
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  69 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  22 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  22 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  7 ราย  
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายพงศพิชญ์ แก้วกุลธร 118-042-015621 อาจารย์  
2 นายอุทัย แก้วเพชร 118-042-015622 อาจารย์  
3 นายณัฐพล สัจกุล 118-042-015623 นักวิชาการศึกษา  
4 นางสาวอภิญญา รุ่งศรี 119-040-015624 คนงาน  
5 นางสาววลัยภรณ์ นนพละ 119-040-015625 คนงาน  
6 นางสาวปนัดดา รุ่งศรี 119-040-015626 คนงาน  
7 นางสาวพรนภา นนพละ 119-040-015627 คนงาน  
8 นายนพเดช ทวีสุข 119-040-015628 พนักงานบริการอัดส าเนา  
9 นางสาวมินท์มันตา ศรีวรัตน์ธนกร 119-041-015629 นักวิชาการศึกษา  
10 นางสาวอัจฉรา สุเสวี 119-042-015630 อาจารย์สาธิต  
11 นางสาวกิตติมา ค าไทรแก้ว 138-130-015631 ผู้ปฎิบัติงานบริหาร  
12 นางสาวกนกวรรณ คุณฮวย 138-130-015632 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  
13 นายประทีป ล้านมงคล 138-130-015633 ช่างไฟฟ้า  
14 นางสันทยา ปานเฟือง 139-130-015634 คนงาน  
15 นายอัมพร สว่างแก้ว 139-130-015635 คนงาน  
16 นางสาววลัยพร แก่นจันทร์ 139-130-015636 คนงาน  
17 นางภาณุมาศ เกิดสกุล 139-130-015637 คนงาน  
18 นางวันเพ็ญ สีสัน 139-130-015638 คนครัว  
19 นายกิตติ พยุงกิจ 139-130-015639 คนงาน  
20 นายทองคาม จิตชื่น 139-130-015640 คนงาน  
21 นายชม อินทร์ทอง 139-130-015641 คนงาน  
22 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ฤกษ์ดี 211-015-015642 ผู้ปฎิบัติงานบริหาร  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
23 นางสาวจุฑาวรรณ ศรีโพธิ์ทองนาค 128-015-015643 ทันตแพทย์เฉพาะทาง  
24 นางสาวรัชธิดา ชุมมิน 128-015-015644 ผู้ช่วยพยาบาล  
25 นางสาววราภรณ์ ชมโชต ิ 211-015-015645 ผู้ช่วยพยาบาล  
26 นางสมทรง ภารพงษ์ 211-015-015646 นักวิชาการศึกษา 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
27 นางณัชนันท์ ชีวานนท์ 518-027-015647 อาจารย์  
28 นางสาววรานุรินทร์ ยิสารคุณ 518-526-015648 อาจารย์  



 

 

29 นางสาวอรจิรา บุญญาผลา 519-014-015649 นักวิชาการศึกษา  
30 นายไพศาล ริมชลา 519-019-015650 นักวิชาการศึกษา  
31 นายไกรสิทธิ์ วิไลเลิศ 519-043-015651 อาจารย์  
32 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 519-043-015652 อาจารย์  
33 นางสาวรพีพรรณ เตชตา 519-043-015653 อาจารย์  
34 นางสาวกฤปณัท ศรีสมบุญ 519-061-015654 พยาบาลวิชาชีพ  
35 นางสาวจามจุรี เวียงนาค 519-061-015655 พยาบาล 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
36 นางสาวอมรรัตน์ น้อยค า 615-015-015656 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
37 นายเติมพงษ์ ทองทุม 615-019-015657 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
38 นางสาวลัดดา ทองเมือง 615-068-015658 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
39 นางสาวจารุณีย์ โมเรือง 615-068-015659 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  
40 นายจักริน รักสนิท 615-068-015660 พนักงานทั่วไป  
41 นางสาวเกษร ภูยงค์ 615-068-015661 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  
42 นางสาวชนัญญา พวงทอง 618-011-015662 อาจารย์  
43 นางสาวธนัฏฐา จันทร์เต็ม 618-011-015663 อาจารย์  
44 นายสุริยา ชาปู่ 618-014-015664 อาจารย์  
45 นางสาวปิยรัตน์ ไวยศิลา 618-028-015665 แพทย์แผนไทย  
46 นางสาวเมธาพร รัศมี 618-028-015666 แพทย์แผนไทย  
47 นางสาวชาคริยา พรมสุบรรณ์ 618-039-015667 อาจารย์  
48 นางสาวศิวาพร ผลดีนานา 618-068-015668 อาจารย์  
49 นางสาววัลย์ลิยา วงษ์ศรี 618-068-015669 พยาบาล  
50 นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง 619-011-015670 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
51 นางเบญญาภา โฆษิตคณิน 619-068-015671 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
52 นายปรัชญา แสงเหมือนขวัญ 619-068-015672 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
53 นางสาวประกายดาว แก้วทองโต 619-068-015673 นักวิชาการโภชนาการ  
54 นางพิชญาศินี สุยะตา 619-068-015674 นักกิจกรรมบ าบัด  
55 นางสาววิภาภรณ์ เชื้อบุญมี 619-068-015675 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
56 นางสาวธมน สว่างแก้ว 619-068-015676 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
57 นางสาวนิศากร เกสรสุริวงษ์ 619-068-015677 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
     หน่วยมหาสารคาม  
58 นายวชิร ชนะบุตร 718-015-015678 อาจารย์  
59 นางสาวนันทวรรณ ทิพยเนตร 718-015-015679 อาจารย์  
60 นางสาวรัตนา หอมวิเชียร 718-016-015680 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
61 นายวัชระ เพ็งบุญ 718-019-015681 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
62 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ 718-034-015682 อาจารย์  
63 นายมงคล คาร์น 718-053-015683 อาจารย์  
64 นายณัฐพงษ์ ประทุมชัน 718-711-015684 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
65 นางสาวสกุลคุณ มากคุณ 628-064-015685 อาจารย์  



 

 

66 นางสาวอัญชลี เทียมคีรี 628-064-015686 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
67 นางสาวบุษบา วงศ์ไชย 628-064-015687 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
68 นางอรอุมา ขันตี 628-064-015688 นักวิชาการเงินและบัญชี  
69 นางสาวศิริพร แพรศรี 628-064-015689 อาจารย์   
 
สมาชิกลาออก 

สมาชิกลาออก จ านวน 12 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายเด่นพิชัย   เลื่อนจันทร์ 118-159-015390    
2 นางจินตนา   โพธิ์ทิพย์ 960-001-001798 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
3 นางสาวศิริรัตน์   ปฏิบัติ 128-019-011293 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
4 นางสาวอุบล   ธเนศชัยคุปต์ 960-005-008862 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นางสาวชวิสรา   เมฆสว่าง 618-016-009868    
6 นางสาวอุษณีกรณ์   หิรัณยาอัครพล 615-091-014644    
7 นางชัยรัตน์   มั่งมี 615-019-014032    
8       นายณรงค์ฤทธิ์    อารีย์ 618-027-011064 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9 นางสาวสุญาณี   ชัยสุวรรณ 718-019-014856    
10 นายปราโมทย์   ด่านประดิษฐ์ 900-007-010784    
11 นายพนมกร   เวชกามา 900-007-012812 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
12 นายเกษม   ตั้นสุวรรณ 960-008-002531 
 
 สมาชิกสมทบลาออก 1 ราย 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
1 นางสาวชญาดา   ฉวยกระโทก 99B-001-00032A 
 
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  77  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      7 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 4 ราย 

 



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
(1)  สมาชิกขอลดการช าระหนี้รายเดือน จ านวน 1 ราย 
(2)  สมาชิกขอเพ่ิมการช าระหนี้รายเดือน จ านวน 2 ราย 
(3)  สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการค้ าประกันเงินกู้ จ านวน 5 คน 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  11 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
บูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสุพัฒน์   ส่องแสงจันทร์ 960-001-000127 มารดา 1,000.00  
2 นายสมาน   พินบาง 118-019-006003 สมาชิก 30,000.00 
3 นางอัจฉรา   สุขารมณ์ 960-001-001656 สมาชิก 50,000.00 
4 นางสาวเนื้อทิพย์   ลืออ ารุง 960-001-000288 สมาชิก 50,000.00 
5 นายพงษ์ศักดิ์   เอกนาม 111-022-006251 บิดา 1,000.00  
6 นางศรินรัตน์   นาคะวรเศรษฐ์ 118-014-002833 คู่สมรส 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นายอ านาจ   จั่นเหลือ 128-015-014693 บิดา 1,000.00 
8 นางเกศสุดา   แม่หละเจริญพร 128-015-009081 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นายพีรพันธ์   ด้วงเหม็น 511-019-005923 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นางสาวตรีรัส   ดิเรกพิทักษ์ 618-024-007960 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11 นายนพเก้า   ณ  พัทลุง 818-014-007320 มารดา 1,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  29 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา 7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 4 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวศศิกรานต์   โลกานิล 118-169-011628 600.00 
2 นางบุญญิสา   เผือกมุ้ย 138-130-010295 600.00 
3 นางฐิตาพร   รอดวรรณะ 900-001-001293 300.00 
4 นางสาวปุณิกา   หาญสูงเนิน 950-001-008878 450.00 
5 นายอรุณ   ศรีทรัพย์ 960-001-001280 450.00 
6 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 150.00 
7 นางศิริพร   ช่วยอุปการ 119-018-008672 450.00 
8 นางลัดดาภรณ์   พิพัฒน์เขมากร 901-001-001676 300.00 



 

 

9 นายพุฒินันท์   ยาไธสง 118-171-010469 450.00 
10 นางสาวจาริณี   มาเวหา 118-171-015040 150.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
11 นางสาวสุภานัน   สุทธินาค 128-015-007104 900.00  
12 นายอ านาจ   นิ่มนวล 129-023-010745 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
13 นางฉลอง   แนบเชย 900-005-000579 1,000.00  
14 นางสาวจิตราภรณ์   เขียวข า 519-061-012682 300.00 
15 นายชูศักดิ์   สดใส 511-014-004617 600.00 
16 นางจีรานันท์   มนัสมงคล 511-019-005448 150.00 
17 นางสาวฉันทนา   จันทวงศ์ 960-005-003158 600.00 
18 นางสาวธาชินี   มีเสมา 519-015-014018 150.00 
19 นางพบพร   เชาวรัตน์ 518-019-003759 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 นางปัทมา   มีบุญ 618-019-006566 300.00    
21 นางพรปวีณ์   ทองด้วง 615-019-009059 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
22 นายรังสรรค์   โฉมยา 718-014-007777 150.00 
23 นางสาวอิงกมล   วรจินดา 718-052-011562 150.00 
24 นางสาวอิงกมล   วรจินดา 718-052-011562 450.00 
25 นางสาววิชนาถ   ทิวะสิงห์ 718-053-008186 450.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
26 นายครื่น   มณีโชติ 960-008-001995 300.00 
27 นางพนัดดา   เทพญา 818-062-004309 300.00 
28 นางสาววิลาวัลย์   จันทร์ศรี 818-087-014005 300.00 
29 นายปิยะศักดิ์   พ่วงคง 818-019-009406 150.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  11 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวถนอมศรี   โมฬี 960-001-001328 10,000.00 
2 นายสุรัตน์   เสียงหล่อ 960-001-001362 5,000.00  
3 นายสุวัฒน์   วัฒนวงศ์ 960-001-000966 10,000.00 
4 นางสาวรุจิกาญจน์   วัชรหิรญัพงศ์ 960-001-001098 5,000.00  
5 นายประยูร   สะสม 960-001-000950 20,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
6 นายยุทธชัย   คัมภิรานนท์ 900-005-000894 10,000.00 
7 นางจันธร   เมฆขจร 960-005-001954 5,000.00 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 นายเอนก   สวัสดิ์วงษ์ 901-006-002423 5,000.00 
9 นางเนตรนภา   ศศิกรวงศ์ 960-006-002871 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10 นายประสิทธิ์   แก้วสิงห์ 960-007-001909 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
11 นางมยุรี   ทินนิมิตร 960-008-001690 15,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 11,471 คน 
   เข้าใหม่ 90 คน 
   ลาออก 20 คน 
   เสียชีวิต                    1 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             11,540 คน 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  63,365,739.64 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  555,900.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  154,662.55 บาท 
   รายได้อ่ืน       159,300.00 บาท 
   รวมเป็น  64,235,60219 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 5 ราย)  419,336.27 บาท 
  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  3 ราย)         90,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   63,726,265.92 บาท 
หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์       
(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,446 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  5 ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  419,336.27 บาท   
1. นางอัจฉรา สุขารมณ์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 60,468.57 บาท 
2. น.ส.เนื้อทิพย์ ลืออ ารุง หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
3. นายเนียม ชื่นศิริ หน่วย ม.บูรพา 69,890.14 บาท 
4. นายทองห่อ ปิ่นทอง หน่วย ม.บูรพา 48,977.56 บาท 
5. นายชิต ธรรมชาติ หน่วย ม.ทักษิณ 120,000.00 บาท 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  3 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน   90,000.00 บาท  
1. นางนงคราญ หงษ์ทอง หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. น.ส.สุภาลักษณ์ พงษ์สุธรรม หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
3. นางพัชรา ใหญ่ล ายอง หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด 
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 

      
1. จ านวนสมาชิก Membership     11,726 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 155 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,511 คน Persons 
4. เงินสด Cash 663,344.63 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 569,281,501.92 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,734,366,636.94 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,062,307,257.44 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,918,006,153.52 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 2,652,514,801.70 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 7,885,233,508.44 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 5,541,099,680.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 600,574,628.10 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 156,542,646.35 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 38,713,199.69 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 117,829,446.66 บาท Baht 
  


