
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  34 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  9 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  5 รายราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวนิพาดา  ไตรรัตน์ 015819 อาจารย์ 
2 นายรัฐพล  ประดับเวทย์ 015820 อาจารย์ 
3 นางสาวขวัญชนก  รัตนคุปต์ 015821 อาจารย์ 
4 นายศักดิ์นนท์  พุ่มพฤกษ์ 015822 นักประชาสัมพันธ์ 
5 นายอนุชา  อุ่นส าราญ 015823 คนงาน 
6 นางสาวชฎามาศ  ช่วยขุน 015824 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาววรรณา  จันทร์หอม 015825 พยาบาลวิชาชีพ 
8 นายชาญณรงค์  เลิศเวียง 015826 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
9 นางสาวรัตนา  อินคง 015827 พยาบาลวิชาชีพ 
10 นางสาวปาริยา  ปาริยะวุทธิ์ 015828 อาจารย์ 
11 นางสาวปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์ 015829 อาจารย์ 
12 นายศุภกิจ  ค าภิรมย์ 015830 อาจารย์ 
13 นางสาวสมเสมอ  ทักษิณ 015831 อาจารย์ 
14 นางรุ่งอาพร  โสพะบุญ 015832 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
15 นายปิยะกมล  บุราณะผาย 015833 นักวิชาการศึกษา 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
16 นายพีรพัฒน์  สามัญ 015834 อาจารย์ 
17 นางสาวมัฑนาวลี  เปลี่ยนสุข 015835 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
18 นายเวชยันต์  หร่องบุตรศรี 015836 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
19 นางสาวอรพรรณ  ยินดี 015837 พยาบาลวิชาชีพ 
20 นางสาวอรุณรุ่ง  เอ้ืออารีสุขสกุล 015838 อาจารย์ 
21 นางสาววิภาวี  ศรีวงศ์สุข 015839 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
22 นางสาวชัชวีร์  แก้วมณี 015840 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
23 นายสหัสนัยน์  สุดประสงค์ 015841 ช่างเทคนิค 
24 นายปิยชาติ  ใจชุ่ม 015842 ทันตแพทย์ 
25 นายทัศน์พงษ์  ตันติปัญจพร 015843 อาจารย์ 
26 นางสาวธวิชชา  อุ่นประเสริฐ 015844 พยาบาล 



 

 

27 นายศิริชัย  พลเวียง 015845 นักวิทยาศาสตร์ 
28 นางสาววันวิสาข์  นาคครุฑ 015846 พยาบาล 
     หน่วยมหาสารคาม  
29 นางสาวพัชรีภรณ์  บุญทักษ์ 015847 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ 
30 นางสาวเกศรา  วังหน้า 015848 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
31 นางสาววัลภ์วดี  มณีโชติ 015849 นักประชาสัมพันธ์ 
32 นายศราวุฒิ  วิสาพรม 015850 อาจารย์ 
33 นายวชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ 015851 อาจารย์  
     หน่วยพะเยา  
34 นายกาฬสินธิ์  กันธะค า 015852 พนักงานขับรถยนต์ 
 

2. สมาชิกสมทบ  1 ราย 
หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ   

1 นายณัฏฐ์  กาญจนโชติ 00183A คู่สมรส สมาชิก 
 
สมาชิกลาออก 

สมาชิกลาออก จ านวน 9 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย    หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 

ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวยศยา  อัยศิริ 010707 
2 นางเสงี่ยม  ขวัญยืน 005318 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 นางสาวณัฐภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 013984 
4 นางสาวศิริลักษณ์  ใจซื่อ 015070  
5 นางสาวรัศมี  สิทธิขันแก้ว 014608 
6 นายฐิติพงศ์  เดชมัด 013250 
7 นางสาวปริชาติ  อนันตโชติ 012134  

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
8 นางสาวกชพร  ดอนพิมไพร 015207 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9 นางเพ็ญประภา  สิงห์สวัสดิ์ 012647  
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  44  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      13 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 3 ราย 

 
 



 

 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  15 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายพิพัฒน์   สมใจ 002108 มารดา   1,000.00 
2 นายพจน์   สะเพียรชัย 004127 สมาชิก 35,000.00 
3 นางสิริมนต์   ชายเกต ุ 008258 สมาชิก 25,000.00 
4 นางสุกัญญา   สุพรรณรัตน์  006798 บิดา 1,000.00 
5 นางมาลี   อิ่มสมบัติ 000903 มารดา   1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายใหม่   ภูผา 003822 มารดา 1,000.00 
7 นายมนต์ชัย   กล่อมกลิ่น 009693 บิดา 1,000.00 
8 นายยงยุทธ   นุ่มมีชัย 000577 สมาชิก 50,000.00 
9 นายสารัตน์   ศิลปวงษา 013552 สมาชิก 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นายประจักษ์   เด็ดแก้ว 002480 สมาชิก 50,000.00 
12 นายเอนก   สวัสดิ์วงษ์ 002423 มารดา  1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
13 นางสการัตน์   ละออง 628064-015213 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14 นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วกู่ 005616 มารดา 1,000.00 
15 นางรุ่งเรือง   สิทธิจันทร์ 004533 คู่สมรส 1,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  32 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  8 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวศิวพร   เรืองประพันธ์ 008907 150.00  
2 นายกิตติ   พยุงกิจ 015639 600.00  
3 นายประพันธ์   ปลิดปลอดภัย 000720 750.00  
4 นางวินิดา   เจียระนัย 004350 300.00  
5 นางสาวกัญญา   ชาวกันหา 015440 900.00  



 

 

6 นางวรพธู   ตั้งสิรพัฒน์ 014900 600.00  
7 นายปริวัฎ   ศิริรัตน ์ 010237 300.00  
8 นางฐิตาพร   รอดวรรณะ 001293 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
9 นางสาวสุวรรณา   สินสวาท (2 ครั้ง) 010285 750.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
10 นางสาวกฤษณา  สุนทรสวัสดิ์ (2 ครั้ง) 010418 300.00  
11 นางสาวิตรี  ผาสุกเจริญ 001978 450.00  
12 นางสาวนัชพร  อ่ิมกมล 009423 300.00 
13 นางสาววนัชสนันท์  ผลกาจ 014020 300.00  
14 นางสาวศุทธสินี  ศรีจักร 003600        1,000.00  
15 นางสาวณัฐกริษฐา  อินทรกุลไชย 013227 300.00  
16 นางสาวนัสชนก  พยุงเกษม 009213 900.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
17 นางฤดี   เกิดยิ้ม 014084 600.00 
18 นางสาวโชติมา   ภูมิโชต ิ 011350 750.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
19 นางนิพัทธา  หรรนภา 009067 750.00 
20 นางจตุพร  เพ็งชัย 001130 1,000.00 
21 นางสาวธัญลักษณ์  มูลสุวรรณ (2 ครั้ง) 013631 600.00 
22 นายเกียรติศักดิ์  วงศ์มุกดา (2 ครั้ง) 002380 150.00 
23 นางสุนันทา  วงศ์มุกดา (2 ครั้ง) 002910 150.00 
24 นางสาวเกสินี  หมื่นไธสง 013808 600.00 
25 นางบังอร  จูมดอก 002118 450.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
26 นางพัชรี   ม่วงรักษ์ (2 ครั้ง) 013085 450.00 
27 นายสรรพสิทธิ์   กล่อมเกล้า 008298 300.00 
28 นายอนุกูล   ศรีวรรณ 007398 300.00 
29 นางสาวรัตนาภรณ์   นุ่นมัน 008257 150.00  
30 นางนงค์นาถ   สุวรรณทวี 002696 750.00  
31 นายอุดมศักดิ์   พากเพียร 002344 600.00 
32 นางยุพิน   พิมโคตร์ 002648 300.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  10 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสธญ   ภู่คง 004908 10,000.00 
2 นายภาคย์   เกษมเนตร 001337 20,000.00 



 

 

3 นางชวลี   ดวงแก้ว 001465 10,000.00 
4 นางสาวศุภาณัฐ   หงษ์ทองค า 001463 10,000.00 
5 นายเจียมศักดิ์   พานิชชัยกุล 001567  5,000.00 
6 นายพิลาศ   เกื้อมี 000746 10,000.00 
7 นายสุนทร   โคตรบรรเทา 001869 20,000.00 
8 นางเรณู   ศรส าราญ 002476 10,000.00 
9 นางปรีดา   อ้วนล่ า 001520 5,000.00 
10 นายอมรพงศ์   สุธรรมรักษ์ 001880 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
11 นางวรรณรดา   เวชรังษี 003220 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
12 นางบังอร   พวงสุวรรณ 003690 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นายทวีชัย   สิทธิศร 001822 10,000.00 
14 นางสาวชชุรัตน์   อุ่นพิกุล 004141 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
15 นางสาวดรุณี   บุญภิบาล 002366 15,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 11,684 คน 
   เข้าใหม่ 40 คน 
   ลาออก 18 คน 
   เสียชีวิต                    2 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             11,704 คน 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  63,757,906.35 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  0.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  154,662.55 บาท 
   รายได้อ่ืน       174,500.00 บาท 
   รวมเป็น  64,490,506.35 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 5 ราย)  690,000.00 บาท 
  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  3 ราย)         90,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   63,710,506.35 บาท 
หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์       
(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,529 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  5 ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  690,000.00 บาท   
1. นายพจน์ สะเพียรชัย หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
2. นางสิริมนต์ ชายเกตุ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
3. นายยงยุทธ นุ่มมีชัย หน่วย ม. บูรพา 120,000.00 บาท 
4. นายสารัตน์ ศิลปวงษา หน่วย ม. บูรพา 150,000.00 บาท 
5. นายประจักษ์ เด็ดแก้ว หน่วย ม. นเรศวร 120,000.00 บาท 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  3 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน   90,000.00 บาท  
. นางอัญชลี ตานะโก หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. น.ส.ไพรัตน์ พลายเพ็ชร หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
3. นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด 
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 

      
1. จ านวนสมาชิก Membership     11,890 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 154 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,630 คน Persons 
4. เงินสด Cash 785,402.06 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 476,990,118.66 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,634,923,579.28 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,111,533,326.76 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,833,166,125.24 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 78,000.00 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 2,556,891,791.61 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 7,522,348,881.00 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 5,645,011,610.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 600,574,628.10 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 387,782,394.53 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 107,534,196.67 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 280,248,197.86 บาท Baht 
  


