
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

 
สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  41 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  6 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวสิริกุล  อ านาจเกียรติกุล 015690 อาจารย์  
2 นางสาวอนิษฐาน  ศรีนวล 015691 อาจารย์ 
3 นางสาวอภิรดา  สถาปัตยานนต์ 015692 อาจารย์    
4 นายศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา 015693 นักวิชาการศึกษา  
5 นางวรรณศิริ  คนเจน 015694 นักวิชาการพัสดุ   
6 นางสาวสุธามาศ  หาญทนงค์ 015695 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7 นางพูนสุข  พิชัยเวชกุล 015696 อาจารย์  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
8 นางสาวกฤตยา  แสวงทรัพย์ 015697 อาจารย์ 
9 นางสาวขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ 015698 อาจารย์ 
10 นางสาวกรองกาญจน์  มณีรักษ์ 015699 นักวิชาการเงินและบัญชี 
11 นางสาวธีร์วรา  พลับพลา 015700 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
12 นางสาวจารุวรรณ  บุบผาวงษ์ 015701 พนักงานวิชาชีพ  
13 นางนงรัก  พนาวงษ์ 015702 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
14 นางสาวกัณฐาภรณ์  สุขสวัสดิ์ 015703 เภสัชกร 
15 นายอรรถพล  เตชะบุตรศรี 015704 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
16 นางสาวพิชฎา  สุดโสม 015705 คนงาน 
17 นางพรลักษณ์ แพเพชร์  เสือโต 015706 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
18 นางสาวอนิดา  เพ็ชรแก้ว 015707 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
19 นางสาวจินตนา  ธิโนชัย 015708 พยาบาล 
20 นางกาญจนา  ส้มมีศรี 015709 พยาบาล 
21 นางสาวสุขุมาล  แสงอรุณ 015710 พยาบาล  
22 นางสาวนิตยา  โสภา 015711 นักวิชาการเงินและบัญชี 
23 นางสาวจิตตมาส  หาญกล้า 015712 นักวิชาการพัสดุ 
24 นางเมธาวี  ทองจันทร์ 015713 คร ู  
25 นางลลิตภัทร  ศิริรักษ์ 015714 คร ู  
26 นางสาวจินดารัตน์  สุขแก้ว 015715 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

 

27 นางสาวฐานิตา  ตระกูลเอี่ยมเจริญ 015716 นักวิชาการโภชนาการ 
28 นางสาวชนนี  นาคเจือทอง 015717 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
     หน่วยมหาสารคาม  
29 นางสุพรรณิการ์  บุตรวงษ์ 015718 นักวิขาการศึกษา 
30 นายขวัญเมือง  แวงเลิศ 015719 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
31 นางสาวธาณัฐดา  สิริโสนแก้ว 015720 นักจิตวิทยาปฎิบัติการ 
32 นายวิสุทธิ์  มัชปาโต 015721 นักวิชาการโภชนาการปฎิบัติการ  
33 นายอนุรักษ์  โคตรชมภู 015722 อาจารย์ 
34 นางภัชสุภัค  มาตะรักษ์ 015723 นักวิทยาศาสตร์ 
35 นายณัฎฐ์  ธารเจริญ 015724 อาจารย์ 
36 นางสาวณัฐพร  เกยจอหอ 015725 นักวิชาการเงินและบัญชี 
37 นางเกศรา  ชาญณรงค์ 015726 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
38 นายอุเทน  พีบขุนทด 015727 อาจารย์ 
39 นางสาวอภิญญา  ภัทราธรรมรักษ์ 015728 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
40 นางสาวอัญชัญ  กันทะเนตร์ 015729 นักวิทยาศาสตร์ 
41 นายสาโรจน์  จีนประชา 015730 อาจารย์   
 

2. สมาชิกสมทบ  1 ราย 
หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ   

1 นายดิษพงศ์  เหลืองกระจ่าง 00181A คู่สมรส สมาชิก 
 
สมาชิกลาออก 

สมาชิกลาออก จ านวน 14 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวณิชา  อินต๊ะวงค์ 012727 
2 นางสาววริษา  ณ ล าปาง 012615 
3 นางสาววัลลภิษฐ์  วิสุทธิศักดิ์ 006959 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
4 นางสาวพรินทร์ธิภา  ภูวิศปภาวงษ์ 014801 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นายวัฒนา  ห้วยหงส์ทอง 014822  
6 นางสาวพรสิริ  จ าปาทอง 014599   
7 นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ 003141 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 นางสาวพัชญ์ธนัน  กล้ากุลพิพัฒน์ 011607  



 

 

9 นายณัฏฐเอก  แก้ววรรณดี 011887 
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 

10 นายณภัทร  จักรวัฒนา 010034    
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11 นายไตรรงค์  สวัสดิกุล 014190 
12 นางสาวเมษา  อุทัยรัตน์ 009356  
13 นายปิยะพงษ์  บุษบงก์ 009642 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
14 นายพิทยา  บุษรารัตน์ 005683 
 
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  55  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      11 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 3 ราย 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
(1)  สมาชิกขอลดการช าระหนี้รายเดือน จ านวน - ราย 
(2)  สมาชิกขอเพ่ิมการช าระหนี้รายเดือน จ านวน 1 ราย 
(3)  สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการค้ าประกันเงินกู้ จ านวน 4 คน 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  17 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
บูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางทัศนียา  สุปรีชากร 001054 มารดา 1,000.00 
2 นางสาวนิภาพรรณ  วิโรทัยสกุล 001325 บิดา 1,000.00 
3 นางนงพงา  นิยมเหลา 011577 สมาชิก 20,000.00 
4 นางสุรางค์  เบญจศรี 002068 บิดา 1,000.00 
5 นางค านึง  พ่วงปิ่นเพชร์ 002632 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นายวันชัย  เอ่ียมปา 007585 บิดา 1,000.00    
7 นางสาวดวงพร  สุธาสิโนบล 014498 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นางจันทนี  กระแสรสินธุ์ 011020 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นายสิทธัตถ์  สร้อยเพชรเกษม 008214 มารดา 1,000.00 
10 นายเอกรินทร์  ชุลีกร 007385 มารดา 1,000.00 
11 นางสาวพิมลพรรณ  ดวงภุมเมศ 008974 บิดา 1,000.00 



 

 

12 นายวิชาญ  กันยา 002826 คู่สมรส 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นางศิริวรรณ  พลแก้ว 007317 บิดา 1,000.00 
14 นางสาวดาราพร  ไชยสีทา 010148 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15 นายชิต  ธรรมชาต ิ 002727 สมาชิก 50,000.00 
16 นายพรศักดิ ์ พรหมแก้ว 003306 สมาชิก 40,000.00 
17 นางวรางคณา  เรียนสุทธิ์ 006664 มารดา 1,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  30 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวณุกานดา   ชุตินาทชัยเดช 014961 600.00  
2 นางสาวณัฐภาส   ถาวรวงษ์ 006500 150.00 
3 นางสาวแสงจันทร์   หวานอารมณ์ 011076 450.00   
4 นางสาวกันคณา   วิหก 015094 450.00   
5 นางสาวเกศณี   ชยาวิวัฒนาวงศ์ 002336 900.00  
6 พ.ต.ประพล   ทะสุวรรณ (2 ครั้ง) 003139 300.00   
7 นางกนกนาถ   สวัสดิมงคล 005379 450.00  
8 นางอบเชย   จุฬานนท์ 004733 750.00 
9 นางสาวณิชาภา   ทองริบุรี (2 ครั้ง) 008667 150.00  
10 นางสาวโชติกา   สุรวัฒน์เดชา 008054 150.00 
11 นายชุณห์   รุ่นประพันธ์ 001003 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
12 นางสาวพันธุ์มณี   อินทนาศักดิ์ 006095 300.00 
13 นายพรเทพ   จันทร์แก้ว 012752 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
14 นางพัชท์สเนตร   ธนฤกษ์มั่นคง 004933 750.00   
15 นายสมชาย   ทองสุข 002749 150.00  
16 นางศรีเพ็ญ   เมืองคล้าย 000693 1,000.00  
17 นางสาววิมลรัตน์   ก ามา (2 ครั้ง) 013835 300.00   
18 นายปริญญา   ธงชัย 001080 300.00  
19 นางสาวสุมลตรา   แสงศิริ 009218 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 นางษมาภรณ์   อินช านาญ 006645 300.00 
21 นางพิมพ์พร   สีสังข์ 008975 600.00 
22 นางสาวณัฐสุดา   พงษ์ตระกูล 008635 600.00 



 

 

23 นางดวงตา   ไชยทะเศรษฐ์ 013500 300.00  
24 นายฉลวย   สิงห์คง 002428 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
25 นางฉัตรมาศ   ผลศุภรักษ์ 014525 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
26 นายรังสรรค์   โฉมยา (2 ครั้ง) 007777 900.00   
27 นางสาวสุวิมลรัตน์   สิงห์ชุม 010795 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
28 นางสาวอัจฉรา   ขุนลึก 011001 450.00 
29 นางสาวปิ่นปินัทธ์   ด านุ้ย 009467 450.00 
30 นางสาวกรรณิการ์   ถีราวุฒิ 012869 450.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  16 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  12 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางอรวรรณ   สัมมาพันธ์ 001558 15,000.00 
2 นางศุลีพร   ยะโหนด 001790 5,000.00 
3 นางศรีประไพ   วัฒนะรัตน์ 001623 5,000.00  
4 นายบัณฑิต   แพนลิ้นฟ้า 002088 10,000.00 
5 นางนิภา   ศรีไพโรจน์ 004059 10,000.00 
6 นางยาใจ   สุวรรณวงศ์ 000806 15,000.00 
7 นางชุติมา   เจียมศิริ 002756 10,000.00  
8 นายสงวน   ศรีอ่วมบู่ 000506 20,000.00 
9 นายก าโชค   เผือกสุวรรณ 004944 15,000.00 
10 นางประเทือง   ชมไม้ 002435 5,000.00  
11 นางสมศรี   ส่งวัฒนา 001212 15,000.00  
12 นางสาวดวงดาว   พันธิตพงษ์ 001965 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
13 นายวิรัช   คารวะพิทยากุล 000374 15,000.00  
14 นางส ารวย   สดใส 000870 10,000.00 
15 นางขวัญจิต   คัมภิรานนท์ 002078 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 นายสมชาย   เกษมรัตน์ 002816 15,000.00 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 11,540 คน 
   เข้าใหม่ 84 คน 
   ลาออก 12 คน 
   เสียชีวิต                    4 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             11,608 คน 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  63,726,265.92 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  594,400.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  0 บาท 
   รายได้อ่ืน       154,400.00 บาท 
   รวมเป็น  64,475,065.92 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 2 ราย)  270,000.00 บาท 
  จา่ยเงิน  สวส  (สมาชิก  1 ราย)         30,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   64,175,065.92 บาท 
หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์       
(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,445 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  2 ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  270,000.00 บาท   
1. นางนงพะงา นิยมเหลา หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท (น าไปช าระหนี้) 
2. นายพรศักดิ์ พรหมแก้ว หน่วย ม.ทักษิณ 120,000.00 บาท 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  1 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน   30,000.00 บาท  
1. นางสมใจ  ประเสริฐจีรังกุล หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 3 0,000.00 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด 
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 

      
1. จ านวนสมาชิก Membership     11,794 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 155 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,521 คน Persons 
4. เงินสด Cash 7,311,423.13 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 505,365,241.30 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,534,507,981.67 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,067,305,583.07 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,019,430,840.51 บาท Baht 
9. หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ Shares of FSCT 100,000,000.00 บาท Baht 
10 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด Shares of FTFC 81,000,000.00 บาท Baht 
11 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย Shares of FTSC 65,000.00 บาท Baht 
12 หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด Shares of SAHALIFE 6,550,000.00 บาท Baht 
13 หุ้นในบริษัทนมไทย - เดนมาร์ค  จ ากัด Shares of Thai - danish milk 200,000.00 บาท Baht 
14 เงินลงทุน Total investment 2,652,361,264.05 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 7,904,154,685.07 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุน้ Share capital 5,570,766,870.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 600,574,628.10 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 209,593,332.20 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 49,122,745.93 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 160,470,586.27 บาท Baht 
  


