธิน 15 ถึนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
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เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 



ช่ือ นางสาวศุภมาส  ด่านพานิช

สมาชิกเลขท่ี 118040  004227

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 109 หมู่บ�านมิตรภาพ ซื่อยอ่อนนุช 46 ถึนนสุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน

ช่ือ นางเยาวลักษณ์  สุขุมินท

สมาชิกเลขท่ี 110042  004290

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 188/12 หมู่บ�านพงษ์เพชรเคหะ ซื่อยแจ�งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห�อง

31สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร 10210 



ช่ือ นางสาวโกสุม  จันทร์ศิริ

สมาชิกเลขท่ี 118015  004365

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 20 ซื่อยรามอินทรา34 แยก 9 ถึนนรามอินทรา แขวงท่าแร�ง เขตบางเขน

ช่ือ นายเกียรติิชัย  รักษาชาติิ

สมาชิกเลขท่ี 128016  004462

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 100/64 หมู่บ�านชัยพฤกษ์ 1 (ซื่.3/1) ซื่อยคุ�มเกล�า 7 ถึนนคุ�มเกล�า
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กรุงเทพมหานคร 10230  

แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 



ช่ือ นายฤทธิิ์�  วัฒนชัยย่ิงเจริญ

สมาชิกเลขท่ี 128031  004582

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 124/37 อาคารแม๊คคอนโดมิเนียม ถึนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน

ช่ือ นางศิริอร  นพกิจ

สมาชิกเลขท่ี 118041  004655

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายมัธยม)

ท่ีอยู่ 8 ซื่อยสุคนธสวัสดิ� 11 ถึนนสุคนธสวัสดิ� แขวงลาดพร�าว เขตลาดพร�าว
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เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร  10210 

กรุงเทพมหานคร 10230 



ช่ือ นางรัติติิยา  จินเดหวา

สมาชิกเลขท่ี 110015  004680

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 12/45 หมู่ 6 หมู่บ�านภิณวัฒน์ ซื่อยกระทุ่มล�ม (ซื่อยเกียรติร่วมมิตร)

 ถึนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลกระทุ่มล�ม อำาเภอสามพราน

 จังหวัดนครป็ฐม 73220

ช่ือ นางกมลภัทร  จรรยาประเสริฐ

สมาชิกเลขท่ี 118018  004681

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 20/88 หมู่บ�านพร�อมมิตรวิลล่า ซื่อยสุขุมวิท39  ถึนนสุขุมวิท
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แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  



ช่ือ นายสมชาย  เปี�ยมจิติต์ิ

สมาชิกเลขท่ี 128025  004832

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่  -

ช่ือ นางปิยกานต์ิ  ศรีพรสวรรค์

สมาชิกเลขท่ี 1180011  004889

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 30/1 หมู่ 10 ตำาบลไร่ขิง อำาเภอสามพราน

 จังหวัดนครป็ฐม 73210
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ช่ือ นางสาวพรรณี  หนูซ่ืื่อติรง

สมาชิกเลขท่ี 118015  004893

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 66 หมู่ 1 ตำาบลงิ�วราย อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครป็ฐม 73120

ช่ือ นายธิ์งชาติิ  พู่เจริญ

สมาชิกเลขท่ี 128025  004945

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 8 ถึนนวิภาวดีรังสิต 16/27 แขวงดินแดง เขตดินแดง
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กรุงเทพมหานคร 10400 



ช่ือ นางพรธิ์าดา  สุวัธิ์นวนิช

สมาชิกเลขท่ี 118011  004982

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 2442 ซื่อยอุดมทรัพย์ ถึนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง

ช่ือ นางสาวบุปผา  ม้วยแก้ว

สมาชิกเลขท่ี 118041  005243

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 56/150 หมู่บ�านพนาสนธิ�วิลล่า 6 ซื่อยนิมิตรใหม่ 7 ถึนนนิมิตใหม่
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เขตบางซ่ืื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  

แขวงทรายกองดิน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10500 



ช่ือ นางสาวพิมผกา  อัคคะพู

สมาชิกเลขท่ี 118040  005359

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 132/10 ซื่อยศรีอยุธยา 2 ถึนนรางนำ�า แขวงพญาไท

ช่ือ นางสาวบุษยมาศ  มาลยมาน

สมาชิกเลขท่ี 118017  005373

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 1402 หมู่ 1 ถึนนทางรถึไฟสายเก่า ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมือง

 จังหวัดสมุทรป็ราการ 10270
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เขตราชเทวี กรุงเทมหานคร 10400 



ช่ือ นางสาวราศรี  เวียงวีระ

สมาชิกเลขท่ี 118040  005375

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 22/36 ซื่อยลาดพร�าว 1 ถึนนลาดพร�าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

ช่ือ นางรัชนี  ไวยลาภ

สมาชิกเลขท่ี 118040  005429

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ฝ่่ายป็ระถึม)

ท่ีอยู่ 127 ซื่อยสุขุมวิท 105 ถึนนลาซื่าล 42 แขวงบางนา เขตบางนา

39สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

กรุงเทพมหานคร 10900 

กรุงเทพมหานคร 10260 



ช่ือ นางสาวจุฑามาศ  เพ็ญเจริญ

สมาชิกเลขท่ี 118019  005945

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายปริญญา  อัครานุรักษ์กุล

สมาชิกเลขท่ี 128015  006495

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู 53/101 หมู่ 1 หมู่บ�านลัดดาวัลย์ รังสิต  ถึนนรังสิต-ป็ทุม ตำาบลบ�านกลาง

 อำาเภอเมือง จังหวัดป็ทุมธานี   12000
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ช่ือ นายพีรพล  เกลียวทอง

สมาชิกเลขท่ี 129016  006736

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 107 หมู่ 6 อาคารกัลยาณมิตร (คอนโด A) ถึนนรังสิต-นครนายก

 ตำาบลองครักษ์ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ช่ือ นางสาวศุภาวรรณ  กันแติง

สมาชิกเลขท่ี 119042  009685

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงเรียนสาธิต ป็ทุมวัน)

ท่ีอยู่ -
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ช่ือ นายบุญเลิศ  เอ่ียมสะอาด

สมาชิกเลขท่ี 129016  010649

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 100/ก หมู่ 1 ตำาบลป่็าโมก  อำาเภอป่็าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

ช่ือ นางเรียม  เนียมปาน

สมาชิกเลขท่ี 129019  011054

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 49 หมู่ 8 ตำาบลคลองใหญ่ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
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ช่ือ นายจำาเนียร  มนัสทวี

สมาชิกเลขท่ี 129016  011443

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ท่ีอยู่ 800/242 หมู่บ�านวังทองริเวอร์ป็าร์ค ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา

 จังหวัดป็ทุมธานี 10220

ช่ือ นางปองทิพย์  เทพอารีย์

สมาชิกเลขท่ี 118171  013772

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 53/1207 หมู่ 3 ซื่อยมิตรป็ระชา 21 ถึนนติวานนท์-ป็ากเกร็ด

 ตำาบลบ�านใหม่ อำาเภอป็ากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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ช่ือ นางวันเพ็ญ  สีสัน

สมาชิกเลขท่ี 139130  015638

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงพยาบาลชลป็ระทาน)

ท่ีอยู่ 23 หมู่ 2 ตำาบลบางพลับ อำาเภอป็ากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่ือ นายประชา  สีใจ

สมาชิกเลขท่ี 111019  002706

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 670/19 ถึนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
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กรุงเทพมหานคร 10520 



ช่ือ นายปัญญาณัฏฐ์  ศรีสวรรค์

สมาชิกเลขท่ี 111019  003225

หน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ีอยู่ 97 หมู่ 12 ถึนนทรงธรรม ตำาบลทรงคนอง อำาเภอพระป็ระแดง

 จังหวัดสมุทรป็ราการ 10130

ช่ือ นายประโชติิ  รัตินดิลก ณ ภูเก็ติ

สมาชิกเลขท่ี 510061  003019

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ถึนนลงหาดบางแสน  ตำาบลแสนสุข\

 อำาเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20130
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ช่ือ นายธิ์นเดช  วัฒนไชย

สมาชิกเลขท่ี 510019  003338

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 30/3 หมู่ 7 หมู่บ�านรัตนธานี ซื่อยบางนา-ตราด 53 ถึนนบางนา-ตราด

 ตำาบลบางแก�ว อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรป็ราการ 10540

ช่ือ นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติิกูล

สมาชิกเลขท่ี 510012  003356

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

46 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นายวีรพงศ์  วุฒิพันธ์ุิ์ชัย

สมาชิกเลขท่ี 510012  003688

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 39/195 หมู่ 5 หมู่บ�านมณีรินทร์บางแสน ถึนนมิตรสัมพันธ์

 ตำาบลบ�านปึ็ก อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นายไพฑูรย์  กันสิงห์

สมาชิกเลขท่ี 510014  003755

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 39/192 หมู่ 5 หมู่บ�านมณีรินทร์ บางแสน ตำาบลบ�านปึ็ก

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
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ช่ือ นางสาวสุชาดา  มณีสุธิ์รรม

สมาชิกเลขท่ี 510019  003861

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายบรรจง  จักรกลจันทร์

สมาชิกเลขท่ี 510012  004068

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 16/10 ซื่อย 12 ถึนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130
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ช่ือ นางสาวสุพรรณี  ลีโทชวลิติ

สมาชิกเลขท่ี 510060  004071

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายชูชาติิ  พิณพาทย์

สมาชิกเลขท่ี 510017  004146

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 33/6 หมู่ 6 ซื่อย 16 ถึนนมิตรสัมพันธ์ ตำาบลบ�านปึ็ก

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
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ช่ือ นางยุพิน  ถนัดวณิชย์

สมาชิกเลขท่ี 510027  005151

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นางสาวยุนี  พงศ์จตุิรวิทย์

สมาชิกเลขท่ี 510027  005416

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 99/234 หมู่ 6 หมู่บ�านปิ็ยวัฒน์ บางแสน ซื่อย 5 ถึนนมิตรสัมพันธ์

 ตำาบลบ�านปึ็ก อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
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ช่ือ นางยุวดี  ลีลัคนาวีระ

สมาชิกเลขท่ี 510027  005623

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 32/4 หมู่ 1 ตำาบลห�วยกะปิ็ อำาเภอเมืองชลบุรี 

 จังหวัดชลบุรี 20000

ช่ือ นางสาวศิริพร  จันทร์ฉาย

สมาชิกเลขท่ี 510028  007338

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -
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ช่ือ นางสาวเสาวณีย์  สำาราญสุข

สมาชิกเลขท่ี 518019  002332

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 150/366 หมู่ 5 ซื่อย 12 หมู่บ�านคันทรีป็าร์ค 3 ตำาบลห�วยกะปิ็

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นางสาวสุวิมล  ชุนถนอม

สมาชิกเลขท่ี 518061  002890

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 17 ซื่อย 18 ถึนนบางแสนล่าง ตำาบลแสนสุข

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

52 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นางอุษาวดี  ตัินติิวรานุรักษ์

สมาชิกเลขท่ี 518012  003076

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายโกมินทร์  ขันธิิ์รัติน์

สมาชิกเลขท่ี 518019  003671

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 169/126 มหาวิทยาลัยบูรพา ถึนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

53สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นางสาววารี  กังใจ

สมาชิกเลขท่ี 518027  003719

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นางระพิน  ชูช่ืน

สมาชิกเลขท่ี 518043  003740

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 64/54 หมู่บ�านสามมุขธานี ถึนนบางแสน-อ่างศิลา ตำาบลแสนสุข

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

54 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นางสาวสมพิศ  อานามนารถ

สมาชิกเลขท่ี 518014  003773

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติิ

สมาชิกเลขท่ี 518017  003813

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

55สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายภูริลาภ  อิศรีทอง

สมาชิกเลขท่ี 518019  003859

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 169/133 ถึนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20131

ช่ือ นางรัชฏาภรณ์  พุทธิ์ประสาท

สมาชิกเลขท่ี 518029  004051

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

56 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นายผลาดร  สุวรรณโพธิิ์�

สมาชิกเลขท่ี 518014  004257

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 104/8 หมู่ 5 ซื่อยห�วยกะปิ็ 18 ถึนนสุขุมวิท ตำาบลห�วยกะปิ็

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นางรัชนันต์ิ  ถิรรดา

สมาชิกเลขท่ี 518061  004469

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

57สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นางสาวสุวรรณา  รัศมีขวัญ

สมาชิกเลขท่ี 518012  005306

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นางสาวพัดชา  กวางทอง

สมาชิกเลขท่ี 518043  005521

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 36 หมู่ 5 ตำาบลบางป่็า อำาเภอเมืองราชบุรี

 จังหวัดราชบุรี 70000
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ช่ือ นางธิ์วัลกร  สกุลใจแก้ว

สมาชิกเลขท่ี 518043  006370

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นางอรพร  สดใส

สมาชิกเลขท่ี 518026  006528

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 11 ซื่อย 3 ถึนนมิตรสัมพันธ์ ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

59สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นางสาวบุญพา  ดิษฐเจริญ

สมาชิกเลขท่ี 519012  013128

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ -

ช่ือ นายประโคม  ดีด้วยชาติิ

สมาชิกเลขท่ี 511043  002981

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 74/2 หมู่บ�านสามมุขธานี ถึนนบางแสน-อ่างศิลา ตำาบลแสนสุข

 อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

60 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นายบุญย่ิง  มะโรงเหม็ง

สมาชิกเลขท่ี 511043  003117

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 73/7ก ถึนนบางแสนล่าง ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นายเริงชัย  ผาสุขเจริญ

สมาชิกเลขท่ี 511043  003741

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 24/40 ถึนนมาบมะยม ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

61สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายชยกร  ระวะนาวิก

สมาชิกเลขท่ี 511019  003911

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 112/16 ถึนนบางแสนล่าง ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุนารักษ์

สมาชิกเลขท่ี 511026  003912

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 51/7 ถึนนเนตรดี ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

62 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นายฉัลาด  สอนจันทร์

สมาชิกเลขท่ี 511061  003921

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 522 ถึนนสุขุมวิท ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นายวันชัย  ซุ่ื่นไล้

สมาชิกเลขท่ี 511019  003972

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 44/8 ถึนนบางแสนสาย 4 ใต� ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

63สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายประจักษ์  เช้ือดี

สมาชิกเลขท่ี 511019  004408

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 2/1 หมู่ 5 ตำาบลเหมือง อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130

ช่ือ นางประนอม  ผ่องพักติร์

สมาชิกเลขท่ี 511060  005804

หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ีอยู่ 16 ซื่อย 5 ถึนนเป็รมใจราษฎร์ ตำาบลเหมือง อำาเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี 20130
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ช่ือ   นายฉัลอง  ชาติรูประชีวิน

สมาชิกเลขท่ี 610014  004431

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 462/41 หมู่ 8 หมู่บ�านฉัตรแก�ว ซื่อย 2 ตำาบลสมอแข อำาเภอเมือง

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่ือ   นางอนงค์  วิศวรุ่งโรจน์

สมาชิกเลขท่ี 610031  006302

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 666/83 หมู่ 3 หมู่บ�านพิษณุโลก ซื่อยมิตรภาพ 18 ถึนนมิตรภาพ

 ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

65สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ   นางอุรัติน์  พิมลศรี

สมาชิกเลขท่ี 610039  004464

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 126/1 หมู่ที� 10 บ�านวังดาน ตำาบลบางระกำา อำาเภอบางระกำา

 จังหวัดพิษณุโลก 65140

ช่ือ นางสาวกฤษณา  อัครวงษ์

สมาชิกเลขท่ี 610012  003603

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 24/31 หมู่ 2 ถึนนสิงหวัฒน์ ตำาบลบ�านคลอง อำาเภอเมือง

 จังหวัดพิษณุโลก 65000
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ช่ือ นางจำารัส  ปลากัดทอง

สมาชิกเลขท่ี 610016  003661

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 983/1-2 ถึนนบรมไตรโลกนารถึ 2  ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่ือ นางชลอ  ฉัำ่าไกร

สมาชิกเลขท่ี 610019  003694

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 44 หมู่ 1 ตำาบลท่าโพธิ� อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

67สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายสำาเริง  พวงสุดา

สมาชิกเลขท่ี 610019  004295

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 23 หมู่ 10 หมู่บ�านวัดจันทร์ตะวันตก ตำาบลวัดจันทร์ตะวันตก

 อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่ือ นางสาวปราณี  ประทุมทอง

สมาชิกเลขท่ี 610019  004432

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 99/108 หมู่ 6 หมู่บ�านเกษมทรัพย์ ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา

 จังหวัดป็ทุมธานี 12130
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ช่ือ นายพีระ สำาเภาเงิน

สมาชิกเลขท่ี 610022  003202

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 116/1 หมู่ 2 ตำาบลไกรนอก อำาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

ช่ือ นายจตุิรพร  รักษ์งาร

สมาชิกเลขท่ี 618030  006778

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 36 หมู่ 10 หมู่บ�านชมวิวเขาใหญ่ ถึนนผ่านศึก-กุดคล�า ตำาบลหมูสี

 อำาเภอป็ากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

69สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายนิวัฒน์  สกุลอ๊อติ

สมาชิกเลขท่ี 615019  011981

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 24/12 หมู่ 9 หมู่บ�านคลองหนองเหล็ก ตำาบลท่าโพธิ� อำาเภอท่าโพธิ�

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่ือ นายสมนึก  มีพยุง

สมาชิกเลขท่ี 611019  003893

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 146 หมู่ 4 ถึนนพิษณุโลก-สุโขทัย ตำาบลบ�านกร่าง อำาเภอเมือง 

 จังหวัดพิษณุโลก 65000
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ช่ือ นายฉัลอม  สิงหเดช

สมาชิกเลขท่ี 611019  004273

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 133/1 หมู่ 6 ซื่อย 12 ถึนนพิษณุโลก-กำาแพงดิน ตำาบลท่าโพธิ� 

 อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่ือ นางกุหลาบ  มีขำา

สมาชิกเลขท่ี 611019  004332

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 39/4 หมู่ 7 ตำาบลท่าโพธิ� อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

71สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายเจริญ  คนหลัก

สมาชิกเลขท่ี 611019  004396

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 35 หมู่ 3 หมู่บ�านงิ�วงาม ตำาบลงิ�วงาม อำาเภอเมือง 

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่ือ นางทัศนีย์  มีพยุง

สมาชิกเลขท่ี 611019  004400

หน่วย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่ีอยู่ 19/147 หมู่ 4 ตำาบลวัดจันทร์ อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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ช่ือ นางสุภกร พงศบางโพธิิ์�

สมาชิกเลขท่ี 628064  003006

หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา

ท่ีอยู่ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำาบลแม่กา 

 อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ช่ือ นายนุวัติร วิศวรุ่งโรจน์

สมาชิกเลขท่ี  628064  006839

หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา

ท่ีอยู่  666/83 หมู่ 3 ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก 

 จังหวัดพิษณุโลก 65000

73สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



ช่ือ นายเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

สมาชิกเลขท่ี  628064  007380

หน่วย มหาวิทยาลัยพะเยา

ท่ีอยู่  181/26 หมู่ 6 หมู่บ�านเจริญสุข ตำาบลสันพระเนตร อำาเภอสันทราย 

 จังหวัดเชียงใหม่

ช่ือ นายประสิทธิิ์�  ชุติิชูเดช

สมาชิกเลขท่ี 710033  003483

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 133 หมู่ 20 ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
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ช่ือ นางสาวชูพักติร์  สุทธิิ์สา

สมาชิกเลขท่ี 710026  003526

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 305 หมู่ 2 ตำาบลบรบือ อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  44130

ช่ือ นางสาวนิติยา  คอนสาร

สมาชิกเลขท่ี 710033  003589

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 189/1 หมู่ 9 ตำาบลหนองบัวแดง อำาเภอหนองบัวแดง

 จังหวัดชัยภูมิ 36210
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ช่ือ นางสาวกนกกุล  มาเวียง

สมาชิกเลขท่ี 710026  003658

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 120 หมู่ 20 หมู่บ�านอัครฉัตรธานี ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย

 จังหวัดมหาสารคาม 44150

ช่ือ นายพิทักษ์  น้อยวังคลัง

สมาชิกเลขท่ี 710017  003992

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 16 หมู่บ�านตักสิลา ซื่อย 2 ถึนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
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ช่ือ นางสาวนภาภรณ์  พลนิกรกิจ

สมาชิกเลขท่ี 7101034  004995

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 198 หมู่ 20 หมู่บ�านอัครฉัตรธานี ซื่อย 4 ตำาบลขามเรียง

 อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ช่ือ นางมลิจันทร์  ทองคำา

สมาชิกเลขท่ี 710034  005040

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 52 หมู่ 12 หมู่บ�านโนนสำาราญ ตำาบลแวงน่าง อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000
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ช่ือ นางอภิญญา  วงศ์พิริยโยธิ์า

สมาชิกเลขท่ี 710027  005548

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 939/66 หมู่ 19 หมู่บ�านโครงการหมู่บ�านสวนมอ ตำาบลศิลา

 อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ช่ือ นางสาวภคินี  ศรีสารคาม

สมาชิกเลขท่ี 710027  005722

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 568 ถึนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000
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ช่ือ นางกฤติยา  แสนศักดิ�

สมาชิกเลขท่ี 710012  006196

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 1012 หมู่บ�านส่อง ถึนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

ช่ือ นางโสรัจญา  สุริยันต์ิ

สมาชิกเลขท่ี 710027  006447

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 5/25 หมู่ 14 หมู่บ�านชิดชล ซื่อย 5 ถึนนถีึนานนท์ ตำาบลเกิ�ง

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
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ช่ือ นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน

สมาชิกเลขท่ี 710066  003228

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 84 หมู่ 14 หมู่บ�านชิดชล 2 ซื่อย 1 ตำาบลเกิ�ง อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000

ช่ือ นางกิจปภา  แสงหิม

สมาชิกเลขท่ี 710019  004105

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 25 หมู่บ�านค�อใหญ่ ซื่อยค�อใหญ่ 2 ถึนนค�อใหญ่ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

80 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นายทศพร  ปอศิริ

สมาชิกเลขท่ี 710065  004129

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 40 ซื่อยนครสวรรค์ 4 ถึนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ช่ือ นายศรีเก้ือกูล  ดวงจันทร์ทิพย

สมาชิกเลขท่ี 710019  005579

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 3 ซื่อยจุฑางกรู 1 ถึนนจุฑางกรู ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม  44000
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ช่ือ นางอุบลรัติน์  ป้านภูมิ

สมาชิกเลขท่ี 718024  007776

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 3 ซื่อยนครสวรรค์ 30 ถึนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ช่ือ นางอังคณา  พลหาญ

สมาชิกเลขท่ี 718019  010054

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ -
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ช่ือ นางชุติิมา  โหรากุล

สมาชิกเลขท่ี 718019  010273

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 2/2 ซื่อยศรีสวัสดิ�ดำาเนิน 4 ถึนนศรีสวัสดิ�ดำาเนิน ตำาบลตลาด

 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ช่ือ นายสมาน  วิศรีสิทธิิ์�

สมาชิกเลขท่ี 711066  004969

หน่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่ีอยู่ 122 หมู่ที� 13 หมู่บ�านร่วมใจ ตำาบลแวงน่าง อำาเภอเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดมหาสารคาม 44000
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ช่ือ นางรุ่งนภา  หีมอะดัม

สมาชิกเลขท่ี 810019  002811

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  141/1 หมู่ 13 ตำาบลบางกลำ�า อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90130

ช่ือ นายนุกูล  อินทระสังขา

สมาชิกเลขท่ี 828012  003215

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  333 หมู่ 4 ตำาบลบ�านพร�าว อำาเภอป่็าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
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ช่ือ นางเรวดี  กระโหมวงศ์

สมาชิกเลขท่ี 818014  003752

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  108/84 หมู่ 2 ตำาบลพะวง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่ือ นายธิ์นพันธ์ุิ์  ปัทมานนท์

สมาชิกเลขท่ี 828012  003771

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  121/62 หมู่ 8 ถึนนสามสิบเมตร ตำาบลเขารูป็ช�าง

 อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
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ช่ือ นายสุธิ์รรม  ขนาบศักดิ�

สมาชิกเลขท่ี 818026  005220

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  17/254 หมู่ 8 ตำาบลเขารูป็ช�าง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่ือ นายพีระ ทองมี

สมาชิกเลขท่ี 828012  007142

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  25 ซื่อยโชคสมานคุณ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ช่ือ นางพูนสุข  อุดม

สมาชิกเลขท่ี 818014  008766

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  655/33 ซื่อย 2 หมู่ 2 ตำาบลเขารูป็ช�าง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่ือ นางสาวอุทัยวรรณ  สุทธิิ์พงศ์

สมาชิกเลขท่ี 828082  002580

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 69 หมู่ 3 ตำาบลนำ�าน�อย อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
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ช่ือ นางนงลักษณ์  จักรมานนท์

สมาชิกเลขท่ี 818062  002733

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 495/55 หมู่ 6 ตำาบลนำ�าน�อย อำาเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 90110

ช่ือ นายอุดม  ซุ้ื่นสุวรรณ

สมาชิกเลขท่ี 818062  002991

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 144 หมู่ 2 ตำาบลคลองเปี็ยะ อำาเภอจะนะ

 จังหวัดสงขลา 90130

88 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



ช่ือ นางสาวชญาภา  สุวรรโณ

สมาชิกเลขท่ี 818019  003267

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  67 หมู่ 1 ตำาบลชะแล� อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ช่ือ นายไพศาล  ใสสอาด

สมาชิกเลขท่ี 811019  002584

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 35/5 หมู่ 1 ซื่อยบ่อดอกรัก ตำาบลพะวง อำาเภอเมือง

 จังหวัดสงขลา 90000
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ช่ือ นางนงค์นาถ  สุวรรณทวี

สมาชิกเลขท่ี 811019  002696

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 27 หมู่ 3 ถึนนสงขลา-นาทวี ตำาบลเขารูป็ช�าง

 อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ช่ือ นายประชา  เอียงเซื่ง

สมาชิกเลขท่ี 811062  004425

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 729 หมู่ 5 ตำาบลบ่อตรุ อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
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ช่ือ นายปราโมช  อันติพันธ์ุิ์

สมาชิกเลขท่ี 811019  004507

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  131/25 ถึนนริมรถึไฟ ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่ือ นายไพริน  มาละวรรณโณ

สมาชิกเลขท่ี 811019  003282

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  40 หมู่ 21 ตำาบลป่็าขาด อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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ช่ือ นายอุดมพล  อินทมะโน

สมาชิกเลขท่ี 811062  004756

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่ 31/2 หมู่ 1 ติำาบลเกาะยอ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่ือ นางกิติิยา  โหรารัติน์

สมาชิกเลขท่ี 811019  005221

หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่ีอยู่  77 หมู่ 2 ติำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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ความรู้สึกของสมาชิกที่มีต่อความรู้สึกของสมาชิกที่มีต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพาหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
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น.ส.สุวิมล  ชุนถนอม  เลขสมาชิก 518061 002890
 ป็ระทับใจการให�บริการที�ดี รวดเร็ว บุคลากรน่ารักทุกคน

นายไพฑููรย์  กันสิงห์  เลขสมาชิก 510014 003755
 ขอชื�นชมการป็ฏิิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด (ม.บูรพา) ทุกคน ให�ความอนุเคราะห์ในการ
ติดต่อ มีนำ�าใจที�ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที�ดีงาม

ขอขอบคุณทุกคนมาในโอกาสนี�ครับ

นางยุวดี  ลีลัคนาวีระ  เลขสมาชิก 510027 005623
 สหกรณ์นี�ดีมากค่ะ มีเงินเก็บ มีแหล่งในการกู�ยมืเงิน เจ�าหน�าที�บริการดีมากๆ ค่ะ ผู�บริหารก็บริหารเก่ง ทำาให�สหกรณ์
เราไม่ล�มเหมือนบางแห่ง

ขอบคุณนะคะ



หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวรหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายวันชัย  ซุุ่่นไล้  เลขสมาชิก 511019 003972
 บริการได�ดีมาก ป็ระทับใจมาก ต�องใช�บริการบ่อยๆ

นายสมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์  เลขสมาชิก  610012-003237
 เริ�มแรก อาจารย์กมล การกุศล ชักชวนให�มาสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ตั�งแต่เงินเดือน 4,700 บาท เสียค่าสมัครแรก
เข�า 200  บาท  และสะสมหุ�นเดือนละ 500 บาท ภายหลัง 
 อ.กมล เอกไทยเจริญ ป็ระธานกรรมการ แนะนำาให�ส่งค่าหุ�นมากกว่า 20% ของรายได�  และซืื่�อหุ�นเพิ�มตามวาระให�
มูลค่าหุ�มเพิ�มมากๆ และหากมีความจำาเป็็นจะต�องกู�เงินก็ให�ใช�กู�เงินแบบใช�หุ�นคำ�า เพราะดอกเบี�ยเงินกู�เมื�อหักเงินเฉลี�ยคืน
ยังไงก็น�อยกว่าเงินปั็นผล
 เมื�อทราบดังนี�บางป็ีก็กู�เงินสหกรณ์ แล�วไป็ซืื่�อหุ�นเพิ�มทำาให�หุ�นสะสมเป็็นจำานวนมาก ได�ปั็นผล+เงินเฉลี�ยคืนปี็ละ
เป็็นแสน มีอาจารย์ท่านหนึ�งซึื่�งเกษียณไป็แล�วได�เงินปั็นผลครั�งหนึ�ง สามารถึซืื่�อรถึเก๋งโตโยต�าได�ปี็ละ 1 คัน
 นอกจากนี�สหกรณ์ยงัมีเงินสวัสดิการต่างๆ ได�แก่ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล, เงินทุนสาธารณป็ระโยชน์สมาชิก
หรือทายาทถึึงแก่กรรม, เงินสงเคราะห์สมาชิกถึึงแก่กรรม, กองทุน สวส. (150,000) ,เงินช่วยเหลือสมาชิกถึึงแก่กรรม
ด�วยอุบัติเหตุ, เงินบำาเหน็จสมาชิก 25 และบำาเหน็จสมาชิก 60, เงินบำาเหน็จเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส (มาจากเงินสงเคราะห์

95สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด



สมาชิกถึึงแก่กรรม) เงินส่งเสริมการศึกษา (บุตรสมาชิก) ป็ระกอบด�วยทุนสงเคราะห์การศึกษา ทุนเรียนดีและเงินรางวัล
สำาเร็จการศึกษา ป็ริญญาตรี (ใบแรก) เพียงอย่างเดียว
 สรุป็แล�ว สหกรณ์ฯ ไมไ่ด�มีไว�เพื�อให�สมาชิกกู�เงินเพียงอย่างเดียว แตมี่ไว�เพื�อให�สมาชิกบริหารเงนิอยา่งมีระบบ และ 
ได�รับความช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ตามความจำาเป็็น ดังนั�นสมาชิกควรมี check list ต่างๆ และใช�ป็ระโยชน์จากสวัสดิการ
สหกรณ์ฯ ให�ครบถึ�วนสิทธิ�
 ขอบขอบคุณสหกรณ์ฯ เป็็นอย่างมากที�สมทบค่าหุ�นให�ทุกปี็รวม 31 ปี็ ที�เป็็นสมาชิกสหกรณ์ ได�เงินค่าหุ�นเพิ�มกว่า 
7,000 บาท และได�สิทธิ�เงินสวัสดิการจากสหกรณ์ เมื�อเสียชีวิตรวมกว่า 270,000 บาท ขอขอบคุณสมาชิกและกรรมการ
สหกรณ์ทุกคน ตั�งแต่ป็ระธานกรรมการสหกรณ์ รศ.ชัยโรจน์ ชัยอินคำา จนถึึงป็ระธานกรรมสหกรณ์คนปั็จจุบัน คือ 
ผศ.สมชาย ไกรสังข์

นางจำารัส  ปลากัดทอง  เลขสมาชิก 610016 003661
 ข�าพเจ�านางจำารัส  ป็ลากัดทอง เท่าที�ได�ติดต่อสหกรณ์ บุคลากรมีความกระตือรือร�นในการให�บริการดีมาก สอบถึาม
ข�อมูลทุกเรื�องก็จะได�รับคำาตอบที�กระจ่างแล�ว
 แต่ที�ดีที�สุดคือ เวลาเราต�องการใช�เงินสหกรณ์ก็จะบริการให�เราเสมอไม่ว่าจะเป็็นการฝ่ากเงิน-การถึอนเงิน
 สรุป็ภาพรวม มีความป็ระทับใจมากถึึงมากที�สุดค่ะ
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นายฉลอง  ชาตรูประชีวิน  เลขสมาชิก  610014 004431
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จก  เป็็นรากฐานที�สำาคัญที�ทำาให�ชีวิตของสมาชิกมีความมั�นคงตลอดไป็

นายพีระ  สำาเภาเงิน  เลขสมาชิก 610022 003202
 ขอขอบคุณสหกรณ์ที�ให�บริการกับสมาชิกด�วยดีเสมอมา

นายฉลอม  สิงหเดช  เลขสมาชิก 611019 004273
 มีความภูมิใจอย่างยิ�งที�ได�เป็็นสมาชิกของสหกรณ์ที�เป็็นองค์กรให�บริการดี ต่อสมาชิกทุกท่านเสมอมา

นายนิวัฒน์  สกุลอ๊อต  เลขสมาชิก 615019 011981
 ขอบคุณสหกรณ์ทุกท่านที�เป็็นธุระมาให�ตลอด



หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยาหน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกนกกุล  มาเวียง  เลขสมาชิิก  710026 003658
	 “วัันเวัลาล่วังเลยมาถึึง	 25	 ปีี	 แห่่งเบญจเพสแล้วั	 ขอขอบคุุณสห่กรณ์	 มศวั	 สาขา	 มมส	 ได้้มอบคุวัามรัก	 
คุวัามเอ้�ออาทร	และคุวัามห่่วังใยเสมอ	และตลอด้ไปี	ขอบคุุณ	ขอบคุุณ	ขอบคุุณคุ่ะ”

นางอัังคณา  พลหาญ  เลขสมาชิิก 718019 010054
	 “ให้่บริการดี้เยี�ยม”

นางสุุภกร  พงศบางโพธ์ิ์�  เลขสุมาช์ิก  628064 003006
	 สำำ�หรัับมนุุษย์์เงิินุเดืือนุ	 สำหกรัณ์์ฯ	 เป็็นุองิค์์กรัท่ี่�ได้ืดูืแลด้ื�นุสำวััสำดิืก�รัก�รัเงิินุท่ี่�ด่ืย์ิ�งิ	 เป็็นุทัี่�งิท่ี่�เก็บออมเงิินุและ 
ท่ี่�ให้กู้ยื์มเงิินุ	 รัวัมถึึงิให้ขวััญและกำ�ลังิใจในุสำวััสำดิืก�รัอื�นุๆ	 แม้จะไม่ได้ืม�กม�ย์นัุก	 แต่่คื์อกำ�ลังิใจท่ี่�สำม�ชิิกไดื้ช่ิวัย์เหลือ 
กันุและกันุ
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นางชุุติิมา  โหรากุุล  718 019 010273
	 “บริิการิเยี่่�ยี่ม	สหกริณ์์	มศว”

นายสมาน  วิิศรีสิทธิิ์�  เลขสมาชิุกุ 711066 004989
	 “รัิกสหกริณ์์ออมทรัิพยี่์มากๆ	ครัิบ”

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นางเรวดีี  กระโหมวงศ์์  เลขสมาชิิก 818014 003752
	 สหกรณ์์เป็็นหนว่ยงานสวสัดิิการท่ี่�ฝึึกการออมการบรหิารการเงนิให้กับสมาชิิกและครอบครวัขอบคุณ์ท่ี่�ที่ำาให้สมาชิิก
ม่ฐานะที่างการเงินมั�นคง

นางสาวอุุทััยวรรณ  สุทัธิิพงศ์์  เลขสมาชิิก 828082 002580
	 ตลอดิ	40	ปี็	ของการที่ำางานเริ�มตั�ง	มศว	สงขลา	จนกระทัี่�งจบลงท่ี่�มหาวิที่ยาลัยทัี่กษิิณ์	สหกรณ์์เป็็นท่ี่�พ่ึ่�งของเรา
มาตลอดิไม่ว่าจะเป็็นการศ่กษิาต่อ	การต่อเติมบ้าน	การซ้ื้�อรถก็ตามอ้�นๆ	อ่กมากมาย	ต้องขอบคุณ์เป็็นอยา่งมากคะ	และ
คิดิว่าอนาคตคงได้ิใช้ิบริการเหม้อนเดิิม
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นางกิติยา  โหรารัตน์  เลขสมาชิก 811019 005221
 สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็็นเสมือนคู่คิดมิตรคู่เรือน สหกรณ์เป็็นเพื�อนพึ�งพาในยามขัดสน
 สหกรณ์นำาไป็สู่การอยู่ดีกินดี ทำาให�มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์

นายนุกูล  อินทระสังขา  เลขสมาชิก 828012 003215
 สหกรณ์ มศว. มีความสำาคัญและเป็็นสถึาบันการเงินที�ดีและช่วยบุคลากรของเครือข่ายมศว./เทา-ทอง ได�มากมาย 
ขอขอบคุณในทุกความช่วยเหลือ ทำาให�มีความมั�นคงทางการเงินหลังเกษียณของผมได�อย่างดี



กำาหนดการงานเกษียณอายุการทำางานของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด (ทุกหน่วยงาน)

ระหว่างวันท่ี 23 - 24 ตุิลาคม 2564
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธิ์ยา
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 ทุกหน่วยกำาหนดการเดินทางออกจากจุดนัดพบสมาชิกในเวลาท่ีเหมาะสม
07.30 น. กทม. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เพื�อเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาพระราชวังบางป็ะอิน 
 วัดนิเวศน์ธรรมป็ระวัติราชวรวิหาร
11.00 น. ทุกหน่วย ไป็ลงเรือที� ร้านอาหารเรือนรับรอง
12.00 น. รับป็ระทานอาหารกลางวันในเรือ ล่องแม่นำ�าเจ�าพระยา ผ่านวัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราช เจดีย์ศรีสุริโยทัย 
 วัดท่าการ�อง ป้็อมเพชร วัดพนัญเชิงวรวิหาร
14.00 น. ขึ�นรถึทัศนศึกษาต่อ วัดพุทไธิ์ศวรรย์ (อารามหลวง) กราบอนุสาวรียก์ษัตริย ์5 พระองค์ นมัสการพระเหล็กไหล 
 พระในอุโบสถ์ึ ชมพระป็รางค์ โดยรอบ จะมีพระ 108 องค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อโต (หลวงพ่อซื่ำาป็อกง) 

ขอพรจากเจ�าแม่สร�อยดอกหมาก นมัสการพระทองคำา วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน นมัสการพระในอุโบถึส 
 กราบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร เสร็จแล�วเข�าที�พัก ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์
 งานเล้ียงภาคคำา่ (เชิญชวนแต่งชุดไทยตามสมัครใจ / สลับรายการพิเศษให�สมาชิก)
18.00 น. สมาชิกลงทะเบียนและรับทำาเนียบรุ่น ณ ห้องจัดเล้ียง ดาหลา
18.30 น. ถ่ายภาพท่ีระลึกร่วมกัน (แต่ละหน่วย และรวมทั�งหมด) เพื�อเป็็นที�ระลึก
19.00 น. ป็ระธานกล่าวเปิ็ดงาน – รับป็ระทานอาหาร – รับมอบของที�ระลึก
20.00 น. ให�ผู�แทนสมาชิกแต่ละหน่วยกล่าวแสดงความรู�สึกที�มีต่อสหกรณ์ 
22.00 น. ปิ็ดงาน

วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม 2564



หมายเหตุิ กำาหนดการอาจมีการเป็ลี�ยนแป็ลงเพื�อความเหมาะสมกับเวลา
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07.00 น. อาหารเช�าที�โรงแรม
08.00 น. เดินทางทัศนศึกษาต่อ วัดหน�าพระเมรุ ชมหน�าบรรณ (ไม�แกะสลักพระนารายทรงครุฑของเดิม) นมัสการพระพุทธรูป็
 ทรงเครื�องกษัตริย์ นมัสการพระนั�งห�อยพระบาททำาจากศิลา 
09.00 น. เดินทาง ไป็ชมโครงการ “บ้านของพ่อ”
10.30 น. เดินทาง ไป็พิพิธภัณฑสถึานแห่งชาติเจ�าสามพระยา ถ่ายภาพหมู่สมาชิกพร้อมกันทุกหน่วยหน้าพิพิธิ์ภัณฑ์ฯ 
 ก่อนเข�าชมและฟังบรรยาย
11.30 น. เดินทางไป็ ติลาดโก้งโค้ง ชม ซืื่�อของฝ่าก และอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม 2564
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สวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่สมาชิก

1  การจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก (พ.ศ.2552)
 1. เพื�อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บป่็วยและเข�ารับการรักษาในสถึานพยาบาล

 2. เป็็นคนไข�ใน (รวมถึึงการคลอดบุตร) นอนพักในสถึานพยาบาลไม่ตำ�ากว่า 1 คืน (2 วัน)

 3. จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราคืนละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั�ง ปี็ละไม่เกิน 5 ครั�ง

 4. ย่ืนคำาร้องขอรับเงินพร้อมหลักฐานข้อหน่ึงข้อใดดังน้ี

  (1) หนังสือรับรองของแพทย์หรือของสถึานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน 

   ที�ต�องแจ�งจำานวน วัน ที�เข�ารับการรักษาพยาบาล

  (2) ตามข�อ (1) ถึ�าเป็็นสำาเนา ต�องแสดงพร�อมฉบับจริง

104 เกษียณอายุการทำางานประจำาปี 2564



 5. ส่งคำาร�องขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที�ออกจากการรักษาพยาบาล 

 6. พ�นกำาหนดถืึอว่าสละสิทธิ�

 7. สหกรณ์ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที�รัฐบาลป็ระกาศให�การช่วยเหลือรักษาพยาบาลฟรี

2  การจ่ายเงินบำาเหน็จให้สมาชิก (พ.ศ.2552)
 1. สหกรณ์จ่ายเงินบำาเหน็จให�สมาชิก 2 ป็ระเภท 

  คือ เงินบำาเหน็จสมาชิก 25 และเงินบำาเหน็จสมาชิก 60

 2. เงินบำาเหน็จสมาชิก 25 = เงินที�จ่ายให�แก่สมาชิก ที�เป็็นสมาชิกติดต่อกัน 300 เดือน

 3. เงินบำาเหน็จสมาชิก 60 = เงินที�จ่ายให�แก่สมาชิก ที�มีอายุครบ 60 ปี็ 

 4. จำานวนหุ�น = จำานวนหุ�นของสมาชิกแต่ไม่รวมหุ�นที�ซืื่�อเพิ�ม 10 เดือนหลังสุด

 5. เงินบำาเหน็จสมาชิก จ่ายจากป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็

 6. การนับอายุการเป็็นสมาชิก ไม่นับรวมอายุการเป็็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื�น

 7. การจ่ายเงินบำาเหน็จสมาชิก 25 มีรายละเอียดดังนี�

   จ่ายเงินบำาเหน็จภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี็

   นับอายุการเป็็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น�อยกว่า 300 เดือน ถึึงเดือนธันวาคมของปี็ก่อน
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   จำานวนเงินให�จ่ายตามจำานวนหุ�นที�สมาชิกสะสมอยู่ดังนี�

   (1) ไม่เกิน 5,000 หุ�น   ได�รับ 1,000 บาท

   (2) เกิน 5,000 หุ�น แต่ไม่เกิน 10,000 หุ�น ได�รับ 2,000 บาท

   (3) เกิน 10,000 หุ�น แต่ไม่เกิน 50,000 หุ�น ได�รับ 4,000 บาท

   (4) เกิน 50,000 หุ�น แต่ไม่เกิน 100,000 หุ�น ได�รับ 6,000 บาท

   (5) เกิน 100,000 หุ�น ขึ�นไป็  ได�รับ 8,000 บาท

 8. การจ่ายเงินบำาเหน็จสมาชิก 60 มีรายละเอียดดังนี�

   จ่ายเงินบำาเหน็จภายในเดือนตุิลาคมของแต่ละปี็

   นับวันเกษียณอายุราชการ ให�ถืึอวันที� 30 กันยายนของแต่ละปี็

   จำานวนเงินให�จ่ายตามเวลาที�เป็็นสมาชิกติดต่อกันจนถึึงวันเกษียณอายรุาชการ ดังนี�

   (1) ไม่เกิน 120 งวด  ได�รับ 1,000 บาท

   (2) เกินกว่า 120 งวด แต่ไม่เกิน 180 งวด ได�รับ 2,000 บาท

   (3) เกินกว่า 180 งวด แต่ไม่เกิน 240 งวด ได�รับ 4,000 บาท

   (4) เกินกว่า 240 งวด แต่ไม่เกิน 300 งวด ได�รับ 6,000 บาท

   (5) เกินกว่า 300 งวด ขึ�นไป็ ได�รับ 8,000 บาท

 และได�รับเพิ�มตามจำานวนหุ�นที�มีอยู่ โดยใช�อัตรากึ�งหนึ�งของเงินบำาเหน็จสมาชิก 25
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 9. สมาชิกแต่ละคน มีสิทธิรับเงินบำาเหน็จได�ทั�ง 2 ป็ระเภท

 10. ส่งคำาขอรับเงินบำาเหน็จภายใน 90 วัน นับจากวันป็ระกาศ หากพ�นกำาหนดถืึอว่าสละสิทธิ�

 11. เงินบำาเหน็จเป็็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่ตกทอดเป็็นมรดกหรือโอนให�ผู�อื�น

3  การจ่ายเงินบำาเหน็จเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส (พ.ศ. 2552)
 1. สหกรณ์จะจ่ายเงินบำาเหน็จเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส ตั�งแต่วันที� 26 กุมภาพันธ์ 2550 เป็็นต�นไป็

 2. “เงินบำาเหน็จเกื�อกูล” หมายถึึง เงินที�สหกรณ์จ่ายให�แก่สมาชิกที�มีอายคุรบ 65 ปี็, 70 ปี็, 75 ปี็ และ 80 ปี็ และ

ต�องเป็็นสมาชิกสหกรณ์นี�ติดต่อกันไม่น�อยกว่า 20 ปี็ ไม่นับรวมอายุการเป็็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื�น

 3. การนับอายุของสมาชิก ให�นับจากวันเกิดโดยคำานวณจาก วัน เดือน ปี็ ที�ป็รากฏิในเอกสารของทางราชการ เช่น 

สูติบัตร ทะเบียนบ�าน บัตรป็ระจำาตัวป็ระชาชน 

 4. สหกรณ์จะจ่ายเงินบำาเหน็จเกื�อกูลสมาชิกอาวุโสให�แก่สมาชิก ในเดือนที�ครบรอบวันเกิด หรือภายใน 90 วันนับจาก

วันที�ครบรอบวันเกิด ดังนี�

 (1) อายุครบ 65 ปี็บริบูรณ์ เป็็นจำานวนเงิน 5,000.00 บาท

 (2) อายุครบ 70 ปี็บริบูรณ์ เป็็นจำานวนเงิน 10,000.00 บาท

 (3) อายุครบ 75 ปี็บริบูรณ์ เป็็นจำานวนเงิน 15,000.00 บาท

 (4) อายุครบ 80 ปี็บริบูรณ์ เป็็นจำานวนเงิน 20,000.00 บาท
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 5. ให�สมาชิกที�มีอายคุรบตามที�กำาหนด ติดต่อด�วยตนเองพร�อมเอกสารหลักฐานที�ระบุวัน เดือน ปี็เกิด ได�ที�สำานักงาน

สหกรณ์ที�ติดต่อได�สะดวกสำาหรับสมาชิก

 6. เงินบำาเหน็จเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส ที�ให�แก่สมาชิกรายหนึ�งๆ จะต�องไม่เกินกึ�งหนึ�งของเงินที�จะได�รับตามระเบียบว่า

ด�วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึึงแก่กรรม

 7. เมื�อสมาชิกถึึงแก่กรรม สหกรณ์จะนำาเงินบำาเหน็จเกื�อกูลอาวุโส ที�จ่ายให�สมาชิกผู�นั�นไป็แล�วตามข�อ 4 ไป็หักออก

จากจำานวนเงินที�จะได�รับตามระเบียบว่าด�วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึึงแก่กรรม เงินที�เหลือจึงจะจ่ายให�แก่ผู�รับโอน

ป็ระโยชน์

4  การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว (พ.ศ. 2560)
 1. วัตถุึป็ระสงค์

  1. เพื�อจ่ายเงินช่วยเหลือ เมื�อสมาชิก หรือคู่สมรส หรือทายาท ถึึงแก่กรรม

  2. เพื�อจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก ในกรณีที�เกิดทุพพลภาพ

 2. คำานิยาม

   ทายาท = บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก

   บุตร = บุตรที�ชอบด�วยกฎหมายของสมาชิกและยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
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 3. สมาชิกผู�ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี�ให�แก่คู่สมรสหรือทายาท จะต�องเป็็นสมาชิกที�ยังรับราชการหรือป็ฏิิบัติ

งานหรือเกษียณอายุการทำางาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ�าหน�าที�สหกรณ์

 4. สมาชิกถึึงแก่กรรม จ่ายเงินสวัสดิการตามระยะเวลาที�เป็็นสมาชิก ดังนี�

  (1) ไม่เกิน 1 ปี็  จ่าย 10,000 บาท

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

  (3) เกินกว่า 5 ปี็ แต่ไม่เกิน 10 ปี็ จ่าย 20,000 บาท

  (4) เกินกว่า 10 ปี็ แต่ไม่เกิน 15 ปี็ จ่าย 25,000 บาท

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

  (6) เกินกว่า 20 ปี็ แต่ไม่เกิน 25 ปี็ จ่าย 35,000 บาท

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

  (8) เกินกว่า 30 ปี็ ขึ�นไป็ จ่าย 50,000 บาท

 5. คู่สมรสหรือทายาท ที�ไม่ใช่สมาชิกถึึงแก่กรรม สมาชิกได�รับเงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท ถึ�าสมาชิกมีสิทธิ 

หลายราย ให�รับได�เพียงรายเดียว

 6. สหกรณ์จ่ายเงินให�แก่ผู�ที�สมาชกิทำาหนังสือตั�งผู�รับป็ระโยชน์ไว� ถึ�าไม่ได�ทำาจะจ่ายให�แก่คู่สมรสหรอืทายาทคนใดคนหนึ�ง

ตามลำาดับ
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 7. ติดต่อรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที�เกิดเหตุ พ�นกำาหนดให�ถืึอว่าสละสิทธิ�

 8. หลักฐานป็ระกอบการขอรับเงิน 

  ➢ สำาเนาใบมรณะบัตรและสำาเนาทะเบียนบ�านของผู�ถึึงแก่กรรม

  ➢ สำาเนาทะเบียนบ�านของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

  ➢ สำาเนาบัตรป็ระชาชนหรือบัตรข�าราชการของผู�มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ

  ➢ สำาเนาใบรับรองแพทยใ์นกรณีทุพพลภาพ

 9. เงินสวัสดิการนี� ไม่ถืึอเป็็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให�ถืึอเป็็นที�สุด

5  การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (พ.ศ.2549)
 1. สหกรณ์ตั�งป็ระมาณการรายจ่าย ปี็ละ 1,500,000.00 บาท เพื�อจ่ายเป็็นเงินสงเคราะห์ เมื�อสมาชิกถึึงแก่กรรม ตาม

ระยะเวลาที�เป็็นสมาชิกดังนี�

  (1) ตั�งแต่ 1 ปี็ แต่ไม่ถึึง 22 ปี็ จ่าย 50,000 บาท

  (2) ตั�งแต่ 22 ปี็ แต่ไม่ถึึง 24 ปี็ จ่าย 60,000 บาท

  (3) ตั�งแต่ 24 ปี็ แต่ไม่ถึึง 26 ปี็ จ่าย 70,000 บาท

  (4) ตั�งแต่ 26 ปี็ แต่ไม่ถึึง 28 ปี็ จ่าย 80,000 บาท

  (5) ตั�งแต่ 28 ปี็ แต่ไม่ถึึง 30 ปี็ จ่าย 90,000 บาท
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  (6) ตั�งแต่ 30 ปี็  ขึ�นไป็ จ่าย 100,000 บาท

 2. ไม่นับรวมอายุการเป็็นสมาชิกจากสหกรณ์อื�น

 3. เมื�อสมาชิกถึึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที�จะรับเงินสงเคราะห์ ต�องส่งเรื�องขอรับเงินพร�อมหลักฐานป็ระกอบภายใน 

90 วัน เมื�อสมาชิกถึึงแก่กรรม หากพ�นกำาหนดให�ถืึอว่าสละสิทธิ�

 4. หลักฐานประกอบ ให้แสดงพร้อมฉับับจริง ดังนี�

  (1) สำาเนาใบมรณะบัตรของผู�ถึึงแก่กรรม

  (2) สำาเนาทะเบียนบ�านของสมาชิกและของผู�ขอรับเงินสงเคราะห์

  (3) สำาเนาบัตรป็ระชาชนหรือบัตรข�าราชการของผู�ขอรับเงินสงเคราะห์

 5. ถึ�าสมาชิกมีหนี�สินกับสหกรณ์ จะต�องถูึกหักหนี�สินก่อน

 6. เงินสงเคราะห์นี� ไม่ถืึอเป็็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให�ถืึอเป็็นที�สุด

6  สมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
 1. สหกรณ์ทำาป็ระกันอุบัติเหตุหมู่สำาหรับสมาชิก ทุนป็ระกันคนละ 100,000 บาท

 2. เมื�อสมาชิกถึึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที�จะรับเงิน ต�องส่งเรื�องขอรับเงินพร�อมหลักฐานป็ระกอบภายใน 90 วัน 

เมื�อสมาชิกถึึงแก่กรรม หากพ�นกำาหนดให�ถืึอว่าสละสิทธิ�
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 3. หลักฐานประกอบ ให้แสดงพร้อมฉับับจริง ดังนี�

  (1) สำาเนาใบมรณะบัตร

  (2) สำาเนาใบชันสูตพลิกศพ

  (3) สำาเนาบันทึกป็ระจำาวันของสถึานีตำารวจ

  (4) สำาเนาทะเบียนบ�านของสมาชิกและของผู�ขอรับเงินสงเคราะห์

  (5) สำาเนาบัตรป็ระชาชนหรือบัตรข�าราชการของผู�ขอรับเงินสงเคราะห์

 4. ถึ�าสมาชิกมีหนี�สินกับสหกรณ์ จะต�องถูึกหักหนี�สินก่อน

 5. การจ่ายเงินนี� ไม่ถืึอเป็็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให�ถืึอเป็็นที�สุด

7  กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (พ.ศ.2548)
 1. สมาชิกกองทุนต�องชำาระเงินกองทุนให�ครบจำานวน 16,000 บาท 

 2. ผู�ที�พ�นสภาพสมาชิกกองทุน ไม่มีสิทธิเรียกเงินกองทุนคืน

 3. ผู�ที�เป็็นสมาชิกสหกรณ์ด�วยวิธีการโอนจากสหกรณ์อื�น ต�องชำาระค่าสมัคร 1,000 บาท 

 4. สมาชิกกองทุน ต�องทำาหนังสือตั�งผู�รับป็ระโยชน์และให�สหกรณ์ถืึอไว�เป็็นหลักฐาน

 5. ผู�ที�ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ต�องออกจากสมาชิกกองทุนด�วย 

 6. ถึ�าสมาชิกถึึงแก่กรรม ผู�รับป็ระโยชน์ จะได�รับเงินจำานวน 150,000 บาท
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 7. สมาชิกกองทุนที�ชำาระเงินกองทุนไม่ครบจำานวน หากถึึงแก่กรรม จะถูึกหักเงินส่วนที�ยงัขาดอยู่

 8. สมาชิกกองทุนที�ถึึงแก่กรรม ถึ�ามีหนี�สินกับสหกรณ์ จะต�องถูึกหักหนี�สินก่อน

 9. หากไม่มีทายาทมาขอรับเงินภายใน 1 ปี็ จะโอนเงินดังกล่าวเป็็นเงินกองทุน

 10. หากสมาชิกกองทุนฆ่่าตัวตายด�วยใจสมัครภายใน 1 ปี็ หรือถูึกผู�รับป็ระโยชน์ฆ่่าตายโดยเจตนา ไม่มีผลบังคับการจ่าย

เงินตามระเบียบนี�

 11. เงินสวัสดิการสงเคราะห์นี� ไม่ถืึอเป็็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให�ถืึอเป็็นที�สุด

 12. เมื�อสมาชิกกองทุนถึึงแก่กรรม ผู�รับป็ระโยชน์ต�องยื�นเรื�องขอรับเงินภายใน 90 วัน พร�อมหลักฐานประกอบ ใหแ้สดง

พร้อมฉับับจริง ดังนี�

  (1) สำาเนาใบมรณะบัตร

  (2) สำาเนาทะเบียนบ�านของสมาชิกและของผู�ขอรับเงินสงเคราะห์

  (3) สำาเนาบัตรป็ระชาชนหรือบัตรข�าราชการของผู�ขอรับเงินสงเคราะห์ และหากถึึงแก่กรรมด�วยอุบัติเหตุ

   ต�องส่งเอกสารหลักฐานเพิ�ม ดังนี�

  (4) สำาเนาใบชันสูตพลิกศพ

  (5) สำาเนาบันทึกป็ระจำาวันของสถึานีตำารวจ
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8  ทุนส่งเสริมการศึกษา (พ.ศ. 2560)
 1. สมาชิกผู�ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี�ให�แก่คู่สมรสหรือทายาท จะต�องเป็็นสมาชิกที�ยังรับราชการหรือป็ฏิิบัติ

งานหรือเกษียณอายุการทำางาน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ�าหน�าที�สหกรณ์

 2. เป็็นบุตรของสมาชิก ไม่รวมบุตรบุญธรรม

 3. สถึานศึกษาที�สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร ทั�งสายสามัญและสายอาชีพ

 4. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาจ่ายจากป็ระมาณการรายจ่ายป็ระจำาปี็

 5. เงินส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมี 3 ป็ระเภท

  (1) เงินทุนสงเคราะห์การศึกษา

  (2) เงินทุนเรียนดี

  (3) เงินรางวัลสำาเร็จการศึกษา ระดับป็ริญญาตรี

 6. ให�ทุนการศึกษา ครอบครัวละ 1 ทุน ต่อปี็

 7. เงินการศึกษาตามระดับการศึกษา

  (1) ป็ระถึมศึกษา  1,000 บาท

  (2) มัธยมศึกษาตอนต�น - อนุป็ริญญา  1,500 บาท
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  (3) ป็ริญญาตรี  2,000 บาท

  (4) เงินรางวัลสำาเร็จการศึกษา (ป็ริญญาตรีใบแรก) 2,500 บาท

 8. คุณสมบัติของสมาชิกผู�ขอรับทุนการศึกษา

  (1) เป็็นสมาชิกติดต่อกันไม่น�อยกว่า 2 ปี็ ไม่นับรวมการรับโอนสมาชิก

  (2) ในกรณีทั�งสามีและภรรยาเป็็นสมาชิก ให�ยื�นขอรับทุนการศึกษาได�คนเดียว

 9. ในกรณีที�เป็็นทุนป็ระเภททุนสงเคราะห์การศึกษา

  (1) สมาชิกจะต�องมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท

  (2) ยังรับราชการหรือป็ฏิิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยทั�ง 5 แห่ง หรือที�สหกรณ์

 10. คุณสมบัติของบุตรผู�ขอรับทุนการศึกษา

  (1) ต�องไม่มีงานป็ระจำาที�มีเงินได�รายเดือน

  (2) กำาลังศึกษาอยู่ และมีอายไุม่เกินที�กำาหนด ดังนี�

    ป็ระถึมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี็

    มัธยมศึกษาตอนต�น - อนุป็ริญญา อายุไม่เกิน 21 ปี็

    ป็ริญญาตรี อายุไม่เกิน 23 ปี็
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  (3) ถึ�าเป็็นป็ระเภททุนเรียนดี

   ◆ เรียนชั�นป็ระถึมศึกษาปี็ที� 2 ขึ�นไป็

   ◆ ผลการเรียนในปี็ที�ผ่านมา เฉลี�ยทั�งปี็ ดังนี�

    ➢ ป็ระถึมศึกษา ไม่ตำ�ากว่า 3.50

    ➢ มัธยมศึกษาตอนต�น ไม่ตำ�ากว่า 3.25

    ➢ มัธยมศึกษาตอนป็ลาย - อนุป็ริญญา ไม่ตำ�ากว่า 3.00

    ➢ ป็ริญญาตรี ไม่ตำ�ากว่า 2.75

 11. เอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา

  (1) ใบสมัครขอรับทุนที�กรอกข�อความสมบูรณ์ถูึกต�อง

  (2) สำาเนาทะเบียนบ�านที�มีชื�อสมาชิกและบุตรที�ขอรับทุน

   ถึ�าชื�อ-ชื�อสกุล ไม่ตรงกัน ให�แสดงสูติบัตร หรือหนังสือเป็ลี�ยนชื�อ-ชื�อสกุล

  (3) หนังสือรับรองจากสถึานศึกษา และป็ระทับตรา

  (4) ถึ�าป็ระเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรียนและคะแนนรวมตลอดทั�งปี็ คือ

    ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาป็ระจำาปี็การศึกษา หรือ

    สมุดป็ระจำาตัวนักเรียนที�มีผลการเรียนป็ระจำาปี็ 
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 12. สหกรณ์รับคำาขอรับทุนการศึกษาพร�อมเอกสารป็ระกอบที�ครบสมบูรณ์เท่านั�น ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี็ ตาม

ป็ระกาศของสหกรณ์

 13. การขอรับเงินรางวัลสำาเร็จการศึกษาบุตร สมาชิกต�องส่งเอกสารหลักฐาน คือ สำาเนาใบป็ริญญาบัตรพร�อมฉบับจริง 

ภายใน 90 วัน หลังจากวันรับป็ริญญาบัตร

 14. ข�อมูลหรือหลักฐานเท็จ จะถูึกตัดสิทธิตลอดไป็
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คณะกรรมการดำาเนินการดำาเนินการคณะกรรมการดำาเนินการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 

ชุดที่ 57 ประจำาปี 2564ชุดที่ 57 ประจำาปี 2564

 1. นายชาญวิทย ์ เทียมบุญป็ระเสริฐ ป็ระธานกรรมการ

 2. นายธาดาศักดิ� วชิรป็รีชาพงษ์ รองป็ระธาน คนที� 1

 3. นายเกษม บุณยวัชระ รองป็ระธาน คนที� 2

 4. นายครื�น มณีโชติ รองป็ระธาน คนที� 3

 5. นายไพโรจน์ เทพวัลย์ รองป็ระธาน คนที� 4

 6. นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ รองป็ระธาน คนที� 5

 7. นางนงนารถึ ชัยรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
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 8. นายสมชาย ไกรสังข์ กรรมการและเลขานุการ

 9. นายบัญชา นิ�มป็ระเสริฐ กรรมการ

 10. นางบุษกร สุวิสุทธิ� กรรมการ

 11. นายพชรพล คุ�มจั�น กรรมการ

 12. นายพีระ ทองมี กรรมการ

 13. นายไพบูลย์ มณไฑวงศ์ กรรมการ

 14. นายรุ่งรัตน์ พระนาค กรรมการ

 15. นายสวัสดิ� วิชระโภชน์ กรรมการ
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สำานักงานสำานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

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

2. สาขา มศว องครักษ์ 158 หมู่ 6 ต.องครักษ์ อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
  โทรศัพท์ 037-395-432  โทรสาร 037-395-434

3. สาขา ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
  โทรศัพท์ 038-390-113  โทรสาร 068-393-698 

4. สาขา ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุ่งหนองอ�อ ต.ท่าโพธิ� อำาเภอเมือง
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 055-261-824  โทรสาร 055-261-825
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5. สาขา ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูป็ช�าง อำาเภอเมือง 
  จังหวัดสงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-317-658  โทรสาร 074-317-659

6. สาขา ม.มหาสารคาม 41 หมู่ 20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง
  อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 043-754-642  โทรสาร 043-754-643
 
7. สาขา ม. พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อำาเภอเมือง
  จังหวัดพะเยา 56000
  โทรศัพท์ 054-466-785   โทรสาร 054-466-786
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Note



วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด มุ่งมั่นสู่คว�มเป็นเลิศ

SWUTCC Towards Excellence Cooperative

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒน�ทุนของสหกรณ์ 

 เพื่อเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งของสหกรณ์

2. พัฒน�บุคล�กรของสหกรณ์ 

 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งสหกรณ์และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

3. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รของสหกรณ์

 ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อคว�มพอดีและพอใจ

 ของมวลสม�ชิก 

4. พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ

หนังสือทำ�เนียบที่ระลึกเนื่องในโอก�ส
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด

เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2564

วันที่ 23 - 24 ตุล�คม 2564
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�




