


 หนวย (รหัส) 
 11.... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 12.... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก  
 51.... มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 61.... มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 71.... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 81.... มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

หนังสือที่ระลึกและทำเนียบสมาชิก 
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำป 2553 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 



 เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาหลายปแลว ที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

ศรนีครนิทรวิโรฒ จำกดั จะไดรวมแสดงความยินดีกบัสมาชิกของสหกรณฯ ในโอกาส 

ทีท่านเกษยีณอายุราชการ ทัง้ทีเ่กษยีณโดยธรรมชาตขิองอายุ และเกษยีณกอนกำหนด 

เพ่ือเปนการแสดงความคารวะ และขอบคุณในการที่ทานทั้งหลายไดมีสวนชวยโอบอุม 

ค้ำจุน และสนับสนุนกิจการของสหกรณฯ จนกระทั่งสหกรณฯ ของเราเติบใหญ  

มคีวามเจริญรุงเรอืงในระดบัแนวหนาของประเทศไทยในปจจบุนั 

 สหกรณฯ ของเราจะแปลกไปกวาสหกรณออมทรัพยอื่นๆ ตรงท่ีวา สมาชิก

ของเรา ไมไดเปนบุคลากรจากหนวยงานเดียวกัน แตเปนบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 

ตางๆ รวม 5 มหาวิทยาลัย ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในอดีตท่ีผานมา สมาชิก 

ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยจะไมคอยไดมีโอกาสพบปะ และสังสรรกันเลย แมกระทั่งงานเลี้ยง

ขอบคุณตอนเกษียณอายุราชการก็ตาม สหกรณฯ จะจัดเล้ียงแยกตามมหาวิทยาลัย

มาโดยตลอด จนกระทั่งเม่ือปท่ีแลว คณะกรรมการจึงมีดำริวานาจะไดจัดเลี้ยงรวมกัน 

ขอแสดงความยินดี 
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ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ในสถานที่ที่คิดวาสมาชิกสามารถเดินทางมารวมได โดยสหกรณฯ อำนวยความสะดวก 

ทั้งในดานการเดินทาง ที่พักคางแรม ผลการดำเนินการเมื่อปที่ผานมา ไดทำใหสมาชิกท่ีอยูตางมหาวิทยาลัย 

ไดมีโอกาสพบปะ และรูจักกัน ตอนเกษียณอายุราชการ มีการตอบรับในทางที่ดีและไดรับคำชมเชยอยางมาก  

ซึ่งสหกรณฯ ก็รูสึกยินดีที่มีโอกาสรับใชและทำใหสมาชิกมีความสุข ถึงแมจะเปนชวงเวลาส้ันๆ ก็ตาม 

 กระผม ขอเปนตัวแทนของสหกรณฯ  ขออวยพรใหสมาชิกทุกทานท่ีเกษียณอายุราชการในปนี้  

จงประสบความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอใหทานมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดไป 

(รองศาสตราจารยกมล เอกไทยเจริญ) 
ประธานกรรมการ 

เกษียณอายุราชการ ประจำป 2553 3



จำนวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

เกษียณอายุราชการประจำป 2553 

รวมจำนวนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 88 คน 

เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัย 
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ศรีนครินทรวิโรฒ  39 

บูรพา  20 

นเรศวร  7 

มหาสารคาม  7 

ทักษิณ  15 

 รวม 88 



รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำป 2553 

■  หนวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขาราชการ/พนักงาน 

ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1 110011-001445 นางศิรินนา บุณยสงวน 

 2 110011-002287 นางนงนารถ ชัยรัตน 

 3 110011-003284 นางเฉลียวศรี พิบูลชล 

 4 110011-005124 น.ส.นิตยา สุขเสรีทรัพย 

 5 110012-001734 นางสุภาพร สุกสีเหลือง 

 6 110012-001853 นางอรุณีย อินทศร 

 7 110012-002206 นางนงลักษณ สุวรรณพินิจ 

 8 110012-003611 นายวิเชียร มากตุน 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 9 110014-000641 นางชูศรี วงศรัตนะ 

 10 110014-002941 น.ส.พัฒนา ชัชพงศ 

 11 110014-003352 นางพรหมธิดา แสนคำเครือ 

 12 110014-004025 นางอรพรรณ พรสีมา 

 13 110014-004921 น.ส.ฉวีวรรณ เศวตมาลย 

 14 110017-003037 นางวรรณรัตน ตั้งเจริญ 

 15 110019-000787 น.ส.วราภรณ เตชะวัฒนเศรษฐ  

 16 110019-002028 นายจิรเมธ ตรีกูล 

 17 110021-000775 นางลัดดาวัลย หวังพานิช 

 18 110022-000725 น.ส.เติมสุข พงษตน 

 19 110022-000726 นางอัญชลี ลีฬหาวงศ 

 20 110022-002511 น.ส.วิมล กลิ่นหอม 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 21 110022-003181 นายอัครเดช อุดมชัชวาล 

 22 110024-003369 นางนภาภรณ หะวานนท 

 23 110041-001455 นางวิบูลลักษณ สารวิจิตร 

 24 110041-001528 น.ส.เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร 

 25 110041-002314 นายอนุพงศ จันทรมณี 

 26 110042-001353 น.ส.ฉันทนา กุลธวัชวิชัย 

 27 110042-001718 นางเลิศมณีฉัตร มักสกุล 

 28 120015-005231 นางจารุวรรณ ริ้วไพบูลย 

 29 120025-001820 นายประเสริฐ ขายมาน  

 30 120025-002064 นายผาณิต บิลมาศ 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

ลูกจางประจำ 
■  หนวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 1 111012-001597 นายแก กลิ่นหอม 

 2 111014-001143 นางทองคืน ทรัพยเจริญ 

 3 111019-000727 นางประภา อวมพันธ  

 4 111019-001298 นายมานิตย  ขวัญยืน 

 5 111020-001196 นายกุลกิจ วินิจวงษ 

 6 111041-001229 นางรัชนี อิ่มนอย 

 7 111041-003145 นางอรทัย จิตรีขาน 

 8 111042-001308 นางบุญเรือน อินทโพธิ์ 

 9 121025-001902 นายประสิทธิ์ บรรเทิงจิตร 
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ขาราชการ/พนักงาน 

ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1 510019-001990 นายไพบูลย มณไฑวงศ 

 2 510027-002634 นางสุนทราวดี เธียรพิเชฐ 

 3 510016-004169 น.ส.ปราณี วงคจันทรตะ 

 4 510014-005175 นายสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ 

 5 518043-000442 นายสุชาติ อังคนุรักษพันธุ 

 6 518014-000614 นางจินดา ศรีญาณลักษณ 

 7 518027-000651 นายบุญสง ไกรสังข 

 8 518043-000753 นายประดิษฐ อินทนิล 

 9 518026-000778 นายจรัล ฉกรรจแดง 

 10 518014-001775 นางรำแพน พรเทพเกษมสันต 

■  หนวยมหาวิทยาลัยบูรพา 



ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 11 518012-001977 นางสมสุข มัจฉาชีพ 

 12 518014-002266 นายสุจินดา มวงมี 

 13 518043-003553 นางรวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ 

 14 518014-003669 นายฉลอง ทับศรี 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 

 1 511019-000578 น.ส.นิภา วรรัตน 

 2 511019-001756 นางสุวรรณี ตันไถง 

 3 511012-002147 นายหลิม ชะอุมใบ 

 4 511061-002714 นายสมชาย ถนอมแนบ 

 5 511016-003973 นายวินัย ปยมาภรณ 

ลูกจางประจำ 



ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 6 511043-004260 นางยุพา วรรณมาศ 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

ขาราชการ/พนักงาน 
■  หนวยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 1 610013-002630 นายชาญชัย รัตนวิบูลย 

 2 610011-003236 น.ส.มลิวัลย ภักดิ์ประไพ 

 3 610011-005522 น.ส.วิไล ศิลปอาชา 

 4 610019-002575 นายเสริม พัดชุมพร 

 5 610019-005889 นายศานิต ศรีรัตนะ 



ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1 611019-003317 นายอราม มากโภคา 

 2 611019-003943 นายสุรินทร นิเวศณา 
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ลูกจางประจำ 

ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

ขาราชการ/พนักงาน 
■  หนวยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1 710014-002306 นายสังคม ภูมิพันธ 

 2 710014-004351 นางวิมลรัตน สุนทรโรจน 

 3 710026-003634 นายพชรนนท สายัณหเกณะ 

 4 710014-001267 นายบุญชม ศรีสะอาด 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1 711012-002599 นายอุไร จ้ำแพงจันทร 

 2 711019-002506 นายทองสุข วุฒิพันธ 

 3 711019-002865 นายเจริญ เหลาสมบัติ 

ลูกจางประจำ 

ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

ขาราชการ/พนักงาน 
■  หนวยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 1 810026-001316 นางศิริพร ชนะสิทธิ์  

 2 818012-000833 นางสุภาจรี นิยะมานนท 

 3 818012-000920 นายสมภพ อินทสุวรรณ 

 



ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 4 818012-001214 นางพเยาว อินทสุวรรณ 

 5 818012-001807 นายสมศักดิ์ โพธิวิจิตร 

 6 818012-002216 นายวิชัย ชำนิ 

 7 818012-002365 นายเสกสรรค ดำกระบี่ 

 8 818012-002911 นายเฉลิม ฟองสุวรรณ 

 9 818014-002992 นางเกษมสุข เฉลียวศักดิ์  

 10 818026-003306 นายพรศักดิ์ พรหมแกว  

 11 818026-003349 นายสกรรจ จันทรัตน 

 12 818062-001995 นายครื่น มณีโชติ 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล 

 1 810019-002582 นายสรวง เขียนดวง 

 2 810019-002722 นางประคอง ผาสุขผล 

 3 810062-004427 นายประดับ วิสะมิตนันท 

ลูกจางประจำ 
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ชื่อ นางศิรินนา  บุณยสงวน 
สมาชิกเลขที่ 10011-001445 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 1/179 หมูที่ 10 หมูบานซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพราว 

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 
รหัสไปรษณีย 10230  

ชื่อ นางนงนารถ  ชัยรัตน 
สมาชิกเลขที่ 110011-002287 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 199 หมูบานเสรี 7 (ซอย 7) ซอย 60 ถนนพระราม 9 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 
10250 รหัสไปรษณีย 10250 



ชื่อ นางเฉลียวศรี  พิบูลชล 
สมาชิกเลขที่ 110011-003284 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู เลขที่ 9 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-2 ถนนนาคนิวาส 

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230  

ชื่อ นางสาวนิตยา  สุขเสรีทรัพย 
สมาชิกเลขที่ 110011-005124 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 582/279 หมูบานอยูเจริญ ซอยสถานทูตจีน ถนนอโศก-ดินแดง 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10310  
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ชื่อ นางสุภาพร  สุกสีเหลือง 
สมาชิกเลขที่ 110012-001734 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 88/114 หมูบานธารารมณ ซอยรามคำแหง 150 ถนนรามคำแหง 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240  

ชื่อ นางอรุณีย  อินทศร 
สมาชิกเลขที่ 110012-001853 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 225/145 หมูบานชื่นฤทัย ซอยสิทธิชัย ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 

แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กทม. 10800  



ชื่อ นางนงลักษณ  สุวรรณพินิจ 
สมาชิกเลขที่ 110012-002206 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 20/58 (239) หมูที่ 9 หมูบานรวมโชคแรก ซอยโชคชัย 4 ซ.9 

ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 

ชื่อ นายวิเชียร  มากตุน 
สมาชิกเลขที่ 110012-003611 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 566 หมูที่ 10 หมูบานอัมรินทรนิเวศน 2 ซอย 2  

ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กทม. 10230 
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ชื่อ นางชูศรี  วงศรัตนะ 
สมาชิกเลขที่ 110014-000641 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 37 หมูบานฉัตรแกว ซอยฉัตรแกว ถนนสุทธิสาร  

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม. 10320  

ชื่อ นางสาวพัฒนา  ชัชพงศ 
สมาชิกเลขที่ 110014-002941 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 107 หมูบานบุญสูง ซอยวิภาวดีรังสิต 46 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  



ชื่อ นางพรหมธิดา  แสนคำเครือ 
สมาชิกเลขที่ 110014-003352 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 15/17 หมูบานพฤกษชาติ ซอยชัยพฤกษ 15 ถนนสุขาภิบาล 3 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240  

ชื่อ นางอรพรรณ  พรสีมา 
สมาชิกเลขที่ 110014-004025 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 67/669 หมูบานชวนชื่น บางเขน ซอย 21/1 ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
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ชื่อ นางสาวฉวีวรรณ  เศวตมาลย 
สมาชิกเลขที่ 110014-004921 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 4 ซอยอินทามะระ 32 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กทม. 10400  

ชื่อ นางวรรณรัตน  ตั้งเจริญ 
สมาชิกเลขที่ 110017-003037 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 170 ซอยวงศสวาง 7 ถนนวงศสวาง แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กทม. 10800  



ชื่อ นางสาววราภรณ  เตชะวัฒนเศรษฐ 
สมาชิกเลขที่ 110019-000787 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 16/70 หมูบานเสียงสนนิเวศน ซอยโสภณ ถนนสุขุมวิท 68 

แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  

ชื่อ นายจิรเมธ  ตรีกูล 
สมาชิกเลขที่ 110019-002028 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 20/73 ซอยรัชดาฯ 36 ถนนรัชดาฯ แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กทม. 10900  
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ชื่อ นางลัดดาวัลย  หวังพานิช 
สมาชิกเลขที่ 110021-000775 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 157 หมูบานเคหะนคร 3 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 

ชื่อ นางสาวเติมสุข  พงษตน 
สมาชิกเลขที่ 110022-000725 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 68/1 ซอยรามคำแหง 24 แยกซอยรื่นรมย (14) ถนนรามคำแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240 



ชื่อ นางอัญชลี  ลีฬหาวงศ 
สมาชิกเลขที่ 110022-000726 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 78/304 หมูที่ 6 หมูบานเพชรทวีสุข ซอย 106 ถนนเพชรเกษม 

แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 

ชื่อ นางสาววิมล  กลิ่นหอม 
สมาชิกเลขที่ 110022-002511 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 67, 69 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูลาง  

เขตคลองสาน กทม. 10600 
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ชื่อ นายอัครเดช  อุดมชัชวาล 
สมาชิกเลขที่ 110022-003181 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 114/14 หมูที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ เขตบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 11130  

ชื่อ นางนภาภรณ  หะวานนท 
สมาชิกเลขที่ 110024-003369 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 301/243 หมูที่ 6 หมูบานทาทราย ซอย 20 ถนนประชาชื่น  

แขวงทุงสองหอง เขตบางเขน กทม. 10200  



ชื่อ นางวิบูลลักษณ  สารวิจิตร 
สมาชิกเลขที่ 110041-001455 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
ที่อยู 4/626 (ซอย 27) หมูที่ 4 หมูบานสหกรณเคหสถาน 4  

ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม  
เขตบึงกุม กทม. 10240  

ชื่อ นางสาวเพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร 
สมาชิกเลขที่ 110041-001528 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
ที่อยู 3603/118 ค.1 ซอยประชาสงเคราะห 11 ถนนประชาสงเคราะห 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320
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ชื่อ นายอนุพงศ  จันทรมณี 
สมาชิกเลขที่ 110041-002314 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
ที่อยู 88/39 ซอยสวนหลวง ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ  

เขตจอมทอง กทม. 10150  

ชื่อ นางสาวฉันทนา  กุลธวัชวิชัย 
สมาชิกเลขที่ 110042-001353 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน 
ที่อยู 42/66 หมูที่ 5 ซอยหมอศรี ถนนเพชรเกษม ตำบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
 



ชื่อ นางเลิศมณีฉัตร  มักสกุล 
สมาชิกเลขที่ 110042-001718 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน 
ที่อยู 9/77 ซอยเอกชัย 119 แยก 11 แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กทม. 10150  

ชื่อ นางจารุวรรณ  ริ้วไพบูลย 
สมาชิกเลขที่ 120015-005231 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 99/1 หมูบานสินธรา (ซอย 4) ซอยสินธารา ถนนบางกรวย-ไทรนอย  

ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
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ชื่อ นายประเสริฐ  ขายมาน 
สมาชิกเลขที่ 120025-001820 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 301/82 การเคหะฯ ชุมชนทาทราย หมูที่ 6 หมูบานการเคหะฯ 

ชุมชนทาทราย ซอย 39 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กทม. 10210 
 

ชื่อ นายผาณิต  บิลมาศ 
สมาชิกเลขที่ 120025-002064 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 24/1 ซอยอินทามระ 13 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กทม. 10400  



ชื่อ นายแก  กลิ่นหอม 
สมาชิกเลขที่ 111012-001597 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 38/1 หมูที่ 5 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13210
 

ชื่อ นางทองคืน  ทรัพยเจริญ 
สมาชิกเลขที่ 111014-001143 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 105/2 หมูที่ 8 ซอยพรอมใจ ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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ชื่อ นางประภา  อวมพันธ 
สมาชิกเลขที่ 111019-000727 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 2100/929 หมูบานพนาสิน 2 ซอย 24/1 ถนนรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240 

ชื่อ นายมานิตย  ขวัญยืน 
สมาชิกเลขที่ 111019-001298 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 21 หมูบาน มศว. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 30  

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 10250 



ชื่อ นายกุลกิจ  วินิจวงษ 
สมาชิกเลขที่ 111020-001196 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 144 หมูบานริมคลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กทม. 10110 
 

ชื่อ นางรัชนี  อิ่มนอย 
สมาชิกเลขที่ 111041-001229 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
ที่อยู 138 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กทม. 10250 
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ชื่อ นางอรทัย  จิตรีขาน 
สมาชิกเลขที่ 111041-003145 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
ที่อยู 71 ซอยออนนุช 70 แยก 7-2 ถนนออนนุช 70 แขวงประเวศ  

เขตประเวศ กทม. 10250 
 

ชื่อ นางบุญเรือน  อินทโพธิ์ 
สมาชิกเลขที่ 111042-001308 
หนวย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน 
ที่อยู 41 หมูที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอางทอง  

จังหวัดอางทอง 14000 
 



ชื่อ นายประสิทธิ์  บรรเทิงจิตร 
สมาชิกเลขที่ 121025-001902 
หนวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู 2562 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

ชื่อ นายสุชาติ  อังคนุรักษพันธุ 
สมาชิกเลขที่ 518043-000442 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 96/4 ถนนบางแสน-อางศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  
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ชื่อ นางสาวนิภา  วรรัตน 
สมาชิกเลขที่ 511019-000578 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 61/6 ถนนบางแสนสาย 4 ใต ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130 
 

ชื่อ นางจินดา  ศรีญาณลักษณ 
สมาชิกเลขที่ 518014-000614 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 19/5 หมูที่ 11 ตำบลนาปา อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20000 
 



ชื่อ นายบุญสง  ไกรสังข  
สมาชิกเลขที่ 518027-000651 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 16/4 ถนนมาบมะยม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  
 

ชื่อ นายประดิษฐ  อินทนิล 
สมาชิกเลขที่ 518043-000753 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 21 ซอย 1 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข  

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130  
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ชื่อ นายจรัล  ฉกรรจแดง  
สมาชิกเลขที่ 518026-000778 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 55 ถนนเนตรดี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130    

ชื่อ นางสุวรรณี  ตันไถง 
สมาชิกเลขที่ 511019-001756 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 55/34 ถนนเนตรดี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี 20130 



ชื่อ นางรำแพน  พรเทพเกษมสันต  
สมาชิกเลขที่ 518014-001775 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 99/20-22 หมูบานวัฒนานิเวศน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20000  

ชื่อ นางสมสุข  มัจฉาชีพ 
สมาชิกเลขที่ 518012-001977 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 20/155 หมูบานคันทรีปารค ตำบลหวยกะป อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20131  
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ชื่อ นายไพบูลย  มณไฑวงศ  
สมาชิกเลขที่ 510019-001990 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 169/54 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20131  

ชื่อ นายหลิม  ชะอุมใบ  
สมาชิกเลขที่ 511012-002147 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 38 ซอย 2 ถนนเปรมใจราษฎร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  



ชื่อ นางสุจินดา  มวงมี  
สมาชิกเลขที่ 518014-002266 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 20/158 หมูบานคันทรีปารค ตำบลหวยกะป อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  

ชื่อ นางสุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
สมาชิกเลขที่ 510027-002634 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 114 หมูที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130  
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ชื่อ นายสมชาย  ถนอมแนบ  
สมาชิกเลขที่ 511061-002714 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 5/5 ซอย 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  

ชื่อ นางรวีวรรณ  อังคนุรักษพันธุ   
สมาชิกเลขที่ 518043-003553 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 96/4 ถนนบางแสน-อางศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  



ชื่อ นายฉลอง  ทับศรี 
สมาชิกเลขที่ 518014-003669 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 64/37 ถนนบางแสน-อางศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  

ชื่อ นายวินัย  ปยมาภรณ 
สมาชิกเลขที่ 511016-003973 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 18/2 ซอย 1 (แสนสุข) ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข  

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130  
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ชื่อ น.ส.ปราณี  วงคจันทรตะ 
สมาชิกเลขที่ 510016-004169 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 169/88 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20131  

ชื่อ นางยุพา  วรรณมาศ 
สมาชิกเลขที่ 511043-004260 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 75/165 ตำบลบานสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 



ชื่อ นายสิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์ 
สมาชิกเลขที่ 510014-005175 
หนวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู 199/35 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 20130  

ชื่อ นายชาญชัย  รัตนวิบูลย 
สมาชิกเลขที่ 610013-002630 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 45/2 หมูที่ 5 ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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ชื่อ นางสาวมลิวัลย  ภักดิ์ประไพ 
สมาชิกเลขที่ 610011-003236 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 899/28 หมูบานวรารมย ซอยบรมไตรฯ 43 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ชื่อ นางสาววิไล  ศิลปอาชา 
สมาชิกเลขที่ 610011-005522 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 622 หมูบานชลนิเวศน ซอย 10 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900  



ชื่อ นายเสริม  พัดชุมพร 
สมาชิกเลขที่ 610019-002575 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 18/37 ถนนวิสุทธิกษัตริย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000  

ชื่อ นายศานิต  ศรีรัตนะ 
สมาชิกเลขที่ 610019-005889 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 888/29 ถนนพระองคขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000  
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ชื่อ นายอราม  มากโภคา 
สมาชิกเลขที่ 611019-003317 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 47/102 หมูที่ 4 หมูบานเกาะแขงพัฒนา ตำบลหัวรอ  

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

ชื่อ นายสุรินทร  นิเวศณา 
สมาชิกเลขที่ 611019-003943 
หนวย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู 137/1 หมูที่ 10 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ  

จังหวัดพิษณุโลก 65000  



ชื่อ นายสังคม  ภูมิพันธ 
สมาชิกเลขที่ 710014-002306 
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 122 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลตลาด  

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

ชื่อ นางวิมลรัตน  สุนทรโรจน 
สมาชิกเลขที่ 710014-004351 
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 3 ถนนธรรมวงศสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000  
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ชื่อ นายพชรนนท  สายัณหเกณะ 
สมาชิกเลขที่ 710026-003634 
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 50 หมูที่ 14 หมูบานวังสารคาม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000  

ชื่อ นายอุไร  จ้ำแพงจันทร 
สมาชิกเลขที่ 711012-002599 
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 80 หมูที่ 13 หมูบานดอนเวียงจันทร ตำบลทาขอนยาง  

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 



ชื่อ นายทองสุข  วุฒิพันธ 
สมาชิกเลขที่ 711019-002506 
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 62 หมูที่ 7 หมูบานดอนยม ตำบลทาขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

ชื่อ นายเจริญ  เหลาสมบัติ 
สมาชิกเลขที่ 711019-002865  
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 150 หมูที่ 19 หมูบานขามอุดม ตำบลขามเฒาพัฒนา  

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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ชื่อ นายบุญชม  ศรีสะอาด 
สมาชิกเลขที่ 710014-001267 
หนวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู 106 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลตลาด  

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000  

ชื่อ นางศิริพร  ชนะสิทธิ์ 
สมาชิกเลขที่ 810026-001316 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 264 หมูที่ 1 ถนนสมพรอุทิศ 2 ตำบลแมขรี อำเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง 93160  



ชื่อ นายสรวง  เขียนดวง 
สมาชิกเลขที่ 810019-002582 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 113/1 หมูที่ 4 ซอยทางเขาวัดเกาะถ้ำ ถนนสงขลา-นาทวี  

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

ชื่อ นางประคอง  ผาสุขผล 
สมาชิกเลขที่ 810019-002722 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 131/13 หมูที่ 8 ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา 90000  
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ชื่อ นายประดับ  วิสะมิตนันท 
สมาชิกเลขที่ 810062-004427 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 33 หมูที่ 7 หมูบานปาโหนด ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา 90100  

ชื่อ นางสุภาจรี  นิยะมานนท 
สมาชิกเลขที่ 818012-000833 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 20/78 หมูที่ 2 หมูบานปาจรีย ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปชาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 



ชื่อ นายสมภพ  อินทสุวรรณ 
สมาชิกเลขที่ 818012-000920 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 426 หมูที่ 5 ซอยไศลรมย ถนนควรหิน-บานใน ตำบลพะวง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  

ชื่อ นางพเยาว  อินทสุวรรณ 
สมาชิกเลขที่ 818012-001214 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 426 หมูที่ 5 ซอยไศลรมย ถนนควรหิน-บานใน ตำบลพะวง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 
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ชื่อ นายสมศักดิ์  โพธิวิจิตร 
สมาชิกเลขที่ 818012-001807 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 102/1 หมูที่ 2 หมูบานทาขาม ตำบลทาขาม อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา 90110  

ชื่อ นายวิชัย  ชำนิ 
สมาชิกเลขที่ 818012-002216 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 232/82 หมูที่ 6 หมูบานวงทองเลคไซด ถนนลพบุรีราเมศวร 

ตําบลน้ำนอย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  



ชื่อ นายเสกสรรค  ดำกระบี่ 
สมาชิกเลขที่ 818012-002365 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 9/43 หมูที่ 2 ซอยกาญจนวนิช 26 ถนนกาญจนวนิช  

ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  

ชื่อ นายเฉลิม  ฟองสุวรรณ 
สมาชิกเลขที่ 818012-002911 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 443/11 หมูที่ 6 หมูบานลพบุรีราเมศรธานี ถนนลพบุรีราเมศร 

ตำบลน้ำนอย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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ชื่อ นางเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์ 
สมาชิกเลขที่ 818014-002992 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 38 ซอย 14 ถนนทะเลหลวง ตำบลบอยาง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000  

ชื่อ นายพรศักดิ์  พรหมแกว 
สมาชิกเลขที่ 818026-003306 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 443/1 หมูที่ 6 หมูบานลพบุรีราเมศวร ถนนลพบุรีราเมศวร  

ตำบลน้ำนอย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 



ชื่อ นายสกรรจ  จันทรัตน 
สมาชิกเลขที่ 818026-003349 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 21/1 ถนนรองเมือง ตำบลบอยาง อำเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา 90000  

ชื่อ นายครื่น  มณีโชติ 
สมาชิกเลขที่ 818062-001995 
หนวย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่อยู 57/295 หมูที่ 3 หมูบานเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวณิช 

ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  
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วันเสารที่ 4 กันยายน 2553 
8.00 น. โดยประมาณ สมาชิกจากหนวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เพื่อเดิน
ทางสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศนธรรมประวัติ 

11.30 น. เขาที่พัก โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
12.00 น. อาหารกลางวัน ในเรือของหองอาหารเรือนรับรอง ลองเลียบพระนคร ผานวัดพุทไธศวรรย – 

โบสถเซ็นโยเซฟ – วัดไชยวัฒนาราม – วัดกษัตราธิราช – เจดียศรีสุริโยทัย – วัดทาการอง – 
ปอมเพชร – วัดพนัญเชิง – บานญี่ปุน – บานโปรตุเกส – สะพานปรีดีย   

กำหนดการงานสังสรรคสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด (ทุกสำนักงาน) 

ในโอกาสที่สมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำป 2553 

ระหวางวันที่ 4 – 5 กันยายน 2553 

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 14.30 น. ทัศนศึกษาตอ วัดพุทไธศวรรย นมัสการพระเหล็กไหล (สีปกแมลงทับ) วัดกษัตราธิราช วัดทาการอง 
(วัดที่วาสวยงามมากโดยเฉพาะหองน้ำ) วัดใหญชัยมงคล และวัดพนัญเชิง 

 18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค และรับของที่ระลึก ณ หองจัดเลี้ยง โรงแรมกรุงศรีริเวอร 
 19.00 น. ประธานกลาวเปดงาน – รับประทานอาหาร – รับทำเนียบรุน – รับมอบของท่ีระลึก 
 20.00 น. ผูแทนสมาชิกแตละหนวยกลาวแสดงความรูสึกตอสหกรณ 
 20.30 น. ถายภาพรวมกันทั้งหมดและแตละหนวย 
 
วันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2553 
 07.30 น. อาหารเชาที่โรงแรม 
 08.30 น. ถายภาพหมูหนาโรงแรม 
 09.00 น. ชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา 
 11.00 น. ไปตลาดน้ำอโยธยา อาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเวลา 



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

http://www.swutcc.co.th 

e-mail : swutccmail@swutcc.co.th 
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 สหกรณฯ ไดเห็นความสำคัญของสมาชิกผูใกลจะเกษียณอายุราชการ จึงขอเชิญชวนใหเปนสมาชิก
สหกรณตอไป ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมกันและยังมีสิทธิประโยชนในสหกรณ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
 
1. สมาชิกภาพ 
 สมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ยังคงความเปนสมาชิกสหกรณตลอดไป 
2. เงินสะสมทุนเรือนหุน หรือเพิ่มหุน 
 สมาชิกอาจสงเงินสะสมคาหุนตอไป โดยการหัก ณ ที่จาย หรือซื้อหุนเปนครั้งคราวไดเดือนละ 1 ครั้งๆ 
ละไมเกิน 50,000.00 บาท หรือตามประกาศของสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

แจงขาวถึงสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ป 2553 
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3. การฝากถอนเงิน 
 สมาชิกยังใชบริการฝากถอนเงินไดตามปรกติ 
4.การกูยืมเงิน 
 สมาชิกจะกูเงินไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนท่ีสะสมอยูในสหกรณ แตสมาชิกท่ีรับเงินบำนาญ  
จะกูเงินไดไมเกิน 80 เทาของเงินบำนาญ แตไมเกิน 2,000,000 บาท สงชำระไมเกิน 180 งวด โดยมีหลักทรัพย
ค้ำประกัน 
5. เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 สมาชิกจะไดรับตามสิทธิของสมาชิกทุกประการ  
6. กรรมการดำเนินการ 
 สมาชิกสมัครเปนกรรมการไดตามสิทธิของสมาชิก 
7. การประชุมใหญ 
 สมาชิกมีสิทธิเขารวมประชุมใหญตามปรกติ 
8. กิจกรรมของสหกรณ 
 สมาชิกเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สหกรณฯ จัดได เชน การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน และ
ทัศนศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
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9. สวัสดิการตางๆ 
 ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคต ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
(ตามคูมือ สวัสดิการตางๆ ที่ใหแกสมาชิก) 
10. การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 สมาชิกควรตั้งผูรับโอนประโยชนตั้งแตวันที่เขาเปนสมาชิกสหกรณ แตถายังไมไดตั้ง ก็ควรตั้งผูรับโอน
ประโยชน โดยการทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มอบใหสหกรณ ถือไว โดยใชแบบพิมพของสหกรณ 
11. การใชบานพักสหกรณ 
 สมาชิกยังมีสิทธิในการใชบริการบานพักสหกรณฯ ที่แหลมแมพิมพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ใน
อัตราสมาชิก 
12. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการไปแลว  
 ควรแจงที่อยูใหสหกรณฯ ทราบ และแจงทุกครั้งหากเปลี่ยนแปลงท่ีอยูใหม เพื่อจะไดทราบขาวคราว
ของสหกรณ และไมเสียสิทธิประโยชนตางๆ อันอาจมีในอนาคต 
 
หมายเหตุ ในทุกกรณีที่เกี่ยวของกับเรื่อง “การจายเงิน” สมาชิกจะตองศึกษารายละเอียดจากระเบียบนั้นๆ 

ดวย หรือสอบถามเพิ่มเติมจากเจาหนาท่ีสหกรณดวย เพื่อปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
และทำใหสมาชิกผิดหวัง 



1. ทุนสงเสริมการศึกษา (พ.ศ. 2551) 
 1. เปนบุตรของสมาชิก ไมรวมบุตรบุญธรรม 
 2. สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, องคการบริหารสวนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร ทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ 
 3. เงินทุนสงเสริมการศึกษาจายจากงบประมาณการรายจายประจำป 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

สวัสดิการตางๆ ที่สมาชิกควรทราบ 
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 4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท 
  (1) ทุนสงเคราะหการศึกษา 
  (2) ทุนเรียนดี 
 5. ใหทุนการศึกษา ครอบครัวละ 1 ทุน ตอป 
 6. เงินทุนการศึกษาตามระดับการศึกษา 
  (1) ประถมศึกษา 1,000 บาท 
  (2) มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา และอนุปริญญา 1,500 บาท 
  (3)  ปริญญาตรี 2,000 บาท 
 7. คุณสมบัติของสมาชิกผูขอรับทุนการศึกษา 
  (1) เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 2 ป ไมนับรวมการรับโอนสมาชิก 
  (2) ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเปนสมาชิก ใหยื่นขอรับทุนการศึกษาไดคนเดียว 
 8. ในกรณีที่เปนทุนประเภททุนสงเคราะหการศึกษา 
  (1) สมาชิกจะตองมีเงินเดือนไมเกิน 18,000 บาท 
  (2) ยังรับราชการหรือปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แหง หรือที่สหกรณ 
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 9. คุณสมบัติของบุตรผูขอรับทุนการศึกษา 
  (1) ตองไมมีงานประจำที่มีเงินไดรายเดือน 
  (2) กำลังศึกษาอยู และมีอายุไมเกินที่กำหนด ดังนี้ 
   ● ประถมศึกษา อายุไมเกิน 13 ป 
   ● มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย,  
   ● อาชีวศึกษา และอนุปริญญา อายุไมเกิน 21 ป 
   ● ปริญญาตรี อายุไมเกิน 23 ป 
  (3) ถาเปนประเภททุนเรียนดี 
   ● เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป  
   ● ผลการเรียนในปที่ผานมา เฉลี่ยทั้งป ดังนี้ 
    - ประถมศึกษา ไมต่ำกวา 3.50 
    - มัธยมศึกษาตอนตน ไมต่ำกวา 3.25 
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, อนุปริญญา ไมต่ำกวา 3.00  
    - ปริญญาตรี ไมต่ำกวา 2.75  
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 10. เอกสารหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา (ควรเตรียมใหพรอมภายในเดือนพฤษภาคม) 
  (1) ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกขอความสมบูรณถูกตอง 
  (2) สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน 
   ถาชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกัน ใหแสดงสูติบัตร หรือหนังสือเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
  (3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และประทับตรา 
  (4) ถาประเภททุนเรียนดี จะแสดงผลการเรียนและคะแนนรวมตลอดทั้งป คือ 
   - ใบรับรอง/ใบรายงานผลการศึกษาประจำปการศึกษา หรือ 
   - สมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนประจำป  
 11. สหกรณรับคำขอรับทุนการศึกษาพรอมเอกสารประกอบที่ครบสมบูรณเทานั้น ภายในเดือน
มิถุนายน ของทุกป  
 12. ขอมูลหรือหลักฐานเท็จ จะถูกตัดสิทธิตลอดไป 
 
2. การจายเงินเพื่อชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก (พ.ศ. 2552) 
 1. เพื่อชวยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บปวยและเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 
 2. เปนคนไขใน (รวมถึงการคลอดบุตร) นอนพักในสถานพยาบาลไมต่ำกวา 1 คืน (2 วัน) 
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 3. จายเงินชวยเหลือในอัตราคืนละ 150 บาท แตไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง ปละไมเกิน 5 ครั้ง 
 4. ยื่นคำรองขอรับเงินพรอมหลักฐานขอหนึ่งขอใดดังนี้ 
  (1) หนังสือรับรองของแพทยหรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน ที่ตองแจงจำนวนวัน ที่
เขารับการรักษาพยาบาล 
  (2) ตามขอ (1) ถาเปนสำเนา ตองแสดงพรอมฉบับจริง 
 5. สงคำรองขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากการรักษาพยาบาล  
 6. พนกำหนดถือวาสละสิทธิ์ 
 
3. การจายเงินบำเหน็จใหสมาชิก (พ.ศ. 2552) 
 1. สหกรณจายเงินบำเหน็จใหสมาชิก 2 ประเภท   
  คือ เงินบำเหน็จสมาชิก 25 และเงินบำเหน็จสมาชิก 60 
 2. เงินบำเหน็จสมาชิก 25 = เงินที่จายใหแกสมาชิก ที่เปนสมาชิกติดตอกัน 300 เดือน 
 3. เงินบำเหน็จสมาชิก 60 = เงินที่จายใหแกสมาชิก ที่มีอายุครบ 60 ป  
 4. จำนวนหุน = จำนวนหุนของสมาชิกแตไมรวมหุนที่ซื้อเพิ่ม 10 เดือนหลังสุด 
 5. เงินบำเหน็จสมาชิก จายจากประมาณรายจายประจำป 
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 6. การนับอายุการเปนสมาชิก ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น 
 7. การจายเงินบำเหน็จสมาชิก 25 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ● จายเงินบำเหน็จภายในเดือนเมษายนของแตละป 
  ● นับอายุการเปนสมาชิกติดตอกันมาไมนอยกวา 300 เดือน ถึงเดือนธันวาคมของปกอน 
  ● จำนวนเงินใหจายตามจำนวนหุนที่สมาชิกสะสมอยูดังนี้ 
   (1) ไมเกิน 5,000 หุน    ไดรับ 1,000 บาท 
   (2) เกิน 5,000 หุน แตไมเกิน 10,000 หุน ไดรับ 2,000 บาท 
   (3) เกิน 10,000 หุน แตไมเกิน 50,000 หุน ไดรับ 4,000 บาท 
   (4) เกิน 50,000 หุน แตไมเกิน 100,000 หุน ไดรับ 6,000 บาท 
   (5) เกิน 100,000 หุนขึ้นไป    ไดรับ 8,000 บาท 
 8. การจายเงินบำเหน็จสมาชิก 60 มีรายละเอียดดังนี้ 
  - จายเงินบำเหน็จภายในเดือนตุลาคมของแตละป 
  - นับวันเกษียณอายุราชการ ใหถือวันที่ 30 กันยายนของแตละป 
  - จำนวนเงินใหจายตามเวลาท่ีเปนสมาชิกติดตอกันจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
   (1) ไมเกิน 120 งวด ไดรับ  1,000  บาท 
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   (2) เกินกวา 120 งวด แตไมเกิน 180 งวด ไดรับ  2,000  บาท 
   (3) เกินกวา 180 งวด แตไมเกิน 240 งวด ไดรับ  4,000  บาท 
   (4) เกินกวา 240 งวด แตไมเกิน 300 งวด ไดรับ  6,000  บาท 
   (5) เกินกวา 300 งวดขึ้นไป ไดรับ  8,000  บาท 
  และไดรับเพิ่มตามจำนวนหุนที่มีอยู โดยใชอัตรากึ่งหนึ่งของเงินบำเหน็จสมาชิก 25 
 9. สมาชิกแตละคน มีสิทธริับเงินบำเหน็จไดทั้ง 2 ประเภท 
 10. สงคำขอรับเงินบำเหน็จภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศ หากพนกำหนดถือวาสละสิทธิ์ 
 11. เงินบำเหน็จเปนสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไมตกทอดเปนมรดกหรือโอนใหผูอื่น 
 
4. การจายเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อใหสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว (พ.ศ. 2549) 
 1. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อจายเงินชวยเหลือ เมื่อสมาชิก หรือคูสมรส หรือทายาท ถึงแกกรรม 
  2. เพื่อจายเงินชวยเหลือสมาชิก ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพ 
  3. เพื่อจายเงินชวยเหลือสมาชิก ในกรณีที่ประสบสาธารณภัย 
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 2. คำนิยาม 
  ทายาท  = บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก 
  บุตร   = บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิกและยังไมบรรลุนิติภาวะ 
  ทุพพลภาพ = หยอนกำลังความสามารถท่ีจะประกอบการงานตามปรกติได 
  สาธารณภัย = ภัยจากอุทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย และอุบัติภัย 
 3. สมาชิกถึงแกกรรม จายเงินสวัสดิการตามระยะเวลาที่เปนสมาชิก ดังนี้ 
  (1) ไมเกิน 1  ป    จาย 10,000 บาท 
  (2) เกินกวา 1  ป แตไมเกิน 5 ป จาย 15,000 บาท 
  (3) เกินกวา 5  ป แตไมเกิน 10 ป จาย 20,000 บาท 
  (4) เกินกวา 10  ป แตไมเกิน 15 ป จาย 25,000 บาท 
  (5) เกินกวา 15  ป แตไมเกิน 20 ป จาย 30,000 บาท 
  (6) เกินกวา 20  ป แตไมเกิน 25 ป จาย 35,000 บาท 
  (7) เกินกวา 25  ป ขึ้นไป   จาย 40,000 บาท 
 4. คูสมรสหรือทายาท  ที่ไมใชสมาชิกถึงแกกรรม  สมาชิกไดรับเงินสวัสดิการหนึ่งในสิบถาสมาชิก 
มีสิทธิหลายราย ใหรับไดเพียงรายเดียว 
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 5. สมาชิกประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจนเกิดทุพพลภาพ ใหจายเงินสวัสดิการกึ่งหนึ่ง 
 6. สมาชิกประสบสาธารณภัย ใหจายเงินสวัสดิการ ดังนี้ 
  ● เปนที่อยูอาศัยเปนของตนเองและอยูจริง จายไมเกิน 10,000 บาท 
  ● เปนบานเชาหรืออาศัยบิดามารดา จายไมเกิน 5,000 บาท 
 7. สหกรณจายเงินใหแกผูที่สมาชิกทำหนังสือตั้งผูรับประโยชนไว ถาไมไดทำจะจายใหแกคูสมรสหรือ
ทายาทคนใดคนหนึ่งตามลำดับ 
 8. ติดตอรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที่เกิดเหตุ พนกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 
 9. หลักฐานประกอบการขอรับเงิน  
  ● สำเนาใบมรณะบัตรและสำเนาทะเบียนบานของผูถึงแกกรรม 
  ● สำเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 
  ● สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ 
  ● สำเนาใบรับรองแพทยในกรณีทุพพลภาพ 
  ● สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 
  ● หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือกรรมการสหกรณที่ไปตรวจการ  
 10. เงินสวัสดิการนี้ ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 
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5. การจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม (พ.ศ. 2549) 
 1. สหกรณตั้งประมาณการรายจาย ปละ 1,500,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิก
ถึงแกกรรม ตามระยะเวลาที่เปนสมาชิกดังนี้ 
  (1) ตั้งแต   1  ป แตไมถึง 22 ป จาย 50,000 บาท 
  (2) ตั้งแต  22  ป แตไมถึง 24 ป จาย 60,000 บาท 
  (3) ตั้งแต  24  ป แตไมถึง 26 ป จาย 70,000 บาท 
  (4) ตั้งแต  26  ป แตไมถึง 28 ป จาย 80,000 บาท 
  (5) ตั้งแต  28  ป แตไมถึง 30 ป จาย 90,000 บาท 
  (6) ตั้งแต  30  ป ขึ้นไป จาย 100,000 บาท 
 2. ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณอื่น 
 3. เม่ือสมาชิกถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทท่ีจะรับเงินสงเคราะห ตองสงเรื่องขอรับเงินพรอมหลัก
ฐานประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 
 4. หลักฐานประกอบ ใหแสดงพรอมฉบับจริง ดังนี้ 
  (1) สำเนาใบมรณะบัตรของผูถึงแกกรรม 
  (2) สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกและของผูขอรับเงินสงเคราะห 
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  (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูขอรับเงินสงเคราะห 
 5. ถาสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ จะตองถูกหักหนี้สินกอน 
 6. เงินสงเคราะหนี้ ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 
 
6. สมาชิกถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ 
 1. สหกรณทำประกันอุบัติเหตุหมูสำหรับสมาชิก ทุนประกันคนละ 100,000 บาท 
 2. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทท่ีจะรับเงิน ตองสงเร่ืองขอรับเงินพรอมหลักฐาน
ประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกำหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 
 3. หลักฐานประกอบ  ใหแสดงพรอมฉบับจริง ดังนี้ 
  (1) สำเนาใบมรณะบัตร 
  (2) สำเนาใบชันสูตพลิกศพ 
  (3) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ 
  (4) สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกและของผูขอรับเงินสงเคราะห 
  (5) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูขอรับเงินสงเคราะห 
 4. ถาสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ จะตองถูกหักหนี้สินกอน 
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 5. การจายเงินนี้ ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 
 
7. กองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก (พ.ศ. 2548) 
 1. ผูสมัครเปนสมาชิกสหกรณใหมตองเปนสมาชิกกองทุน 
 2. สมาชิกกองทุนตองชำระเงินกองทุนใหครบจำนวน 16,000 บาท  
  หรือใหหักเงินเปนรายปๆ ละ 1,200 บาท หรือใหหักเปนรายเดือนๆ ละ 100 บาท  
 3. สมาชิกกองทุนที่ไมมีเงินเดือนใหหัก ตองชำระเงินสวนที่ขาดไปทั้งหมดภายใน 30 วัน 
 4. ผูที่พนสภาพสมาชิกกองทุน ไมมีสิทธิเรียกเงินกองทุนคืน 
 5. ผูที่เปนสมาชิกสหกรณดวยวิธีการโอนจากสหกรณอื่น ตองชำระคาสมัคร 1,000 บาท  
 6. สมาชิกกองทุน ตองทำหนังสือตั้งผูรับประโยชนและใหสหกรณถือไวเปนหลักฐาน 
 7. สมาชิกกองทุนเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนได 
 8. สมาชิกกองทุนที่ขาดสงเงินเกิน 30 วัน ถูกตัดจากสมาชิกกองทุน 
 9. ผูที่ออกจากสมาชิกสหกรณ ตองออกจากสมาชิกกองทุนดวย 
  เวนแต ผูที่ออกจากสหกรณ กอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 
 10. ถาสมาชิกถึงแกกรรม ผูรับประโยชน จะไดรับเงินจำนวน 150,000 บาท 
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 11. สมาชิกกองทุนที่ชำระเงินกองทุนไมครบจำนวน หากถึงแกกรรม จะถูกหักเงินสวนที่ยังขาดอยู 
 12. สมาชิกกองทุนที่ถึงแกกรรม ถามีหนี้สินกับสหกรณ จะตองถูกหักหนี้สินกอน 
 13. หากไมมีทายาทมาขอรับเงินภายใน 1 ป จะโอนเงินดังกลาวเปนเงินกองทุน 
 14. หากสมาชิกกองทุนฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป หรือถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
ไมมีผลบังคับการจายเงินตามระเบียบนี้ 
 15. สมาชิกกองทุนที่ชำระเงินกองทุนครบ 16,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 หลังจาก 
สงครบแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป จะไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะหนี้  
เปนจำนวนเงิน 30,000 บาท และเมื่อถึงแกกรรม ผูรับประโยชนจะไดรับเงินเปนจำนวน 120,000 บาท  
 16. เงินสวัสดิการสงเคราะหนี้ ไมถือเปนมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 
 17. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแกกรรม ผูรับประโยชนตองยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน พรอมหลักฐาน
ประกอบ ใหแสดงพรอมฉบับจริง ดังนี้ 
  (1) สำเนาใบมรณะบัตร 
  (2) สำเนาทะเบียนบานของสมาชิกและของผูขอรับเงินสงเคราะห 
  (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูขอรับเงินสงเคราะห 
   และหากถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ ตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่ม ดังนี้ 
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  (4) สำเนาใบชันสูตพลิกศพ 
  (5) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ 
 
8. ระเบียบวาดวยการจายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (พ.ศ. 2552) 
 1. สหกรณจะจายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป 
 2. “เงินบำเหน็จเกื้อกูล” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกสมาชิกที่มีอายุครบ 65 ป, 70 ป, 75 ป 
และ 80 ป และตองเปนสมาชิกสหกรณนี้ติดตอกันไมนอยกวา 20 ป ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณ
ออมทรัพยอื่น 
 3. การนับอายุของสมาชิก ใหนับจากวันเกิดโดยคำนวณจาก วัน เดือน ป ที่ปรากฏในเอกสารของ
ทางราชการ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน บัตรประจำตัวประชาชน  
 4. สหกรณจะจายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสใหแกสมาชิก ในเดือนที่ครบรอบวันเกิด หรือ
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบรอบวันเกิด ดังนี้ 
  (1) อายุครบ 65 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 5,000.00 บาท 
  (2) อายคุรบ 70 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 10,000.00 บาท 
  (3) อายุครบ 75 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 15,000.00 บาท 
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  (4) อายุครบ 80 ปบริบูรณ เปนจำนวนเงิน 20,000.00 บาท 
 5. ใหสมาชิกที่มีอายุครบตามที่กำหนด ติดตอดวยตนเองพรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุวัน เดือน ปเกิด 
ไดที่สำนักงานสหกรณที่ติดตอไดสะดวกสำหรับสมาชิก 
 6. เงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่ใหแกสมาชิกรายหนึ่งๆ จะตองไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินที่จะไดรับ
ตามระเบียบวาดวยการจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม 
 7. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะนำเงินบำเหน็จเกื้อกูลอาวุโส ที่จายใหสมาชิกผูนั้นไปแลวตาม 
ขอ 4 ไปหักออกจากจำนวนเงินท่ีจะไดรับตามระเบียบวาดวยการจายเงินสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม  
เงินที่เหลือจึงจะจายใหแกผูรับโอนประโยชน 
 8. คณะกรรมการดำเนินการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ระเบียบนี้ 



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 พ.ศ. 2553 

 1. นายกมล เอกไทยเจริญ ประธานกรรมการ 

 2. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ รองประธาน คนที่ 1 

 3. นายเกษม บุณยวัชระ รองประธาน คนที่ 2 

 4. นายครื่น มณีโชติ รองประธาน คนที่ 3 

 5. นายไพโรจน เทพวัลย รองประธาน คนที่ 4 

 6. นายวิทยา อรรถโยโค รองประธาน คนที่ 5 

 7. นางพนอ อัศวรุจานนท กรรมการและเหรัญญิก 

 8. นายเสถียร อักษรชู กรรมการและเลขานุการ 

 9. นายเฉลียว พันธุสีดา กรรมการ  
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 10. นายสมชาย ไกรสังข กรรมการ 

 11. นายพินิจ สีทอง กรรมการ 

 12. นายพิชิตร มีพจนา กรรมการ 

 13. นางพิทยาภรณ ดำรงกุลรัตน กรรมการ 

 14. นางชาดา กลิ่นเจริญ กรรมการ 

 15. นางมะลิคม สอนสา กรรมการ 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 พ.ศ. 2553 



1. สำนักงานกลาง 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2259-1474, 0-2258-0227  โทรสาร 0-2261-5703 
 ผูจัดการใหญ สัญชัย เตชะมนูญ  081-846-8468 
 
2. สาขา มศว องครักษ 158 หมู 6 ตำบลองครักษ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 
  โทรศัพท 037-395-434-6  โทรสาร 037-395-433 
 ผูจัดการสาขา โสภา ทองชัย  089-698-7557 
 
3. สาขา ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี 20131 
  โทรศัพท 038-390-113  โทรสาร 038-393-698 
 ผูจัดการสาขา มณฑา อ่ำชาง  081-311-3484 

สำนักงานสหกรณ 
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4. สาขา ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุงหนองออ ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง 
  จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท 055-261-824  โทรสาร 055-261-825 
 ผูจัดการสาขา เบญจวรรณ คำแสนโคตร  089-698-2772 
 
5. สาขา ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
  โทรศัพท  074-314-246  โทรสาร 074-315-632 
 ผูจัดการสาขา ฉวีวรรณ สิ้มใตยิ้น  081-328-2030 
 
6. สาขา ม.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
  โทรศัพท 043-754-642  โทรสาร 043-754-643 
 ผูจัดการสาขา รุงทิวา พรรณะ  086-855-9486 
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