
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  40 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  6  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
6 รายราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  3 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาววิภากร  วัฒนสินธุ ์ 118-011-015731 อาจารย์ 
2 นางสาวจิตราภรณ์  ควรประดิษฐ์ 118-015-015732 อาจารย์ 
3 นางสาวชลธิชา  รุ่งสกุล 118-019-015733 นักวิชาการศึกษา 
4 นายวรงค์  เจนพิทักษ์พงศ์ 118-042-015734 อาจารย์สาธิต 
5 นางสาวลลิตา  สิงห์ทอง 118-174-015735 วิศวกรโยธา 
6 นายจิรวัฒน์  เชี่ยวเฉลิมศร ี 138-130-015736 อาจารย์ 
7 นางสาวสมฤดี  ฤทธิ์ศาสตร์ 138-130-015737 พยาบาล 
8 นางสาวเบญจลักษณ์  ภาษาฐิติ 138-130-015738 พยาบาล 
9 นางนันทัชพร  ครุธเพชร์ 139-130-015739 คนงาน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
10 นางสาวจารุวรรณ  ศรีวิลัย 128-015-015740 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
11 นางสาวชนัญชิดา  ขุนไพชิต 128-015-015741 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
12 นายสุทธิพันธ์  อักษรเนียม 129-016-015742 อาจารย์ 
13 นางสาวณัฐติกานต์  ฉายาวาด 211-015-015743 ผู้ช่วยพยาบาล 
14 นางสาวนาถวรา  เจียมจิตร 212-071-015744 นักวิชาการศึกษา 
15 นางสาวอรสา  อยู่ยงศิลป์ 212-071-015745 นักวิชาการเงินและบัญชี 
16 นางสาวพรทิพย์  อยู่เอียง 212-071-015746 นักวิชาการศึกษา 
17 นายชู  จันทร์ทอง 212-071-015747 พนักงานขับรถยนต์ 
18 นางสาวณัฐวศา  เสนอใจ 212-071-015748 นักวิชาการเงินและบัญชี 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
19 นางสาวสุธารัตน์  ช านาญช่าง 518-027-015749 อาจารย์ 
20 นายพงศ์พันธ์  รุ่งขจรชัย 519-012-015750 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
21 นางสาวอริสรา  ฤทธิ์งาม 519-027-015751 อาจารย์ 
22 นางสาวนฐพร  ลัยรัตน์ 519-029-015752 นักวิชาการศึกษา 
23 นางสาวเบญญาดา  กระจ่างแจ้ง 529-005-015753 อาจารย์ 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
24 นายสมคิด  อนุสุนชนัง 818-019-015754 นักวิชการ 
25 นางสาวนุชนาถ  เพ็ชรรัตน์ 818-019-015755 นักวิชาชีพ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
26 นางสาวสุกัญญา  ลีมี 615-068-015756 พนักงานทั่วไป 



 

 

27 นางสาวจันทนา  แผลงศร 615-068-015757 พนักงานทั่วไป 
28 นางสาวยอดหทัย  ทองศรี 618-032-015758 อาจารย์ 
29 นางสาวพิมลพรรณ  ไหลประเสริฐ 618-068-015759 พยาบาล 
30 นางสาวมณฑิรา  จันทร์อิน 619-068-015760 นักวิทยาศาสตร์ 
31 นางสาวจารุวรรณ  รอดท่าหอย 619-068-015761 นักวิชาการศึกษา  
     หน่วยมหาสารคาม  
32 นางสาววิภาณี  สุขเอิบ 718-014-015762 อาจารย์ 
33 นางสาวพิมพิมาน  แหล่งสท้าน 718-015-015763 พยาบาลปฎิบัติการ 
34 นายมีศักดิ์ธนา  พัวพิทยาธร 718-016-015764 วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 
35 นางสาวตรีญาภัทร์  แสงตา 718-016-015765 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
36 นางสาวนิจฉรา  ทูลธรรม 718-028-015766 อาจารย์ 
37 นางสาวจิราภรณ์  ขันตีพันธุวงศ์ 718-716-015767 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
38 นางสาวนฤมล  เสทธยะ 628-064-015768 อาจารย์ 
39 นายดวิษ  แสนโภชน ์ 628-064-015769 อาจารย์ 
40 นางสาววีรยา  ปรีดาลิขิต 628-064-015770 อาจารย์  
 
สมาชิกลาออก 

สมาชิกลาออก จ านวน 9 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย

นเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
1 นางสาววีรยา  สถาวราวงศ์ 012956   
2 นายวานิช  สุระประจิต 001891 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
3 นายจิรัฎฐ์กิตติ์  สุขีชล 012512    
4 นางสาวสิริพร  ธิติโชติรส 015495 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ 008867   
6 นางสาวสุพัตรา  ประยูรเจริญ 014311   
7 นายสุมงคล  สุดที่อยู่ 013136  
8 นางสาวเนตรชนก  กันทะวงศ์ 014941 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9 นายศตคุณ  แก้วมุงคุณ 015615 
 
 สมาชิกสมทบลาออก 1 ราย 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
10 นางสาวนุชนาถ  เพ็ชรรัตน์ 00092A 
 



 

 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  52  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      11 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 1 ราย 

 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  21 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
บูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางแสงจันทร์   เหมเชื้อ 005020 มารดา 1,000.00   
2 นางวารุณี   ม่วงมาลี 001838 มารดา 1,000.00   
3 นางสาวโฆษณี   ยืนเพ็ชร 011043 บิดา 1,000.00    
4 นางสวลักษณ์   ทองค า 001934 บิดา 1,000.00   
5 นางสาวสันทนีย์   พงษ์นัยรัตน์ 001472 บิดา 1,000.00   
6 นายด ารงค์เกียรติ   เพ็ชรดี 004443 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาวเกษทิพย์   ปลื้มวงษ์ 006119 บิดา 1,000.00 
8 นายมหินทรา   มหิทธิสุเมธา 013356 บิดา 1,000.00 
9 นายไพศาล   คงสอน 012835 บิดา 1,000.00  
10 นางปัทธนกาญจน์   อาทิตย์ฉาย 012605 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
11 นายจักรพงษ์   สุริยพร 009184 มารดา 1,000.00 
12 นายวัฒนา   ซุ่นไล้ 003920 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นางสาวมหัทธนา   คลังสมบัติ 004270 บิดา 1,000.00   
14 นางสาวรุจิระ   เครือฟ่ัน 009050 บิดา 1,000.00   
15 นายสถิต   จรูญไธสง 015013 บิดา 1,000.00   
16 นางสาวนิตย์ระดี   มาลัยทิพย์ 011383 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
17 นางพรพรรณ   จันทร์แดง 004158 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
18 นางสฤษดิ์   สามารถ 003057 มารดา 1,000.00   



 

 

19 นางลัดดา   ศรีเอ่ียม 005928 บิดา 1,000.00   
20 นางสาวสุมินทร์ญามาศ   ทิพย์วงศา 011098 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 นายสุธรรม   ขนาบศักดิ์ 005220 มารดา 1,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  24 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางจงกล   พุกพูน 001674 150.00 
2 นางทองค า   ธูปสุวรรณ  (2 ครั้ง) 000067 450.00 
3 นางสาวนันทา   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 000296 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวสาลินี   พูลจันทร์ 014122 450.00 
5 นางสุธิดา   ศิริพรพาณิชย์ 008454 1,000.00 
6 นางสุรีย์   บุญประเสริฐ 012550 450.00 
7 นายจ าปี   ลาสองชั้น 005241 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
8 นางปิยรัตน์   เนตรสงคราม 011720 150.00 
9 นางพัชท์สเนตร   ธนฤกษ์มั่นคง 004933 600.00 
10 นางสาวเฉลิมขวัญ   คงเมือง 009089 150.00 
11 นายวิโรจน์   แดงสัมฤทธิ์ 003414 300.00 
12 นางสาวกิติมา   ศรีไพพจน์ 012087 300.00 
13 นายมีโชคชัย   รุ่งเรือง 000602 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นายสุรินทร์   นิเวศณา 003943 600.00 
15 นางวาสนา   พาใจดี 004209 300.00  
16 นางสาวรศรินทร์   คงจันทร์ 009633 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
17 นางจตุพร   เพ็งชัย 001130 450.00 
18 นางสาวบุศรินทร์   พรหมมินทร์ 014002 600.00 
19 นางสุพาภรณ์   ภูสาหัส 006405 600.00 
20 นางพจนีย์   ศรีเปารยะ 008035 750.00 
21 นายเสกสรร   แจ่มใส 004135 150.00 
22 นางสาวภคอร   มูลยาพอ 013630 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
23 ว่าที่ร.ต.ปาหนัน   กฤษณรมย์ 005498 450.00 
24 นางยุพิน   พิมโคตร์ 002648 450.00 



 

 

 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  14 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวสุวรรณา   พันธุรัตน์ 002942 10,000.00 
2 นายจ ารัส   น้อยแสงศรี 000417 15,000.00 
3 นางเฟ่ืองฟ้า   กิตตินนท์ 001191 10,000.00 
4 นางจันทร์เพ็ญ   เนียมอินทร์ 000667 20,000.00 
5 นางธนณัฏฐ์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 002391 5,000.00 
6 นายประยงค์   วินิจวงษ์ 000769 15,000.00 
7 นางธนกร   สุริยะ 001418 5,000.00 
8 นางยิ่งลักษณ์   บุญวัฒน์วิชัย 001854 5,000.00 
9 นายสุทิน   แก้วกัน 001968 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  
10 นางสาวยุพา   วานิชชัย 001511 10,000.00 
11 นายพิชาญ   สว่างวงศ์ 001973 10,000.00 
12 นายทวีสุข   ภู่สุวรรณ 000980 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นายฉลวย   สิงห์คง 002428 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14 นายมงคล   ม่วงเขียว 002277 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 11,608 คน 
   เข้าใหม่ 69 คน 
   ลาออก 16 คน 
   เสียชีวิต                    5 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             11,656 คน 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  64,175,065.92 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  517,000.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  0 บาท 
   รายได้อ่ืน       210,300.00 บาท 
   รวมเป็น  64,902,365.92 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 0 ราย)  0 บาท 
  จา่ยเงิน  สวส  (สมาชิก  2 ราย)         60,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   64,842,365.92 บาท 
หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์       
(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,492 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  - ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  0.00 บาท   
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  2 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน   60,000.00 บาท  
1. นางอุษากร พันธุ์วานิช หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. นางล าใย ประดับสี หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
MONTHLY REPORTS MAY 2018 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด 
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 

      
1. จ านวนสมาชิก Membership     11,843 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 155 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,571 คน Persons 
4. เงินสด Cash 826,533.50 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 380,616,435.01 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,534,251,287.51 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,101,690,365.81 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,090,808,062.39 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 2,602,204,400.96 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 7,652,722,771.61 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 5,595,794,430.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 600,574,628.10 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 266,804,005.58 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 57,784,421.10 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 209,019,584.48 บาท Baht 
  


