
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่  48 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  13 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  13 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  7 ราย  หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย    
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายปวัตน์ชัย  สุวรรณคังคะ 015771 อาจารย์  
2 นางสาวสภาภรณ์  สีตา 015772 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3 นางสาวธัญสินี  ม่วงทอง 015773 อาจารย์สาธิต 
4 นางสาวกันต์กนิษฐ  รัตนธนาวรรณ 015774 อาจารย์ 
5 นางสาวสุพัตรา  อารีกิจ 015775 อาจารย์ 
6 นายสุรพันธุ์  พิณสาย 015776 พนักงานการแพทย์  
7 นางสาววราภรณ์  จันทร์สาย 015777 พนักงานการแพทย์ 
8 นายพิรุณ  ห้อยหวล 015778 พนักงานเปล  
9 นางสาวอัญชิสา  วีระสืบพงศ์ 015779 ทันตแพทย์  
10 นางสาวพิชญ์วิภา  เมลืองนนท์ 015780 ทันตแพทย์ 
11 นางบงกช  บริบูรณ์ตระกูล 015781 นักเทคนิคการแพทย์  
12 นายปวริศ  ชนะชล 015782 ทันตแพทย์  
13 นางปวิตรา  ไพรบึง 015783 ผู้ช่วยพยาบาล  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
14 นายประสิทธิ์  ปีปทุม 015784      อาจารย์ 
15 นางสาวชนนิกานต์  ยังดี 015785                นักวิชาการพัสดุ 
16 นางปิยนุช  มลวิจิตรโท 015786     พนักงานวิชาชีพ 
17 นางนวลพิศ  ชาประดิษฐ์ 015787     พนักงานวิชาชีพ 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
18 นายทรงวุฒิ  ฉิมจินดา 015788      อาจารย์  
19 นายธีรนันท์  นงค์นวล 015789      อาจารย์ 
20 นายลักษณ์มงคล  ถาวรณา 015790      อาจารย์ 
21 นางสาวมนัสนันท์  พูลสิริโชค 015791      ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
22 นายคณพศ  วิรัตนชัย 015792 อาจารย์ 
23 นายนพพล  จ าเริญทอง 015793      อาจารย์ 
24 นายชลิต  ประยูรศักดิ์ 015794      พนักงานขับรถยนต์ 
25 นางสาวคณิตา  จูตะเสน 015795      อาจารย์ 
26 นางสาววรรณภา  ศิลปชัย 015796 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
27 นายวุฒิชัย  เข็มนางรอง 015797      คนงาน 
28 นางสาวชลภัสสรณ์  จันทร์หอม 015798      อาจารย์  



 

 

29 นางสาวจิรภรณ์  คูหะมณี 015799      นักวิชาการเงินและบัญชี 
30 นางสาวนงนุช  ศรีสุข 015800      อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
32 นางสาวดวงดาว  จันทร์เนย 015802 อาจารย์  
33 นายจารุ  จุติมูสิก 015803 อาจารย์  
34 นางสาวศศิพร  ประเสริฐปาลิฉัตร 015804 อาจารย์  
35 ว่าที่ร.ต.ทวีทรัพย์  เขยผักแว่น 015805 อาจารย์   
36 นางสาวกนกวรรณ  สามล 015806 อาจารย์  
37 นายฉัตรมงคล  พรวนเจริญ 015807 อาจารย์  
38 นางกนกวรรณ  บูรณะชนอาภา 015808 เภสัชกร  
39 นายณรงค์ศักดิ์  แดงทองดี 015809 คร ู
40 นางณัชชา  กลั่นทรัพย์ 015810 นักวิชาการพัสดุ  
     หน่วยมหาสารคาม  
41 นายศักดิ์บวร  ตุ้มปี่สุวรรณ 015811 อาจารย์ 
42 นางสาววัลภา  ไตรทิพย์ 015812 นักกายภาพบ าบัดปฎิบัติการ 
43 นายนบปนม  แก้วหานาม 015813 อาจารย์ 
44 นางจารุณีย์  รัตน์พร 015814 วิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ 
45 นางสาวศรินทร  สุวรรณรงค์ 015815 อาจารย์ 
46 นางสาวสุณิสา  ร้อยดวง 015816 อาจารย์ 
47 นางสาวภุมรินทร์  ทิพประมวล 015817 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
48 นางสาวจีรวรรณ  สุวรรณสุจริต 015818 อาจารย์  
  

2. สมาชิกสมทบ  1 ราย 
หน่วย มหาวิทยาลัยทักษิณ   

1   นายไพโรจน์  ทองนิ่ม 00182A คู่สมรสสมาชิก 
 
สมาชิกลาออก 

สมาชิกลาออก จ านวน 16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายอิทธิศักดิ์  ลัชชานนท์ 010905  
2 นางเสาวรส  ลัชชานนท์ 00008A   
3 นายภัคชนัญ  ข่ายทอง 011626    
4 นางสาววีรยา  คงพากเพียร 014493 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
5 นางนัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์ 006115 



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นางสาวกมลชนก  สาลีพัชราภรณ์ 014067  
7 นายธนาวุฒิ  สุคนธทรัพย์ 006154  
8 นายธนนัญธรณ์  ทองค า 015585 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางสาวปัณณพร  พวงสมบัติ 014085  
10 นางรุ่งนภา  จันทะวัง 013244  
11 นางสุพาณี  บุญโยม 010858  
12 นายสมัทรชา  เนียมเรือง 011344  
13 นายวรปรัชญ์  โยเหลา 014347 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14 นางสาวชาคริยา  ชุมมวล 013298  
15 นางสาวกุสุมา  สีดาเหลา 011748 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16 นายประเสริฐ  บุญเอื้อ 007642 
 
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  56  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      15 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 4 ราย 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
(1)  สมาชิกขอลดการช าระหนี้รายเดือน จ านวน 6 ราย 
(2)  สมาชิกขอเพ่ิมการช าระหนี้รายเดือน จ านวน 1 ราย 
(3)  สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการค้ าประกันเงินกู้ จ านวน 3 คน 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  15 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
บูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกลุ     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1   นายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 001871 บิดา            1,000.00     
2   นายสมรรถชัย  น้อยศิริ 001005       สมาชิก 50,000.00    
3   นางสาวสุรัสวดี  อิฐรัตน ์ 006234 สมาชิก 30,000.00    
4   นางสาวรมิดา  วัฒนโภคาสิน 003180 บิดา 1,000.00    
5   นายอุทัย  ชูธรรมขจร 000558       สมาชิก 50,000.00    
6   นางสาวชัญนัน  จันทร์สุข 010198 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นายพะเยาว์  ตองแก้ว 010601  บิดา 1,000.00  



 

 

8 นางสาวนรินทิพย์  มูลผล 015475  บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นายสวัสดิ์  ผลบุญ 001244  สมาชิก 50,000.00  
10 นางอรอินทุ์  วนิชวัฒนานุวัต ิ 009795 มารดา 1,000.00  
11 นางอารีวรรณ  คูหเพ็ญแสง 008804 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นายวุฒิพงษ์   เจริญทิม 002815 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นายอุทัย  อันทะรัง 002239 สมาชิก 50,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
14 นางอิงอร  จุลทรัพย์ 002513 บิดา 1,000.00    
15 นางศรีปัญญา  สนิทมัจโร 001415 สมาชิก 50,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 27 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 7 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา 6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสุขุมาลย์  สิทธิมงคล 001051 150.00  
2 นางนงนุช  กาญจนาคม 014489 600.00            
3 นางสาวทัศนีย์  สุระมาตย์ 014430 600.00            
4 นายบุญลือ  เชื้อสุข 004855 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นางสาวนารินทร์  ไพเราะ 015277 600.00  
6 นายปณิธาน  วิจิตรานนท์ 002186 300.00  
7 นายจ าปี  ลาสองชั้น 005241 600.00  
8 นางกมลวรรณ  ศรีชะวา 008166 300.00  
9 นางสาวนภาพร  ทองดี 009715   1,000.00  
10 นางสาวอรวรรณ  นามวงค์เนาว์ 006039 1,000.00  
11 นางสาวสติธร  วรรณ์ชะรา 008795 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
12 นางภารดี  มหาขันธ์ 000231 1,000.00  
13 นายบุญเลิศ  แนบเชย 000385 1,000.00  
14 นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล 004359 300.00  
15 นางพัชท์สเนตร  ธนฤกษ์มั่นคง 004933 150.00  
16 นายมีโชคชัย  รุ่งเรือง 000602 1,000.00  
17 นางกุลิสรา  ทิมเมือง 012509 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
18 นางสาวณัฐณิชา  แจ้งจิตร 014253 300.00  



 

 

19 นางอัจฉรา  คูหาจิต 011370 300.00  
20 นางสาวภัทรมน  สัมมาชีวะ 011388 450.00  
21 นางสาวศศิมา  ภูวนันท์ 009674 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
22 นางสาวหรรษกานต์  ปัญญา 011958 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
23 นายอุไร  จ้ าแพงจันทร์ 002599 450.00  
24 นางสาวอุไรวรรณ  แซ่ว่อง 012997 300.00 
25 นางสาววลีรัตน์  มันทุราช 008885 300.00 
26 นายเดชสิทธิ์  พรรษา 009270 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
27 นายสมจิตร  อุดม 007322 1,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  24 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  14 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายคอยรี  มีมูซอ 000840 20,000.00 
2 นายสงุ่น  จีนนคร 000081 20,000.00 
3 นางลักขณา  กล่อมเกตุ 001671 5,000.00 
4 นางดวงดาว  แสงระวี 001552 20,000.00 
5 นายทองสุข  สัมปหังสิต 003473 5,000.00 
6 นายวีระพงศ์  เกียรติสุนทร 003038 5,000.00 
7 นายสุรชัย  สิกขาบัณฑิต 003801 15,000.00 
8 นางกฤษณา  สุนันทเกษม 000513 15,000.00 
9 นายชูชีพ  อ่อนโคกสูง 000639 10,000.00 
10 นายเกษม  กรีหิรัญ 000522 20,000.00 
11 นายสมลักษณ์  จันทร์น้อย 001630 5,000.00 
12 นางชวนพิศ  อภิชัย 001585 15,000.00 
13 นายพรวน  เปฏพันธ์ 001898 20,000.00 
14 นางสุภาภรณ์  วงศ์สุคนธ์ 002902 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
15 นายยงยุทธ  ศรีประเสริฐ 001780 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
16 นายประชุม  ค านวณ 001411 15,000.00  
17 นางสาวสุชาดา  กรเพชรปาณี 004354 5,000.00 
 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 



 

 

18 นายบุญญา  เพียรสวรรค์ 002574 5,000.00  
19 นายสมชาย  ธัญธนกุล 004978 10,000.00  
20 นางอรวรรณ  พุทธภูมิพิทักษ์ 002872 10,000.00  
21 นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 002376 10,000.00  
22 นางสาวไพลิน  เหนียมพ่วง 003036 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
23 นายหัด  โคตรสมบัติ 003059 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
24 นางเอมจิต  บุญก าเนิด 002348 10,000.00 
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รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 11,656 คน 
   เข้าใหม่ 41 คน 
   ลาออก 11 คน 
   เสียชีวิต                    2 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             11,684 คน 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  64,842,365.92 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  657,000.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  161,240.43 บาท 
   รายได้อ่ืน        89,700.00 บาท 
   รวมเป็น  65,750,306.35 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 8 ราย)  1,000,000.00 บาท 
  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  2 ราย)         60,000.00 บาท 
  จ่ายเบี้ยประกันภัยกลุ่ม  (สมาชิก  11,655 ราย)        932,400.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป    63,726,265.92 บาท 
หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์       
(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,515 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  8 ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  1,000,000.00 บาท   
1. นายสมรรถชัย น้อยสิริ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. น.ส.สุรัสวด ี อิฐรัตน์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
3. นายอุทัย ชูธรรมขจร หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
4. นายสมบุญ ประชุมญาติ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 100,000.00 บาท 
5. นายสวัสดิ ์ ผลบุญ หน่วย ม. บูรพา 120,000.00 บาท 
6. นายศรุติ สกุลรัตน์ หน่วย ม. บูรพา 150,000.00 บาท 
7. นายอุทัย อินทะรัง หน่วย ม. มหาสารคาม 120,000.00 บาท 
8. นางศรีปัญญา สนิทมัจโร หน่วย ม. ทักษิณ 120,000.00 บาท 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  2 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน   60,000.00 บาท  
1. นายประสาร กรีหิรัญ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. นายส าราญ มีสมเสริฐ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
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SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 
      

1. จ านวนสมาชิก Membership     11,870 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 155 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,604 คน Persons 
4. เงินสด Cash 825,032.41 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 438,812,550.11 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,534,277,030.23 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,104,009,170.58 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,080,908,229.05 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 8,000.00 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 592,049,742.89 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 7,589,131,030.79 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 5,624,300,290.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 600,574,628.10 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 323,769,380.80 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 97,688,801.15 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 226,080,579.65 บาท Baht 
 


