


ผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้สหกรณ์

สมำชิกผู้ถือหุ้นสูงสุด

ผู้มีอำยุกำรเป็นสมำชิกสูงสุด

2 มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ



สารจาก
นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

ในช่วงชีวิตของการท�างานในการไฟฟ้านครหลวง จวบจนมาถึงวันครบวาระการเกษียณอายุการท�างานเมื่อ

อายคุรบ 60 ปี ทกุท่านถอืเป็นทรพัยากรอนัทรงคณุค่าขององค์กรทีทุ่ม่เทแรงกายแรงใจอย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตังิาน 

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมท้ังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญเพื่อสร้างผลงานดี ๆ เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรและ

ประเทศชาติ แต่นับจากนี้ ทุกท่านจะได้ใช้ชีวิตหลังจากเกษียณท�าในส่ิงที่ตัวเองปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการดูแล

ครอบครวั ท�างานอดเิรก หรอืการน�าความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ไปท�ากจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

โดยรวม

ในนามของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ถงึแม้ว่าท่านพ้นจากต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน

ไปแล้ว แต่ทุกท่านยังคงยืนเคียงข้างองค์กรของเรา และกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ที่ท่านได้ร่วมกันสร้าง ร่วมกัน

ต่อเตมิให้มคีวามแขง็แกร่ง และเป็นก�าลงัใจให้พนกังานรุน่ต่อไปสบืสานความร่วมมอืร่วมใจสร้างองค์กรให้มคีวาม

เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

ท้ายนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพพลานามัย 

แข็งแรงทั้งกายและใจ ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าและมีความสุขตลอดไป

3มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



สารจาก
นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จำ กัด

นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

เรียน ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในปี พ.ศ. 2559 มีพนักงานการไฟฟ้านครหลวง พ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เนื่องจาก 

อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จ�านวน 257 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด สหกรณ์ฯ จึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุ ระหว่าง 

วันที ่25 - 26 สิงหาคม 559 ณ โรงแรมการ์เด้นคลฟิ รสีอร์ทแอนด์สปา พทัยา จ.ชลบรุ ีเพือ่เป็นการขอบคณุ 

สมาชิกที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณความดี  

คุณประโยชน์ให้องค์กร มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้

สหกรณ์ฯ ใคร่ขอให้ทกุท่านใช้ชีวติหลงัเกษยีณอย่างมคีวามสขุ ยดึหลกัการด�ารงชวีติแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง ดูแลรักษาสุขภาพ บริหารเงินที่ได้รับจากการไฟฟ้านครหลวงและสหกรณ์ฯ ให้สามารถใช้จ่าย

ได้อย่างเหมาะสม และสหกรณ์ฯ แห่งนี้ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมของสมาชิกตามหลักการของสหกรณ์ฯ อย่างมั่นคงตลอดไป จะดูแลรักษาเงินของสมาชิกให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

ท้ายนี้ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้สมาชิก

ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว มีความสุขปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  

และมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเพื่อน ๆ สมาชิกตลอดไป

4 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



สารจาก
นายวีระ  แจ่มนาม

ประธานสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำ กัด

5มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



สารจาก
นายบุญเลิศ  เด่นดี

ประธานชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ กัด

นายบุญเลิศ  เด่นดี
ประธานชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

สวัสดคีรบั น้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั 

ชมรมสมาชิกผูเ้กษยีณอายุสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  ขอแสดง

ความยินดีและชื่นชมกับน้องๆ ทุกคนที่ตอบแทนประเทศชาติด้วยการท�างานให้กับการไฟฟ้านครหลวง 

บริการประชาชนจนได้รับการยกย่องเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่นมาตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจ 

ของพวกเราชาวการไฟฟ้าทุกๆ คน อย่าลืมนะครับวันสุดท้ายของการเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

คือวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2559 แล้วก็อย่าลืมนะครับต้นๆ เดือนกันยายนนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งต้องพ้น

จากการเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  ซึ่งก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้เช่นเดียวกัน

ส�าหรับชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

นั้นขอต้อนรับน้องๆ ทุกๆ คนมาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เราจะมีแต่ 

ความรัก ความผูกพันกัน ช่วยกันดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของพวกเราเพิ่มความเข้มแข็ง มั่นคง  

และก้าวไปข้างหน้าเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

สุดท้ายขอให้พวกเราทุก ๆ คนจงมีความสุข ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ

6 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



(นายบุญเทียน ค�้าชู)
ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

เรียนพี่น้องเพื่อนพนักงานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวงทกุท่าน ในนามมลูนธิไิพศาลขอแสดงความยนิดทีีท่่านจะเกษียณอายใุนปี 2559 นีเ้ป็นอย่างยิง่

เนือ่งจากทีข้่าราชการพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืพนักงานลกูจ้างในภาคเอกชนได้ปฏบิตังิานรบัใช้ประเทศ

ชาติ มาตั้งแต่เป็นข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในภาคเอกชนจนถึงวันเกษียณอายุ 60 ปี เป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 30 - 40 ปี โดยไม่มีอะไรด่างพร้อยบกพร่องในหน้าที่ถือกันว่าเป็นเกียรติประวัติที่งดงามที่สุด

การเกษียณอายุเป็นเพียงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นมิได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่ 

ไร้ความสามารถ ความสามารถท่านยังมีอยู่เหมือนเศษเนื้อรวมกันเป็นประสบการณ์ที่ท่านได้สะสมไว้

ตั้งแต่เข้าท�างานจนถึงปัจจุบันถือว่ามีมากจนไม่ควรเก็บไว้คนเดียวกรุณาน�าออกมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นน้อง 

ลูกหลาน ซึ่งจะท�าให้ท่านมีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นผู้ที่มีคุณค่าถือว่าไม่แก่และเป็นคนหนุ่มอยู่เสมอ  

มช่ีองทางหลายช่องทางเช่นร่วมกจิกรรมกบัชมรมผูเ้กษยีณอายสุมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง โดยรับสมัครสมาชิก และที่ส�าคัญมากก็คือขณะนี้ทุกๆ ชุมชนจะมี 

สมาคมเกือบทุกที่ทุกหมู่บ้านก็ขอให้สมัครเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะ

ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากในเวลานี้ ที่พี่น้องชาว กฟน. เราเกษียณออกไปแล้วได้รับเลือก 

เป็นประธานชุมนุม เป็นสมาชิก อบต. บางคนไปรับเลือกตั้งเป็นถึง นายก อบต. ก็มีความภาคภูมิใจ 

เป็นอย่างยิ่งในนามของมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

สารจาก
นายบุญเทียน  ค�้าชู

ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

7มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



เรียนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด ที่เคารพ 

สบืเนือ่งจาก พระราชบญัญตัสิหกรณ์ ฉบบัที ่2 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553 มาตรา 42/2 บญัญตัว่ิา “สมาชกิ อาจท�าหนงัสอื
ต้ังบุคคลหนึง่ หรอืหลายคน เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้เงินฝาก หรอืเงินอืน่ใดจากสหกรณ์ เม่ือตนถงึแก่ความตาย  
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน” 

เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว สหกรณ์ออมทรพัย์ จงึได้ก�าหนดเกณฑ์การจ่ายเงินให้ผูมี้สิทธไิด้รบั โดยออกเป็น  
ประกาศที่ 29/2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 1. ในกรณทีี ่สมาชกิ ถงึแก่ความตาย และได้ตัง้บคุคลหนึง่ หรอืหลายคน เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ ในแบบหนงัสอื  
โอนประโยชน์ของสหกรณ์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้มีชื่อในหนังสือ โอนประโยชน์นั้น กรณีมีผู้รับโอนประโยชน์
หลายคน และสมาชิกไม่ระบุจ�านวนเงินไว้ว่าจะให้ บุคคลใดจ�านวนเท่าใด สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ทุกคนที่มีชื่อในหนังสือ
โอนประโยชน์เท่า ๆ กัน

ข้อ 2. ในกรณทีี ่สมาชกิ ถงึแก่ความตาย แต่ไม่ได้ตัง้บคุคลหนึง่ หรอืหลายคน เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ ในแบบหนังสอื  
โอนประโยชน์ของสหกรณ์ไว้ และจ�านวนเงินที่จะได้รับจากสหกรณ์ ไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์จะจ่ายให้ทายาท 
ผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามกฎหมาย (คือ บิดา/มารดา คู่สมรส บุตร) ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิระดับต้น แต่ถ้าไม่มีทายาท 
ระดับต้นดังกล่าวนี้ สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายให้แก่ทายาทในระดับถัดไป

ข้อ 3. ในกรณทีี ่สมาชกิ ถงึแก่ความตาย แต่ไม่ได้ตัง้บคุคลหนึง่ หรอืหลายคน เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ ในแบบหนังสอื  
โอนประโยชน์ของสหกรณ์ไว้ และจ�านวนเงินที่จะได้รับจากสหกรณ์ มีจ�านวนมากกว่า 300,000 บาท ทายาทผู้มีสิทธิ 
ได้รับมรดกของสมาชิก จะต้องร้องขอต่อศาลให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของสมาชิกเสียก่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ 
จะจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดกนั้น 

ข้อ 4. เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับ สหกรณ์ออมทรัพย์จึงได้ก�าหนดเงื่อนไขไว้ว่า ในกรณี 
ที่จ�านวนเงินที่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มีจ�านวนเงินเกินกว่า 300,000 บาทไม่มากนัก และไม่สามารถ 
ด�าเนินการในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ ให้ทายาทผู้มีสิทธิได้รับ น�าเสนอให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา 
เป็นรายกรณีไป

ในท้ายทีส่ดุนี ้ผู้เขียนขอแสดงความเหน็ว่า เพือ่ให้เกดิความสะดวกแก่ทายาทหรอืผูม้สีทิธไิด้รบั ซึง่จะเป็นการลดปัญหา 
ในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ตลอดจนอาจลดปัญหาในการแบ่งปันเงิน และท้ายที่สุด คือเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของสมาชิก เจ้าของเงิน จึงขอแนะน�า ให้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์และมอบไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

สวัสดีครับ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  

หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของสมาชิก

ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ กรณีสมาชิกเสียชีวิต

โดย นายสุดตา นรสาร
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สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ทุก ๆ ท่านในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี จะมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา  

ทีเ่กษยีณอายใุนปี 2559 ในปีนีจ้ะมจี�านวน 249 คน (รวมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 2 คน) สมาชกิทีเ่กษยีณฯ จะได้รบัอสิรภาพ 

จากการท�างาน ซึง่ทุกท่านได้ท�าหน้าทีอ่ย่างสมบรูณ์แบบในการเป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวงและสหกรณ์ฯ แล้ว  

สมาชิกที่เกษียณอายุถือเป็นบุคคลท่ีมีอุปการคุณกับสหกรณ์เป็นอย่างสูงทุกท่านได้สร้างความมั่นคงและยั่งยืน 

ให้กับสหกรณ์โดยเป็นสมาชิกที่ดีและเป็นสมาชิกมาจวบจนถึงวันเกษียณอายุ และอาจจะเป็นต่อ ๆ ไปอีกยาวนาน  

ในคราวเกษียณอายุ สหกรณ์ฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณสมาชิก ในทุก ๆ ปี บางปีจัดงานเลี้ยง 

ให้ผูเ้กษียณอายุ ในปีนีจ้ะพาสมาชกิไปต่างจงัหวดั สหกรณ์ฯ จะมสีวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิเกษยีณอาย ุ(อาย ุ60 ปี)  

โดยสมาชกิจะได้รบัสทิธติามอายกุารเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ท้ังนีร้วมถึงสมาชิกท่ี Early ท่ีมอีายุครบ 60 ปี จ�านวน 

3 คนด้วย

ในการใช้ชีวิตหลงัเกษยีณอาย ุบางท่านอาจไปท�างานเป็นธรุกจิของตนเอง บางท่านอาจใช้วิชาความรูเ้ป็นทีป่รกึษา 

ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  บางท่านอาจต้องการใช้ชีวิตเรยีบง่าย พกัผ่อนท�าสวน ท�าไร่ อยู่ต่างจังหวัด สูดกลิน่ธรรมชาติ 

อย่างมีความสุขแล้ว บางท่านอาจจะท�ากิจกรรมอีกหลายอย่างที่ช่วงเวลาท�างานไม่สามารถท�าได้ ซึ่งแต่ละท่านจะมี 

วิถีทางชีวิตของตนเอง อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาหลังเกษียณอายุ ทุกท่านจะต้องวางแผนในการด�าเนินชีวิต ต้องดูแล 

สขุภาพร่างกาย ต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงเกษยีณ ต้องมเีงนิส�ารองส�าหรบัค่ารกัษาพยาบาล ซึง่ทกุท่านจะต้องมี 

การบรหิารจดัการเงนิท่ีดแีละรอบคอบ เนือ่งจากเงนิทีท่่านได้รบัในวนัเกษยีณอาย ุจะเป็นก้อนใหญ่และเป็นก้อนสดุท้าย 

ของการท�างาน ซึ่งทุกท่านจะต้องมีการบริหารจัดการเงินก้อนนี้ให้อยู่กับท่านไปนาน ๆ โดยต้องท�าให้มีดอกผล 

ที่สามารถจะไว้ใช้จ่ายประจ�าเดือนได้ในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน

ส�าหรบัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเราเป็นช่องทางหนึง่ ให้กบัท่านทีส่ามารถน�าเงินของท่านมาฝาก หรอืมาซือ้หุน้กบั 

สหกรณ์ฯ ได้ โดยสหกรณ์ฯ เปิดโครงการซื้อหุ้นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการออมส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุ ซึ่งสามารถ 

ซื้อหุ้นพิเศษได้จากเงินรายได้รับจากการเกษียณอายุไม่เกิน 2.0 ล้านบาท ซึ่งจะซื้อได้ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2560 

และผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจะเป็นเงนิปันผลทีจ่ดัสรรมาจากก�าไรสทุธ ิทีจ่ะได้รบัในวนัประชมุใหญ่สหกรณ์ทกุ ๆ  ปี  

นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังมีการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารมาก  

โดยสมาชกิฝากยอดเงนิตัง้แต่ 100,000.00 บาทขึน้ไป สามารถรบัดอกเบีย้เป็นรายเดอืนส�าหรบัไว้ใช้จ่ายประจ�าเดอืนได้  

สมาชิกทกุท่านสามารถจดัสรรเงนิของท่านซือ้หุน้หรอืเงินฝากได้ตามความเหมาะสม นอกจากนีส้มาชกิทีเ่กษยีณอายุ  

สามารถคงความเป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ได้ และยงัมสิีทธเิข้าร่วมประชมุใหญ่ และสวสัดกิารอืน่ทีส่หกรณ์ฯ จดัไว้ให้กบั 

สมาชิกด้วย หากมีความจ�าเป็นสามารถกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นหลักประกันได้ถึง 90% ส�าหรับ

ชีวิตอิสระเมื่อเกษียณอายุ

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย 
ผู้จัดการทั่วไป สอฟ.
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ดอกเบี้ยเงินฝากที่สหกรณ์ฯ จะจ่ายเป็นรายเดือนให้กับสมาชิกตั้งแต่ยอด 100,000.00 บาทขึ้นไป สมาชิกสามารถ

เลือกระยะเวลาได้และสหกรณ์ฯ ก�าหนดไว้คือ

 ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (40), (50)

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละ 283.33 บาท/ 100,000.00 บาท 

 ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (60)

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละ 304.17 บาท/ 100,000.00 บาท 

 ระยะเวลาฝาก 24 เดือน (70)

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ดอกเบี้ยรายเดือน เดือนละ 316.67 บาท/ 100,000.00 บาท

ในนามของฝ่ายจดัการสหกรณ์ฯ ขอขอบคณุสมาชิกทุกท่านทีใ่ห้ความเช่ือมัน่และไว้ใจสหกรณ์ ทีช่่วยดแูลเงนิ 

ของท่าน และเราจะดูแลรักษาและบริหารเงินของท่านอย่างรอบคอบ ปลอดภัยและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่าน 

และสมาชกิทกุท่าน และขออ�านวยพรให้ทุกท่านทีเ่กษยีณอาย ุมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง มจีติทีแ่จ่มใส มชีวีติในวยัเกษยีณ

อย่างเกษมสุข ราบรื่น ท�าสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม น�าสหกรณ์มั่นคง
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

1. การน�าเงินฝากกับสหกรณ์
ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ก�าหนดวิธีการจ่ายเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

แก่พนักงานเกษียณอายุ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้เกษียณอายุ ได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร

ข้อแนะน�า ส�าหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย อยู่แล้ว

สหกรณ์ขอแนะน�า เมื่อท่านได้เบิกถอนเงินจากธนาคารแล้ว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินมาฝาก 

ต่อกับสหกรณ์ได้ทันที โดยเขียนสลิปใบน�าฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด” ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้ คือ

ธนาคารกรุงไทย 1. สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 002-1-06611-6 หรือ

   2. สาขา กฟน.เพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 092-1-00033-2

และเม่ือท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น โปรดน�าหลักฐานสลิปใบน�าฝากธนาคารที่ท่านได้ 

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ มาแสดง เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ิมพูนให้กับท่านเสร็จเรียบร้อย 

ในวันเดียวกัน

ส�าหรับสิทธิการรับเงินอื่น ๆ เช่น เงินบ�าเหน็จ เงินโบนัส เงินชดเชย ที่ท่านแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้านครหลวง  

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ขอให้ท่านโอนเงินได้ดังกล่าวข้างต้น เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มเขียว) 

เท่านั้น

ค�าแนะน�าส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุงานหรือ 
ลาออกก่อนเกษียณอายุในการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
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หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มพนู
ส�าหรับพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกก่อนเกษียณ

1. ขอแนะน�าให้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน มีให้เลือก 3 ประเภท คือ

 1.1 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (40), (50) ระยะเวลา 6 เดือน ครบก�าหนด อัตรา 3.40%

 1.2 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (60) ระยะเวลา 12 เดือน ครบก�าหนด อัตรา 3.65%

 1.3 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน (70) ระยะเวลา 24 เดือน ครบก�าหนด อัตรา 3.80%

  - การฝากขั้นต�่าครั้งละไม่ต�่ากว่า 10,000 บาท

  - ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยรายเดือน

  - การถอนก่อนครบก�าหนด สหกรณ์ฯ จะปรบัลดอตัราดอกเบีย้เท่ากบัเงนิฝากออมทรพัย์ (ธรรมดา) ณ วนัทีถ่อน  

ปัจจบุนัเท่ากบั 1.65% และต้องหกัดอกเบีย้ส่วนเกนิทีไ่ด้รับไปก่อนหน้านัน้คืนให้สหกรณ์ฯ ในวันท่ีถอนเงินฝากด้วย (ตามหลกัเกณฑ์ 

สหกรณ์ฯ)

2. การรับดอกเบี้ยรายเดือน สามารถแจ้งให้สหกรณ์ฯ โอนดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ 

สหกรณ์ฯ หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ตามความสะดวกท่าน แต่กรณี 

โอนดอกเบี้ยเข้าธนาคารผู้ฝาก จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการโอน ครั้งละ 10 บาท โดยหักจากดอกเบี้ยที่ได้รับรายเดือน

3. กรณีไม่แน่ใจว่า จะต้องถอนก่อนก�าหนดหรือไม่ ขอแนะน�าให้ฝากแยกยอดได้ เมื่อจ�าเป็นต้องถอนก่อนครบก�าหนด  

จะได้ไม่เสยีประโยชน์กระทบเงนิต้นทัง้ยอด เช่น ฝากออมทรัพย์เพ่ิมพูน (40), (50) จ�านวนเงิน 500,000 บาท (อตัราดอกเบีย้ 3.40%)  

ระยะเวลา 6 เดือน อาจจะแยกยอดเป็นยอดละ 100,000 บาท 5 ยอด หรือยอดละ 200,000 บาท 2 ยอด 100,000 บาท 1 ยอด  

แล้วแต่ผู้ฝาก กรณีต้องการรับดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อจ�าเป็นต้องถอนก่อนครบก�าหนดก็จะกระทบเฉพาะยอดที่ถอนเท่านั้น  

ส่วนยอดอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและยังคงได้รับดอกเบี้ย 3.40% เท่าเดิม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์

- สหกรณ์ฯ เปิดท�าการตั้งแต่เวลา 07.30 น. และให้บริการสมาชิกตลอดเวลา โดยไม่หยุดพักเที่ยงจนถึงเวลา 15.30 น.  

(เฉพาะด้านการเงิน/เงินฝาก สาขาวัดเลียบ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30 - 14.45 น., สาขาเพลินจิต เปิดบริการต้ังแต่เวลา  

07.30 - 14.30 น. และรถบริการเคลื่อนที่ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.45 - 13.00 น.)

- สมาชิกผูเ้กษยีณอายสุามารถคงความเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งค่าหุน้รายเดอืนต่อไปอกีแต่ต้องคงค่าหุน้

คงเหลอืไว้ หรอืคงค่าหุน้ไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่ของค่าหุน้คงเหลอืปัจจบัุน กรณกีารขอโอนหุน้/ขายหุ้นบางส่วน สมาชกิผูเ้กษยีณอายุ  

สามารถใช้สทิธิในการกูไ้ด้ไม่เกนิ 90% ของมลูค่าหุน้ และ/หรอื เงนิฝาก ทีม่อียูก่บัสหกรณ์ โดยการผ่อนช�าระรายเดือนตามเกณฑ์

ระยะเวลา หรือจ�านวนงวดที่สหกรณ์ก�าหนด

- สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูน ที่ให้ผลตอบแทนกับผู้ฝากด้วย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ฝากตั้งแต่ 

100,000.00 บาท ได้รับดอกเบี้ยรายเดือน และสามารถระบุให้โอนเงินดอกเบ้ียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย 

หรือเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้ตามความต้องการ

- กรณีฝากเงินด้วยเช็คต้องฝากภายในเวลา 13.00 น. ถ้าหลังเวลา 13.00 น. สหกรณ์ฯ จะลงวันที่รับเงินในวันท�าการ 

ถัดไป

12 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



1. กรณีสมาชิก ไม่ได้ท�า
 หนังสือแต่งตั้งผู้ได้รับ โอนผลประโยชน์
 1.1 กรณีเงินไม่เกิน 300,000 บาท
 ให้ด�าเนนิการสบืทายาทตามหลกัเกณฑ์ และให้ทายาท
ผู้มีสิทธิท�าค�าให้การ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด 
ทั้งนี้ทายาทผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้อง ท�าความตกลงร่วมกัน
เป็นที่ยุติ
 1.2 กรณีวงเงินเกินกว่า 300,000 บาท ขึ้นไป 
 ให้ร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้ง เป็นผู้จัดการมรดกโดย 
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้ตามค�าสั่งศาล
 อน่ึง ในกรณข้ีอ 1.2 หากทายาทมปัีญหาขดัข้องในการ 
ร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดก ก็ให้เสนอคณะกรรมการ
ด�าเนินการ พิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีไป

2. กรณีสมาชิก ท�า
 หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
 2.1 สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจ่ายให้แก่บุคคลที่มีชื่อ  
ในหนังสือผู้ที่รับโอนผลประโยชน์นั้น

สวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก
1. สวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ

 สมาชิกผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการนี้ ต้องมีอายุครบ 60 ปี

 - เป็นสมาชิกครบ 3 ปี ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ 6,000 บาท

 - เป็นสมาชิกครบ 5 ปี ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ 8,000 บาท

 - เป็นสมาชิกครบ 8 ปี ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จ 10,000 บาท

 - เป็นสมาชิกเกินกว่า 8 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเพิ่มปีละ 1,000 บาท

 ทั้งนี้ การนับอายุเป็นสมาชิก ให้นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุ เศษของปี ถ้าเกิน 6 เดือน 

ให้นับเป็น 1 ปี

2. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

 - เป็นสมาชิกครบ 1 ปี ได้รับเงินสงเคราะห ์ 10,000 บาท

 - เป็นสมาชิกครบ 3 ปี ได้รับเงินสงเคราะห ์ 20,000 บาท

 - เป็นสมาชิกครบ 5 ปี ได้รับเงินสงเคราะห ์ 30,000 บาท

 - เป็นสมาชิกครบ 8 ปี ได้รับเงินสงเคราะห ์ 50,000 บาท

 - เป็นสมาชิกครบ 10 ปี ได้รับเงินสงเคราะห ์ 70,000 บาท

 - เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ เพิ่มขึ้นอีกปีละ 3,000 บาท

 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ ต้องน�าหลักฐานเอกสารมาแจ้งสหกรณ์ ภายในก�าหนด 90 วัน นับจาก 

วันถึงแก่กรรมหากพ้นก�าหนด ถือว่าหมดสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์

รู้ไว้ได้ประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคืนทายาท กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
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3. เงินช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยบ้านสมาชิก

 - กรณีบ้านเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง และมีหลักฐานมาแสดง และพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยทั้งหลัง 

ได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท

 - กรณีบ้าน และที่ดินมิใชก่รรมสิทธิ์ของสมาชิก และคู่สมรส หรือกรณีบา้นเช่า โดยสมาชิกหรอืคูส่มรสทีม่ีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน หากเสียหายเกินกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท

4. การเป็นสมาชิกคงสภาพและการซื้อหุ้นพิเศษ

 สมาชิกเกษียณอายุที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเป็น สมาชิกคงสภาพ ต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งค่าหุ้น

รายเดือนต่อไปอีก และหากจะซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถท�าได้ โดยน�าเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุหรือเกษียณก่อนอายุ 

(โครงการร่วมใจจาก) ซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มได้อีกไม่เกิน 2.0 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 จากที่มีหุ้น

สะสมอยู่เดิมก่อนพ้นสภาพพนักงาน กฟน. ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นรายปี โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 

หรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทยของสมาชิก

5. สิทธิในการกู้

 5.1 สมาชิกคงสภาพสามารถใช้สิทธิกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากดังกล่าว 

เป็นหลักประกัน ผ่อนช�าระรายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน 12 ปี (144 งวด)

 5.2 สมาชิกคงสภาพ ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี สามารถกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นรวมกับอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน  

โดยกู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท (วงเงินกู้ให้ 90% ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู ่ รวมกับราคาประเมินหลักทรัพย์ ไม่เกิน 50%)  

ผ่อนช�าระรายเดือนในระยะเวลาไม่เกิน 12 ปี (144 งวด) แต่ต้องไม่เกินอายุ 70 ปี

6. สิทธิในการเปิดให้สมาชิกโอนหรือขายหุ้น (ถอนหุ้น) บางส่วน

 เป็นสมาชิกคงสภาพสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุ หรือเกษียณก่อนก�าหนดจากการไฟฟ้านครหลวงแล้ว และต้องมีอายุครบ 

60 ปีบริบูรณ์ สามารถขอโอนหรือขายหุ้น ได้ไม่เกิน 4 ครั้ง รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นของตนเองที่มีอยู่ขณะนั้น 

โดยก�าหนดวัตถุประสงค์การโอนหรือขายหุ้นบางส่วนดังกล่าวไว้ 2 ประการดังนี้

 1. ขอโอนหรือขายหุ้น (บางส่วน) คืนให้แก่สหกรณ์ (เท่านั้น)

 2. ขอโอนหุ้นให้ทายาท (เฉพาะคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา ซึ่งเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ) ซึ่งจะมีผลเมื่อ 

ผู้ขอโอนเสียชีวิตแล้ว และผู้รับโอนมีสิทธิถือหุ้นต่อไปได้

7. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล

 กรณีสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 5 คืน สหกรณ์ฯ จะจ่าย

ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 500 บาท (ก�าหนดยื่นภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล หากพ้น

ก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)

8. สวัสดิการทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม

 กรณีทายาทสมาชิกบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท ทั้งนี้

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ ต้องน�าเอกสารแจ้งกับสหกรณ์ฯ (ก�าหนดยื่นภายในก�าหนด 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม 

หากพ้นก�าหนดถือว่าหมดสิทธิได้รับเงิน)
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นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้ท�าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกคงสภาพ คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 

จากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 120,000 บาท และค่าปลงศพ 20,000 บาท รวมเป็น 140,000 บาท ถึงอายุ 70 ปี

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการค�าชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สหกรณ์เขตวัดเลียบ โทร. 0-2225-7713-14, 0-2226-2511-13, 0-2225-7732, 0-2221-2182, 0-2222-6124, 0-2222-1484

 ฝ่ายจัดการ ต่อ 109, 112, 119, 121, 128, 204

 เงินฝาก ต่อ 110, 111

 การเงิน ต่อ 113, 114

 เงินกู้สามัญ ต่อ 106, 107, 201

 เงินกู้พิเศษ ต่อ 103, 230

 เร่งรัดและติดตามหนี้ ต่อ 104

 ทะเบียนประมวลผล ต่อ 127, 180

 ธุรการ ต่อ 108, 120

 กฎหมาย ต่อ 129

 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 132

 สวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ต่อ 122

 สหกรณ์เขตเพลินจิต โทร. 0-2256-3456, 0-2252-8584, 0-2252-0766, 0-2256-4456

 ผู้จัดการ ต่อ 10

 เงินฝาก ต่อ 13, 17

 การเงิน ต่อ 11, 12

 เงินกู ้ ต่อ 14, 15

 รถบริการเคลื่อนที่ โทร. 09-4428-8972

 เว็บ www.meacoop.com

--------------------------------------------------------
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นายวรรณ มหาเมฆี

นายสุรพล วิบูลย์วิภา

นางบุปผา นนทกลิ่น

นายสุทธิภาส ช้างม่วง

นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์

นายชูนันท์ ทัฬหปราน

นายชิงชัย ศรีอ่อน

นายคเชนทร์ อ่อนละมูล

นายศิริพงษ์ วิชัย

นายกิติวัช กีรติโชติกูล

นายสุเทพ ทองนวคุณ

นายสมมาส ม่วงอยู่

นายศุภกร นุ่มหอม

ว่าที่ ร้อยตรี เสรี บูรณวิทย์

นายจักรพงษ์ สุวรรณเสนีย์

นางอรพิน เผ่าสุทอ

เกษียณสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2559
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เกษียณสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2559

นายพิชัย ผลจันทร์

นายธวัช พงษ์สุพรรณ์

นายจ�าลอง บุญอยู่

นางดารัณ ขมสันเที๊ยะ

นายชัชวาล ทั่งจันทร์

นางกุสุมา อัคนิบุตร

นายสมประสงค์ บุญนาค

นายพยงค์ ศรีมหาผล

นายถาวร ยุพจันทร์

นางชัญญาณุช รุ่งเรือง

นายนัชสิทธิ์ วรัณไชยวัชร์

นายละมัด บุญถัง

นายวัฒนา สิงห์สุวรรณ

นายถนัด เชื้อทอง

นายพรชัย ทิมแจ้ง

นายวิจิตร์ ไมตรีธรรม
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เกษียณสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2559

นายสมศักดิ์ ศรีศิริ

นางสายชล คงเป็นสุข

นายสมศักดิ์ อัคนิบุตร

นายนิวัฒน์ แสงรุจี

นายยงยศ เห็นจริง

นายอรุณ ภัทรมูล

นายจ�ารูญพูนศักดิ์ รอดน�าพา

น.ส.ขนิษฐา ด�ารงศีล

นายสมพงษ์ ขุนเศรษฐี

นายสมบูรณ์ โพธิ์น้อยงาม

นายวิชินทร์ วรภัทร์

นายปริญญา วานิช

นายสุเทพ งามปิติพันธ์

นายมนตรี เสาน้อย

นายสรศักดิ์ สุพรรณ

นางสุรภร อุทัยกาญจน์



20 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายพรศักดิ์ พิมลพันธ์

นายสมาน เทพทับ

นางฐิติพร พิชิตานนท์

นายส�าเนียง เจียรสกุล

นายจันที พูลทอง

นางยุพิน แย้มอนันต์

นายวันชัย สัตย์ซื่อพันธุ์

นายสมชาย พิชยภิญโญ

นายยอด จันทราชา

นายวิทยา แย้มพวง

นายเฉลิมวุฒิ โสภาลักษณ์

นางทิพวรรณ ยินดี

นายมาลัย อยู่ยืน

นายอุดร วันอุดม

นายภิรมย์ ขุนทอง

นายรังษี พิพิธพัฒนาปราปต์
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21มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายกิตติศักดิ์ การะเกตุ

นายพินิจ แก้วศรี

นายสุวัฒน์ เชื้อบุญ

นายเสน่ห์ เกลียวสีนาค

นายธีระ แสงตะวัน

นายสุรพงศ์ เผ่าต�ารวจ

นายประเทือง อภิวัฒนาวาสน์

นายอ�านวย ศักดิ์เสรีชัย

นายสุกรี ศิริบุญมา

นายวีระ มณฑา

นายสนุก เทพสวัสดิ์

นายวรศิริ เนตรบ�ารุง

นายโชติอนันต์ ทองมอญ

นายบงการ ประศาสน์พิเชฎฐ์

นายสุชาติ พารุณ

นายขวัญชัย ละวิโรจน์
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22 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายทองสุข ประภัสสรวชิระ

นางอรุณี ประทุมรัตน์

นายชิดไชย ดวงวิเชียร

นายชัชชัย วงษ์สุคนธ์

นายรนกร ลิมปานุวัฒน์

นายประยูร มณฑปใหญ่

นายสุรพล ศรีรัตนะ

นางดวงจันทร์ ขาวอุบล

นายประสงค์ ลือดัง

นายสวน ตรีศักดิ์ศรี

นายกชกร ซ่อนกลิ่น

นางทิจาพร ซ่อนกลิ่น

นายสวง ทรัพย์ศิริ

นายชาญณรงค์ ชาญเดช

นายวีระชัย บุญมี

น.ส.พรชนก ทั่งพรม
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23มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายทนงศักดิ์ วังสพรหม

นายกิตติ จันทร์ทิม

น.ส.วิไลวรรณ ก้อพิทักษ์

นายสุธรรม เขียนดี

นางสุวรรณี ต่ายเทศ

นายชัย แสงภู่

นายบุญชู ยี่ภู่

นายปรีชา ปุยมณี

นายประสงค์ สุรินทร์

น.ส.รัชนีบูลย์ หาญเจริญ

นางสุมนทา ประกาศิตานนท์

นายประพิณ มิ่งงามแก้ว

นายสุชาติ กิจวัตร

นายจ�ารัส แก้วเต่ง

นายมงคล คุณะศักดิ์พาณิชย์

นายสามารถ ทองสหธรรม
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24 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายพยอม เจียมอยู่

นายวิชาญ เปลี่ยนม่วง

นายสงกรานต์ อินทรสมบัติ

นายรามินทร์ ช่วยเรียง

นางพรรณี บุญเรืองรอด

นายอ�านาจ เอี่ยมครอง

นายปัญญา ปิยะจันทร์วิจิตต์

นายสุชาติ รอดทอง

นายโพธิทอง วรพันธ์กิจ

นายมานพ นุชเจริญ

นายสุพจน์ ภูริพงษ์ชัย

จ.อ.อ.ศรายุทธ วงค์ขวัญ

นางสมพิศ มานิตย์กุล

นายบุญล้อม ชาวหงษา

นายสมชาย ไชยนันทน์

นายสมชาย เอี่ยมเจริญ
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25มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นางบุศราภรณ์ ธีรรัตตัญญู

นายชุมพล บุญประเสริฐ

นายอ�านาจ อวยพร

นายบรรนค์วัศศ์ เหลืองชูศักดิ์

นายสมโภชน์ ค�าแสง

นายอุทิศ คงภักดี

นายวุฒิบูล สิงห์โตข�า

นายวิริยะ พัสดร

นางอุไร ชินนาพันธ์

นายเพียร ยงหนู

นายเล็ก ไทยเมืองทอง

นายเสกสรร วัฒผาบ

นางพรทิพย์ แป้นกลัด

นายสงกรานต์ ทองอุดม

นายส�าราญ ลงสุวรรณ

นายสุรชาติ ประสานชาติ
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26 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายไพโรจน์ ยอดคุณธรรม

นายชวลิต ลิ้มศริ

น.ส.ศรัยวงศ์ ศิริเวช

นายตรีสิทธิ์ ศรีจามร

นายสังวรณ์ เอี่ยมส�าอางค์

นายเทอดศักดิ์ นิ่มเสน่ห์

นางสาธกา บุญยการ

น.ส.อรรจนีย์ บุณยทุมานนท์

นายเสนาะ เรืองศรี

นายวิสิทธิ์ เชวนะโรจน์

นางศิรินทร์รัตน์ วิชัย

นางสุวารี ดิษฐอ�านาจ

นายสมพร จรูญศิริ

นางศุภมาศ บุญปั้น

นายอภิชาติ พัฒนกิจวิวัฒน์

นายธวัช แขวงแดง
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27มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายไพรัช บุญปาน

นายยงยุทธ ธัญญพงษ์

นายทนงศักดิ์ บุนนาค

นายศักดา โสสุทธิ์

นางวงจันทร์ กมลโชติ

นายไชยยันต์ อุลุชาฎะ

นายสมศักดิ์ แสงสมพร

นายสนิท ชั้นบุญ

นายสมพงษ์ กลิ่นทรัพย์

นายมานะ สุขส�าราญ

นายฉลอง มานะต่อ

นายธนภณ บวรเตชกุลยา

นายประสาร ไข่แก้ว

นายอมร จิตรีพล

นายโพธิ์พันธุ์ ใจมีธรรมดี

นายศรีมหาโพธิ์ ทองทับทิม
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28 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายวินิจ ภู่สี

นายสมชาย เอื้ออารีสุขสกุล

นายยรรยงค์ ผ่องฉวี

นายช�านาญ เนยกัญญา

นายบรรพต รอดภัย

นายสมศักดิ์ ปรีชาชีววัฒน์

นายสมโภชน์ หนูแก้วประดับ

นายสกนธ์ ไม้สัก

นายบุญก้าว โหมดพริ้ง

นายอนันต์ นิลโชติ

นายกฤตพรต ศิรินาลัย

นายสรรชาย ปานมณี

นายวัลลภ ทับเทียมสุข

นายพิช วงศ์จุมปู

นายพิเชษฐ์ คุณากรนิยมรัตน

นายภูริวัฒน์ ยินเยื้อน
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29มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายวิเชียร ประทวน

นายจ�าเริญ แสงนาค

นายชรัท สุดจรรยา

นายศุภชัย แสงวงษ์วัฒนา

น.ส.อรุณี สุวรรณเดช

นายเสน่ห์ สุภาสืบ

นายอิทธิศักดิ์ สุภกรเสฎฐพล

นายสุบิน พุฒอินทร์

นายวินัย ภู่จันทร์

นายเสนาะ เหมือนนาค

นายสมัย นุชสา

นายสมพงษ์ อุ่นใจ

นายพงษ์ศักดิ์ ข�ามีศักดิ์

นายสุทิ เขียนดี

นายสุชาติ ศรีกรณ์

นายฮารุณ ทองดี
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30 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายเอนก ทองสีอ่อน

นายประวิช ศิริปุณย์

นายเสงี่ยม ประดับ

นางสมเจตน์ ปิ่นแก้ว

นายสัมพันธ์ เจริญธรรม

นายหรรษา พันธุนาถวิริยกุล

นางธนพร รุ่งกลิ่น

นายปิติ เย็นส�าราญ

นายสมชาย เชื้อหมอ

นายพินิตร์ แก้วดุสิต

นางสุวณี สังขรัตน์

นายปกิจ นิลกระจ่าง

นายสิน จริตกาย

นายธีรพันธ์ ลีตระกูล

ร้อยโท กรีย์ธร ธีรานุตร

นางณัจยา หรั่งฉายา
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31มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายชัยรัช จิตเจนการ

นายเรวัต มณีบาง

นายไพโรจน์ ชื่นสุวรรณ

นายบุญอยู่ อ่อนประชา

นายเลิศชาย สุนทรพลิน

นายอนุศักดิ์ มิตรภักดี

นายสุเทพ ปรางพิทักษ์

นายพรชัย ชูจิตงามวงศ์

นายสุนทร ใจเอิบอิ่ม

นายอรุณ มินโด

นายสุเทพ ศรีสวัสดิ์

นายค�า โรมพันธ์

นายรุ่งฤทธิ์ ธงชัย

นายนพพร แพ่งผ่องใส

นายเทียนชัย แสงจันทร์วัฒนะ

นายเฉลียว ระดมกิจ
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32 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

นายประวิง เม่งห้อง นายประเสริฐ หอมฟัก

นางกนกวรรณ ญาณสาลี

นายเฉวียน ผาริโน

นายชยุต โคกเพ็ชร์ น.ส.บุญรวม ชัยบุญรัต

นายศักดิ์ ภู่กล�่า

นายเสน่ห์ ฉิมกลิ่น

นายสุรชัย ลีลาเบ็ญจางค์

นายวัฒนะชัย ชูแสง

นางนภาพร หวังศิริก�าโชค

นางวัฒนา กองเป็ง นางประภา เฟื่องฟุ้ง นางยุพา รุ่งมงคล

นางภัทรียา โยไซ

นายวัฒนา สพสมัย

นางสุวรรณา บุญรอดนายชัยณรงค์ เครือประสิทธิ์ จ่าเอก พิพัฒน์ วงษ์ฤทธิ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
รายละเอียดที่อยู่สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559

33มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

ล�าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่

1. 401 นางสุวรรณา  บุญรอด 258 ซ.บางแค 4 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160

2. 684 นายสุธรรม  เขียนดี 16/29 ม.4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซ.วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

3. 893 นายเลิศชาย  สุนทรพลิน 725/2 ถ.จรัญ ซ.วรภัทร ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700

4. 994 นายวัฒนะชัย  ชูแสง 99/800 ถ.หทัยราษฎร์ ซ.หทัยราษฎร์ 33 ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

5. 1116 นายสมศักดิ์  แสงสมพร 3/93 ม.1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

6. 1268 นายเพียร  ยงหนู 49/162 ม.4 ถ.เสรีไทย ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240

7. 1468 นายเฉวียน  ผาริโน 19/69 ม.2 ต.บึงค�าพร้อย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

8. 1469 นางยุพิน  แย้มอนันต์ 48 ญ/2 (27) ถ.ริมคลองประปาฝั่งซ้าย ซ.ศรีพิชัย ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800

9. 1562 นายสมประสงค์  บุนนาค 14/26 ม.4 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160

10. 1624 นายสงกรานต์  อินทรสมบัติ 90 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 67 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140

11. 1640 นายเทอดศักดิ์  นิ่มเสน่ห์ 214 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.โกสุมรวมใจ 18 ต.ดอนเมือง อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210

12. 1649 นายทนงศักดิ์  วังสพรหม 674 ม.10 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 81 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160

13. 1651 นายประสงค์  ลือดัง 169/5 ซ.วุฒากาศ 57 ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150

14. 1686 นายส�าเนียง  เจียรสกุล 91/835 ม.11 ถ.รามอินทรา ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240

15. 1708 นายมานพ  นุชเจริญ 89/206 ม.7 ถ.สุขุมวิท ซ.อยู่สุข ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

16. 1729 นายภิรมย์  ขุนทอง 58/120 ซ.รามอินทรา 68 ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

17. 1763 นายประสาร  ไข่แก้ว 181/6 ม.10 ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

18. 1764 นายชยุต  โคกเพ็ชร์ 24 ม.4 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

19. 1788 นางอุไร  ชินนาพันธ์

20. 1801 นายจันที  พูลทอง 61/43 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

21. 1832 นายวรศิริ  เนตรบ�ารุง 112 ม.6 ถ.ปากเกร็ด-ปทุม ซ.ธรรมสุธี ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

22. 1868 นายประวิง  เม่งห้อง 8 ถ.ลาดพร้าว วังหิน 32 ซ.ลาดพร้าว วังหิน ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

23. 1903 นายเสนาะ  เหมือนนาค 3/39 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

24. 1927 นายอรุณ  ภัทรมูล 1/30 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 41 ต.ออเงิน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

25. 1977 นายกิตติศักดิ์  การะเกตุ 10/10 ม.9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

26. 1989 นายมาลัย  อยู่ยืน

27. 1995 นางสาวพรชนก  ทั่งพรม 1/13 ม.4 ถ.ติวานนท์ ซ.วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

28. 2006 นายธีระ  แสงตะวัน 333/179 ม.2 ถ.วงแหวน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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ล�าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่

29. 2072 นายธนภณ  บวรเตชกุลยา 18/2 ม.2 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

30. 2152 นายทองสุข  ประภัสสรวชิระ 24/15 ม.2 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม 2 ซอย 3 ต.บางมด อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

31. 2177 นายอนันต์  นิลโชติ 226 ถ.เจริญกรุง ซ.บางอุทิศ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

32. 2277 นายสมพร  จรูญศิริ 5/100 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ซ.ที่ดินทอง 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

33. 2284 นายสวน  ตรีศักดิ์ศรี 56 ถ.จรัญฯ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

34. 2314 นายจ�าลอง  บุญอยู่ 23/2 ม.4 ถ.เอกชัย ซ.บุระอยู่ ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

35. 2330 นายจ�ารัส  แก้วเต่ง 33/1825 ม.8 ซ.พฤกษา 125 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36. 2480 นายกิติวัช  กีรติโชติกูล 2/146 ซ.บางนาตราด 46 ต.บางนา อ.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

37. 2488 นายสุเทพ  งามปิติพันธ์ 270/213 ม.- ถ.เยาวพา ซ.ประชาราษฎร์ สาย 2 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

38. 2542 นายสุเทพ  ศรีสวัสดิ์ 98/86 ม.5 ถ.สุขาภิบาล 1 ซ.หมู่บ้านมายอิสระ ต.บางศีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

39. 2588 นายไพโรจน์  ยอดคุณธรรม   82/676 ถ.ประชาชื่น ซ.ซิเมนต์ไทย ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

40. 2599 นายสมมาส  ม่วงอยู่ 413 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 83 ต.บางอ้อ อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

41. 2619 นายพรชัย  ชูจิตงามวงศ์ 202/1 ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300

42. 2709 นายวิชาญ  เปลี่ยนม่วง 93 ซ.ประชาอุทิศ 69 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

43. 2724 นายพยงค์  ศรีหาผล 26/19 ม.10 ถ.พระราม 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

44. 2803 นายถนัด  เชื้อทอง 48/9 ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

45. 2842 นายศักดา  โสสุทธิ์ 64/257 ม.4 ถ.ปทุม บางประอิน ซ.11 ต.ล�าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

46. 2943 นายเฉลิมวุฒิ  โสภาลักษณ์ 19/10 ม.3 ต.บางกระดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

47. 2989 นายโพธิ์พันธุ์  ใจมีธรรมดี 263 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

48. 3021 นายสุชาติ  พารุณ 72 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.48 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

49. 3028 นายอิทธิศักดิ์  สุภกรเสฎฐพล 33/335 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

50. 3039 จ่าเอก พิพัฒน์  วงษ์ฤทธิ์ 64/2 ม.- ถ.- ซ.- ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

51. 3043 นายละมัด  บุญถัง 5 ถ.เทอดไท ซ.เทอดไท 55 ต.ปากคลอง อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

52. 3070 นายทนงศักดิ์  บุนนาค 339/63 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

53. 3197 นายพินิตร์  แก้วดุสิต 282 ถ.สุขุมวิท 63 ต.คลองตัน อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110

54. 3205 นายวิสิทธิ์  เชวนะโรจน์ 4/141 ม.9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

55. 3263 นางฐิติพร  พิชิตานนท์ 69/298 ม.8 ถ.ติวานนท์ ซ.ติวานนท์ 27 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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35มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

ล�าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่

56. 3293 นายบรรพต  รอดภัย 114 ม.5 ถ.ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

57. 3338 นายจักรพงษ์  สุวรรณเสนีย์ 40/13 ถ.อิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 29/1 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

58. 3408 นายไพรัช  บุญปาน 242/10 ถ.เจ้าลาย ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 76120

59. 3413 นายสุชาติ  รอดทอง 49/144 ม.3 ถ.สุขุมวิท ซ.บุญศิริ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

60. 3445 นายสังวรณ์  เอี่ยมส�าอางค์ 9/521 ม.2 ต.แพรกใหม่ อ.เทศบาลเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

61. 3451 นางสายชล  คงเป็นสุข 46/12 ม.1 ถ.ท่าน�า้-นนทบุรี ซ.หลังวัดบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

62. 3486 นายเฉลียว  ระดมกิจ 42/501 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.7 ม.เยาวพรรณ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

63. 3639 จ่าอากาศเอก ศรายุทธ  วงค์ขวัญ 19/6 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 23 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

64. 3641 นายจ�ารูญพูนศักดิ์  รอดน�าพา 66/235 ม.7 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

65. 3749 นายเสนาะ  เรืองศรี 47/1 ม.13 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

66. 3868 นายสมพงษ์  กลิ่นทรัพย์ 73/112 ม.5 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

67. 3878 นายอ�านาจ  เอี่ยมครอง 999/10 ม.10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

68. 3883 นายนพพร  แพ่งผ่องใส 109/33 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม ซ.ศูณทรัพธรดา 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

69. 3887 นางณัจยา  หรั่งฉายา 88/73 ม.7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

70. 3938 นายสมชาย  เอี่ยมเจริญ 187/63 ม.16 ซ.แฟลตเคหะบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

71. 3946 นายวิริยะ  พัสดร 18 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 86 แยก 4 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

72. 3963 นางดารัณ  ขมสันเทียะ 39 ม.3 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 10 ต.หนองค้างพูล อ.หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

73. 4030 นายยรรยงค์  ผ่องฉวี 53/365 ม.3 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

74. 4081 นายสมบูรณ์  โพธิ์น้อยงาม 1/34 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

75. 4092 นายเสน่ห์  เกลียวสีนาค 14/384 ถ.พระราม 2 ซ.บ้านกานดา ต.พันท้าย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

76. 4110 นางอรุณี  ประทุมรัตน์ 39/122 ม.4 ถ.ปทุมธานี - สามโคก ซ.15 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

77. 4138 นายสุชาติ  ศรีกรณ์ 12/1 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.แสงทิพย์ ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

78. 4139 นายสุทิ  เขียนดี 212/31 ม.1 ถ.นครอินทร์ ซ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

79. 4189 นายพรศักดิ์  พิมลพันธ์ 79 ถ.สรงประภา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210

80. 4235 นายกฤตพรต  ศิรินาลัย
7/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 14 หนองบอน ต.หนองบอน อ.ประเวศ 
จ.กรุงเทพมหานคร 10250

81. 4257 นายสมพงษ์  อุ่นใจ 750/534 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง สป.

82. 4269 นางบุศราภรณ์  ธีรรัตตัญญู 21/307 ม.12 ถ.บางนาตราด ต.บางนา อ.พระโขนง กทม
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36 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

ล�าดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่

83. 4287 นางสาวขนิษฐา  ด�ารงศีล 45/43 ม.8 ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่ นนทบุรี

84. 4344 นายอมร  จิตรีพล 100/17 ม.1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

85. 4350 นายบุญก้าว  โหมดพริ้ง 83 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

86. 4400 นายอุทิศ  คงภักดี 51/11 ม.4 ต.บางชัน อ.คลองสามวา กทม. 02-543-8404

87. 4489 นายยงยุทธ  ธัญญพงษ์ 100/68 ม.6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

88. 4544 นายพรชัย  ทิมแจ้ง 22 ม.8 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

89. 4548 นายพยอม  เจียมอยู่
323/53 ถ.ร่มเกล้า ซ.การเคหะร่มเกล้า 37 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง 
จ.กรุงเทพมหานคร 10520

90. 4566 นายเอนก  ทองสีอ่อน 21/1 ม.1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

91. 4583 นางประภา  เฟื่องฟุ้ง 1/272 ม.11 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 81 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

92. 4588 นางวัฒนา  กองเป็ง 166/18 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120

93. 4620 นายฮารุณ  ทองดี
7 หมู่ 1 แขวงคลองสิน เขตหนองจอก กทม. 07-0481530 ม.1 ต.คลองสิบ อ.หนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530

94. 4647 นายสมโภชน์  ค�าแสง

95. 4659 นายโชติอนันต์  ทองมอญ 90 ม.8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

96. 4711 นายบุญล้อม  ชาวหงษา 9 ถ.ประชาสงเคราะห์ 21 ซ.แม่เนี้ยวแยก 2 ต.ดินแดง อ.ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

97. 4720 นางยุพา  รุ่งมงคล 418 ต.บางพลัด อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

98. 4761 นายฉลอง  มานะต่อ 168 ม.6 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

99. 4763 นายสุชาติ  กิจวัตร 60/151 ม.3 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ซ.- ม.พฤกษา 14 ต.บางคูลัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000

100. 4782 นายเสกสรร  วัฒผาบ 63/592 ม.7 ถ.ราษฎร์พัฒนา ซ.6 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

101. 4788 นายสุเทพ  ทองนวคุณ 98/2 ถ.พระราม 6 ซ.พระราม 6 ซ.28 (ศาสนา 2) ต.สามเสนใน อ.พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

102. 4789 นายโพธิทอง  วรพันธ์กิจ 1234 ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

103. 4809 นายพิช  วงศ์จุมปู 162/276ม.3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 02-451476

104. 4838 นายชิดไชย  ดวงวิเชียร 72/19 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

105. 4875 นายปริญญา  วานิช 161/72 ซ.สยามธรณี ถ.รามอินทรา ต.ท่าแร้ง บางเขน กทม.

106. 4876 นายสมชาย  พิชยภิญโญ 44/24 ม.11 ซ.ติวานนท์ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

107. 4899 นายสมศักดิ์  ปรีชาชีววัฒน์ 246/375 ถ.สุขุมวิท 93 ต.บางจาก อ.พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

108. 4995 นายสุทธิภาส  ช้างม่วง 7/1ม.6 ต.บางเลน อ.บางใหญ่  นนทบุรี 02-2250112 พ.53

109. 5056 นางนภาพร  หวังศิริก�าโชค 69/171 ม.8 ซ.แผ่นดินทอง ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
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110. 5154 นางทิจาพร  ซ่อนกลิ่น 35/220 ซ.สามัคคี 58/20 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

111. 5157 นายสมชาย  ไชยนันทน์

112. 5192 นายบุญอยู่  อ่อนประชา 3/12 ม.1 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

113. 5226 นายศักดิ์  ภู่กล�า่ 1/52 ม.2 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี พ.5469

114. 5235 นายวันชัย  สัตย์ซื่อพันธุ์ 1/56 ม.8 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240

115. 5251 นายชัย  แสงภู่ 99/9 ม.9 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ซ.บางเลน 24 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

116. 5256 นางวงจันทร์  กมลโชติ 6/69 ถ.สวัสดิการ 1 ซ.4 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กรุงเทพมหานคร

117. 5260 นายชุมพล  บุญประเสริฐ 32/21 ม.10 ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 135 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

118. 5270 นางอรพิน  เผ่าสุทอ 27 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. พ.5226

119. 5275 นางสาวรัชนีบูลย์  หาญเจริญ 108/368 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.27/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

120. 5279 นายกชกร  ซ่อนกลิ่น 21 ม.1 ซ.ประชาชื่น 5 ต.บางเขน เมืองนนทบุรี 0-2588-0863

121. 5284 นายสวง  ทรัพย์ศิริ 24 ม.2 ถ.ลานตากฟ้า นครชัยศรี ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

122. 5382 นายธวัช  พงษ์สุพรรณ์ 40/73 ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง กทม. 0-2249-1829

123. 5401 นายมานะ  สุขส�าราญ 14 ม.14 ถ.ตลิ่งชัน -สุพรรณบุรี ซ.วังหลัง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

124. 5437 นายชัชวาล  ทั่งจันทร์ 74/348 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

125. 5440 นางพรรณี  บุญเรืองรอด 102/57 ซ.วัดโพธิ์เรียง ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

126. 5465 นายวิทยา  แย้มพวง 59/7 ม.4 ถ.จรัญฯ ซ.จรัญฯ 13 ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

127. 5468 นายชัชชัย  วงษ์สุคนธ์ 114/12 ม.5 ถ.สนามบินน�า้ ซ.นนทบุรี 46 (ไทยานนท์) ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

128. 5481 นายมงคล  คุณะศักดิ์พาณิชย์ 58/5 ม.9 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

129. 5525 นายวิจิตร์  ไมตรีธรรม 3027 (แผนกบ�ารุงรักษาเสาสาย) ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

130. 5630 นายสัมพันธ์  เจริญธรรม 42/43 ม.11 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สป 09-7603598

131. 5634 นายสมชาย  เชื้อหมอ 67/310 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ซ.17/10 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

132. 5649 นายประสงค์  สุรินทร์ 39/14 ม.10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 02-5951300-4

133. 5676 นางกนกวรรณ  ญาณสาลี 13 ม.3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี กทม. 02-9247928, พ

134. 5698 นายชรัท  สุดจรรยา 73/1 ม.11 ต.บางชัน อ.คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

135. 5705 นายสมัย  นุชสา 19/211 ม.1 ถ.เสนาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

136. 5715 นายประเสริฐ  หอมฟัก 69/50 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
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137. 5794 นายประเทือง  อภิวัฒนาวาสน์ 45/48 ม.2 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

138. 5812 นางกุสุมา  อัคนิบุตร 779 ถ.อรุณอัมรินทร์ ซ.วัดนาคกลาง ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

139. 5844 นายสมชาย  เอื้ออารีสุขสกุล 9/45 ม.2 ถ.อมรเดช ซ.อมรเดช 16 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

140. 5863 นายส�าราญ  ลงสุวรรณ 15/26 ม.1 ถ.ราษฎร์อุทิศ 22 ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

141. 5926 นายอ�านาจ  อวยพร 656 ม.12 ถ.รามค�าแหง ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี กทม.

142. 5941 นายสรศักดิ์  สุพรรณ 90/308 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ 0-2242-5305

143. 5978 นายสนิท  ชั้นบุญ 73/476 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

144. 5999 นายปัญญา  ปิยะจันทร์วิจิตต์ 99/82 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

145. 6012 นายนิวัฒน์  แสงรุจี 60/3 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

146. 6034 นายยอด  จันทราชา 62/373 ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

147. 6083 นายวีระชัย  บุญมี 1/39 ม.4 ถ.ติวานนท์ ซ.วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

148. 6095 นายวิเชียร  ประทวน 50/81 ม.5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

149. 6138 นางชัญญาณุช  รุ่งเรือง 88/318 ม.11 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ซ.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

150. 6155 นายรุ่งฤทธิ์  ธงชัย 70/190 ม.3 ถ.พหลโยธิน ซ.คลองหลวง 24 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

151. 6160 นายสามารถ  ทองสหธรรม 27/6 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว นครชัยศรี 0-2595-1316

152. 6362 นายสุวัฒน์  เชื้อบุญ

153. 6375 นายสกนธ์  ไม้สัก 485/57 ม.5 ซ.นนทบุรี 14 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง

154. 6379 นายนัชปสิทธิ์  วรัณไชยวัชร์ 49/839 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

155. 6397 ว่าที่ ร้อยตรี วรรณ  มหาเมฆี 126 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 92 แยก 4 ต.บางอ้อ อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

156. 6469 นายปกิจ  นิลกระจ่าง 57/10 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

157. 6503 นางสมเจตน์  ปิ่นแก้ว 84 ม.10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

158. 6520 นายสิน  จริตกาย 366/10 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

159. 6654 นายวินิจ  ภู่สี 45/237 ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 24 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

160. 6655 นายอุดร  วันอุดม 13 ม.23  ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 02-8877127 02-79

161. 6660 นายเสน่ห์  ฉิมกลิ่น 38/3 ม.10 ถ.บางกรวยไทรน้อย ซ.บางเลน 21 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

162. 6665 นายธวัช  แขวงแดง 541 ถ.อ่อนนุช ซ.อ่อนนุช ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

163. 6690 นายมนตรี  เสาน้อย 113 ม.1 ถ.ตลิ่งชัน สุพรรณฯ ซ.- ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
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164. 6704 นางดวงจันทร์  ขาวอุบล 89/64 ม.ลภาวิน 15 ม.2 ถ.เลียบคลองขุดมหาดไทย ต.บางพลัม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

165. 6717 นายสมาน  เทพทับ

166. 6747 นายไพโรจน์  ชื่นสุวรรณ 5/1200 ม.10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 0-2980-1719

167. 6869 นายชาญณรงค์  ชาญเดช 40/2608 ม.1 ถ.สามัคคี ซ.10/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

168. 6920 นายภูริวัฒน์  ยินเยื้อน 288/1 ม.4 ต.บางแคเหนือ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160

169. 6933 นายประพิณ  มิ่งงามแก้ว 137/5 ถ.บรมราชชนนี ซ.สายใต้ใหม่ ต.อรุณอัมรินทร์ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

170. 6940 นายสุบิน  พุฒอินทร์ 229/270 ซ.ร่มเกล้า 15 ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

171. 6957 นางสาวภัทรียา  โยไซ 159/71 ม.บ้านบุหงา ถ.บางกรวย-จงถนอม ซ.วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

172. 7244 นางสาธกา  บุญยการ 116 ซ.วัดกัลยาณ์ ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

173. 7263 นายบงการ  ประศาสน์พิเชฎฐ์ 60/76 ม.3  ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

174. 7293 นายตรีสิทธิ์  ศรีจามร 298 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

175. 7347 นายศุภชัย  แสงวงษ์วัฒนา 16 ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 5 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

176. 7358 นายสมโภชน์  หนูแก้วประดับ 73/479 ม.10 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

177. 7403 นายสุพจน์  ภูริพงษ์ชัย 34 ถ.พระราม 2 ซ.บางกระดี่ 3 ต.แสมด�า อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

178. 7445 นายสุรชาติ  ประสานชาติ 85/84 ม.1 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240

179. 7613 นายรังษี  พิพิธพัฒนาปราปต์ 741/18 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 20 ต.คูหาสวรรค์ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160

180. 7658 นายช�านาญ  เนยกัญญา 82 ม.1 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ซ.ชุมชนวัดไทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

181. 7671 นายเทียนชัย  แสงจันทร์วัฒนะ 9/34 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

182. 7672 นางพรทิพย์  แป้นกลัด

183. 7681 นายเสน่ห์  สุภาสืบ 38/13 ม.4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 704-5455

184. 7711 นายรนกร  ลิมปานุวัฒน์ 88/95 ม.2 ถ.บางกระดี่ ซ.บางกระดี่ 30 ต.แสมด�า อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

185. 7724 นายสมศักดิ์  อัคนิบุตร 679/28 ต.วัดอรุณ  อ.บางกอกใหญ่ กทม. 02-2769359

186. 7884 นายพิเชษฐ์  คุณากรนิยมรัตน 21 ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 37 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

187. 7888 นายค�า  โรมพันธ์ 20/27 ม.6 ถ.กรุงเทพ - ปทุม ซ.ธรรมสุธีร์ 27 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

188. 7951 นายสนุทร  ใจเอบิอิม่ 99/62 ม.1 ซ.ยิ้มประยูร ต.บางบอน 1 อ.บางแค กทม.

189. 7966 นายวิชินทร์  วรภัทร์ 645/16 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ซ.กรุงเทพ-นนท์ 15 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

190. 8133 นายประวิช  ศิริปุณย์ 88/204 ม.16 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี กทม.
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191. 8222 นายเรวัต  มณีบาง 237/145/1 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรีพ

192. 8228 นายสงกรานต์  ทองอุดม 19/57 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ซ.อ้อมเกร็ด 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

193. 8235 นายจ�าเริญ  แสงนาค 174 ม.6 ถ.กรุงเทพ-ปทุม ซ.ธรรมสุรีย์  14 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

194. 8254 นายวัฒนา  สิงห์สุวรรณ 88 ซ.สวนหลวง ต.เทอดไท อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150

195. 8265 นายสนุก  เทพสวัสดิ์ 64/568 ม.4 ถ.บ้านกล้วย ซ.- ม.สิรารมย์ 20 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

196. 8297 นายสุรชัย   ลีลาเบ็ญจางค์ 27 ถ.ศุภมิตร ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

197. 8421 นายกิตติ   จันทร์ทิม 36 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.วัดรวก ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

198. 8427 นายวีระ   มณฑา 8 ถ.สายบางแวก ซ.บางแวก 30 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

199. 8521 นายสุกรี   ศิริบุญมา 279 ถ.เจริญนคร ซ.เจริญนคร 40 ต.บางล�าภูล่าง อ.คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

200. 8525 นายเสงี่ยม  ประดับ 457/110 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

201. 8613 นางสุรภร  อุทัยกาญจน์ 178/6 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

202. 8678 นายวุฒิบูล  สิงห์โตข�า 59/11 ม.11 ต.บางชัน มีนบุรี กทม. 02-5174804

203. 8851 นางสมพิศ  มานิตย์กุล 103/95 ม.5 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

204. 8892 นางสาววิไลวรรณ  ก้อพิทักษ์ 7 ม.2 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

205. 8897 นายสุรพล  ศรีรัตนะ 513 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

206. 8983 นายอ�านวย  ศักดิ์เสรีชัย 27/127 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

207. 9404 นายสมพงษ์  ขุนเศรษฐี 34/32 ม.9 ถ.ท่าน�า้นนท์-วัดโบถส์ ซ.เพิ่มแฉล้มอุทิศ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

208. 9502 นายถาวร  ยุพจันทร์ 26 ม.4 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

209. 9631 นายชิงชัย  ศรีอ่อน 66/2 ม.6 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

210. 9907 นายเล็ก  ไทยเมืองทอง 40/660 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 02-5898867, 792-52

211. 9918 นายสุรพงศ์  เผ่าต�ารวจ 886 ต.บางอ้อ อ.บางพลัด กทม. 02-8853922 7875280

212. 10148 นายยงยศ  เห็นจริง 119 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 74/1 ต.บางพลัด อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

213. 10284 นายวัลลภ  ทับเทียมสุข 423/1 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700

214. 10741 นายปรีชา  เหลืองชูศักดิ์ 95/58 ม.1 ถ.รามค�าแหง ซ.รามค�าแหง 92 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

215. 10801 นายประยูร  มณฑบใหญ่ 3/5 ม.1 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

216. 10865 นายศรีมหาโพธิ์  ทองทับทิม 194/141 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.หมู่บ้านดวงทอง ซ.5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

217. 11336 นายพินิจ  แก้วศรี 1 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 1 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
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218. 12094 นางบุปผา  นนทกลิ่น 99/730 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.12 ค ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

219. 12114 นางธนพร  รุ่งกลิ่น 1293 ม.1 ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง สป 02-7499519

220. 13063 นางสาวอรุณี  สุวรรณเดช 40/91 ม.1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

221. 13475 นายวินัย  ภู่จันทร์ 8 ม.9 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

222. 13521 นางสาวศรัยวงศ์  ศิริเวช

223. 13820 นายอนุศักดิ์  มิตรภักดี 22 ถ.พระราม 9 ซ.59 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

224. 13862 นายบุญชู  ยี่ภู่ 9 ม.14 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.วัดหลังบาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

225. 13873 นายพงษ์ศักดิ์  ข�ามีศักดิ์ 58/2 ม.6 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 02-4475355

226. 13964 นายชัยรัช  จิตเจนการ 38 ม.- ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 102/4 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

227. 14076 นายขวัญชัย  ละวิโรจน์ 164/20 ม.3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ซ.-  ม.พิชาดา ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

228. 14264 นางสุวรรณี  ต่ายเทศ 34/17 ม.3 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กทม. 02-6115208

229. 14845 นายชูนันท์  ทัฬหปราน 14/90 หมู่ 1  ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่

230. 15274 นายปรีชา  ปุยมณี 71 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

231. 15310 นายชัยณรงค์  เครือประสิทธิ์ 88/1594 (12) ม.6 ถ.พระรามที่ 2 ซ.69 แยก 4-3 ต.แสมด�า อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

232. 15338 นายอภิชาติ  พัฒนกิจวิวัฒน์ 94/89 ม.4 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ กทม.

233. 15339 นางศิรินทร์รัตน์  วิชัย 55/57 ถ.บรมราชชนนี ทวีวัฒนา กทม.

234. 15361 นางทิพวรรณ  ยินดี 103/158 หมู่ 6 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา

235. 15390 นายสุเทพ  ปรางพิทักษ์ 79/85 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

236. 15469 นางสาวบุญรวม  ชัยบุญรัต 49 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 10 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

237. 15563 นายรามินทร์  ช่วยเรียง 107/19 ม.8 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

238. 15566 นางสุมนทา  ประกาศิตานนท์ 23 ซ.ประชานิเวศน์ 3 1/4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

239. 15685 นางสุวณี  สังขรัตน์ 44/115 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่ กทม.

240. 15722 นางสุวารี  ดิษฐอ�านาจ 29/225 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.วัดบุณยประดิษฐ์ ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กรุงเทพมหานคร

241. 15806 นางศุภมาศ  บุญปั้น 7/6 ถ.จักรพงษ์ ซ.สุเหร่า ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

242. 15825 นายสมศักดิ์  ตริยานุรักษ์ 32/50 ถ.สุขุมวิท ปากน�้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

243. 15976 นายวัฒนา  สพสมัย 24/35 ม.13 ถ.- ซ.ราชพฤกษ์ 13 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

244. 15978 นายสมศักดิ์  ศรีศิริ 92 ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย 64 ต.บางบอน อ.บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
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245. 16012 ว่าที่ ร้อยตรี เสรี  บูรณวิทย์

246. 16015 นายธีรพันธ์  ลีตระกูล

247. 16026 นายกรีย์ธร  ธีรานุตร 982 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 101/1 ต.บางจาก อ.พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

248. 16069 นางสาวอรรจนีย์  บุณยทุมานนท์ 123/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม 38 ซ.38 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

249. 16486 นายคเชนทร์  อ่อนละมูล 197 ซ.คลองมอญ 3 ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

250. 16781 นายสุรพล  วิบูลย์วิภา 76/5 ม.1 ถ.ประชาชื่น ซ.- ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

251. 17803 นายอรุณ  มินโด 55 ม.- ซ.เคหะร่มเกล้า 64 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

252. 18840 นายปิติ  เย็นส�าราญ 14 ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150



รายงานผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ประจ�าเดือน สิงหาคม 2559

แหล่งที่มาของทุนด�าเนินงาน 31 กรกฎาคม 2559 30 มิถุนายน 2559 
 1. เงินรับฝาก 17,253,975,980.70 17,148,101,807.44 
 2. หนี้สินอื่น ๆ 347,508,652.60 348,088,680.47 
 3. ทุนเรือนหุ้น 7,745,465,380.00 7,733,868,970.00 
 4. ทุนส�ารอง 910,714,367.86 910,714,367.86 
 5. ทุนสะสมอื่น ๆ 239,124,210.96 240,166,473.13 
 6. ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 274,760,497.55 234,909,130.78 
 7. ก�าไรสุทธิ 0.00 0.00 
  รวมทั้งสิ้น 26,771,549,089.67 26,615,849,429.68
แหล่งที่ใช้ไปของทุนด�าเนินงาน
 1. เงินสดในมือ 1,980,400.00 17,190,400.00 
 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตราสารอื่น ๆ 3,070,548,909.67 3,120,548,909.67 
 3. เงินฝากธนาคาร, สหกรณ์อื่น, ชุมนุมสหกรณ ์ 3,292,430,582.03 2,976,927,401.33 
 4. เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM (21) 36,350,999.02 36,439,620.18 
 5. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (22) 197,637,685.51 199,922,365.90 
 6. เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM (23) 279,344,029.97 278,621,829.48 
 7. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (24) 1,084,888,174.35 1,082,292,341.88 
 8. เงินกู้สามัญ 4,153,254,435.48 4,184,356,269.82 
 9. เงินกู้สามัญโครงการถนนสีขาว 2,621,207,169.93 2,639,413,738.63 
 10. เงินกู้โครงการเพื่อปลดหนี ้ 566,093,158.09 570,064,949.94 
 11. เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2,258,754,400.74 2,271,576,046.82 
 12. เงินกู้พิเศษ 5,973,320,016.87 5,991,572,328.13 
 13. เงินกู้พิเศษโครงการถนนสีขาว 153,575,939.22 154,248,591.61 
 14. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/1 4,200,883.69 4,548,217.52 
 15. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/2 128,271.65 130,556.39 
 16. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/3 27,749,224.94 31,420,386.56 
 17. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/4 1,690,176,340.19 1,702,522,746.95 
 18. เงินกู้โครงการช่วยเหลือน�้าท่วม 135,087,265.50 135,595,588.73 
 19. ลูกหนี้หน่วย (เงินที่ยังไม่เข้า) 239,052,622.39 240,164,619.75 
 20. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ 500,189,000.00 500,189,000.00 
 21. สินทรัพย์อื่น ๆ  16,565,969.64 15,715,340.14 
 22. ลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ 103,456,740.11 109,838,741.28 
 23. ลูกหนี้อื่น ๆ 365,556,870.68 352,549,438.97 
  รวมทั้งสิ้น 26,771,549,089.67 26,615,849,429.68 
     
     
รายได้ - ค่าใช้จ่าย
 1. รายได ้ 734,506,258.47 635,970,265.70 
 2. ค่าใช้จ่าย 459,745,760.92 401,061,134.92 
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 274,760,497.55 234,909,130.78 

   ชาย หญิง รวม
ยอดสมาชิก ณ เดือน กรกฎาคม 2559 8,795  3,033   11,828 
ยอดสมาชิก ณ เดือน มิถุนายน 2559 8,773  2,999   11,772
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เรื่อง ขอหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
 เนื่องด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้น�าระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารระบบข้อความสั้น (SMS) เข้ามาใช้ในระบบงาน 
สหกรณ์ฯ เพื่อแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สมาชิกทราบ เช่น
 1. การอนุมัติเงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ
 2. แจ้งวันประชุมใหญ่ประจ�าปี
 3. แจ้งเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
 4. แจ้งสวัสดิการต่างๆ
 5. ข้อมูลอื่นๆ
 เพือ่ใหร้ะบบแจง้ขอ้มลูขา่วสารระบบขอ้ความส้ัน (SMS) มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ทางสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ จงึใคร ่
ขอความกรุณาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด�าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ด้านล่าง) และส่ง
กลับมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

ชื่อ ...................................................................... 

นามสกุล .............................................................

เบอรโ์ทรศพัท ์...................................................... 

สังกัด ..................................................................

เลขสมาชิก ......................................................... 

10 กุมภาพันธ์ 2557

S M S

(คืนฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ. ชั้น 3)
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ภาพกิจกรรม 
พิธีมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก



สัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 83 วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559

นายคมสัน ทองศิริ
นายนิพัทธ์ เหลืองด�ารงค์
นายเสนอ วิสุทธนะ
นายด�ารงค์ ปั้นสมพงษ์
นายพรชัย พิพัฒน์ด�ารงกุล
นายนพดล สนริ้ว
นายศรายุทธ จวนกระจ่าง

นายณัฐพล สาริกะวณิช
นายพิเศษ เหมกระศรี
นายเกียรติศักดิ์ เชื้อเจ่น
นายสุวรรณ กาเซ็ม
นายพณวัฒน์   พินิตพิพัฒน์พงศ์
นางสาวศรีสมร ปล�่าปลิว

คณะผู้จัดท�า


