
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  43 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  14 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  12 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 รายราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยพะเยา  7 ราย   

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวยุภาวดี  โคษา 015895 นักวิชาการศึกษา 
2 นางสาวนพวรรณ  หงส์ทอง 015896 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3 นางสาวสมสุดา  มัธยมจันทร์ 015897 อาจารย์  
4 นางสาวกมลาภรณ์  สิทธิจันทร์ 015898 นักวิชาการศึกษา 
5 นางสาวรัชฎาภรณ์  ประมงค์ 015899 อาจารย์ 
6 นางสาวขวัญนันท์  นันทวิสัย 015900 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7 นางสาวยามาระตี  จัยสิน 015901 อาจารย์ 
8 นางสาวกาญจนา  ต้นโพธิ์ 015902 อาจารย์ 
9 นางกมลวรรณ คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว 015903 อาจารย์ 
10 นางสาวเกตุวดี  อินเสียน 015904 นักวิทยาศาสตร์  
11 นางสาวมัลลิกา  เก่งสกุล 015905 อาจารย์ 
12 นายกฤตกาล  เตลผล 015906 แพทย์ 
13 นางสาวสรัญญา  ธัญญเจริญ 015907   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14 นางสาวภูริชญา  ขอร่ม 015908 เจ้าหน้าที่บัญชี 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
15 นางสาวปภัสสร  เรืองขจร 015909 พยาบาล 
16 นางสาวพัชรินทร์  ธรรมดิษฐ์ 015910 พยาบาลวิชาชีพ 
17 นางสาวปิยะนุช  มิดดี้ 015911 พยาบาลวิชาชีพ  
18 นางสาวภาวิณี  เอียงอุบล 015912 พยาบาลวิชาชีพ 
19 นางศิวาพร  วิไลโรจน์ 015913 พยาบาล 
20 นางสุวรรณา  ส้มแก้ว 015914 ผู้ช่วยพยาบาล 
21 นายพิชัย  เลิศเวียง 015915 ช่างเทคนิค 
22 นายอิศเรศ  สุขชม 015916 อาจารย์ 
23 นางสาวปิยวรรณ  บุญรอดอยู่ 015917 อาจารย์ 
24 นางสุพัตรา  พลสอน 015918 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
25 นางสาวพวงเพ็ชร  พูลสวัสดิ์ 015919 ผู้ช่วยพยาบาล 
26 นางสาวธัญญาลักษณ์  บูรณาภา 015920 ผู้ช่วยพยาบาล 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
27 นางสาวสุชาภา  โชติวีระวุฒิกุล 015921 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



 

 

28 นางสาวอังศุรัตน์  ระยา 015922 นักเอกสารสนเทศ 
29 นางวิมล  นาคสุวรรณ 015923 พนักงานขาย 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
30 นางสาวสิรินทร์ญาดา  พรตระกูลเสรี 015924 อาจารย์  
31 นางสาวภัชนี  ปฏิทัศน ์ 015925 อาจารย์  
32 นายรวี  จงคงคาวุฒิ 015926 แพทย์  
33 นายรัตนสินทร์  สงพูล 015927 วิศวกร  
34 นายจารุพัฒน์  จ ากิจ 015928 คร ู  
35 นางสาววรรณา  วงศ์จ าปา 015929 นักวิชาการสถิติ 
     หน่วยมหาสารคาม  
36 นายสามารถ  ภูพาดศรี 015930 อาจารย์  
     หน่วยพะเยา  
37 นายณัฐวุฒิ  เมืองมา 015931 พนักงานสายวิชาการ  
38 นางสาวอัญชุลี  พรหมจรรย์ 015932 นักวิชาการพัสดุ  
39 นายจักรภพ  ทองกิ่ง 015933 วิศวกร  
40 นายเกียรติกุล  สุขสมสถาน 015934 อาจารย์  
41 นางสาวกัญญาภัทร  มหาวงศ์ 015935 นักวิชาการศึกษา 
42 นางณิธิมา  ผัดวงศ์ 015936 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
43 นางสาวสุภาวดี  สาตรจีนพงษ์ 015937 คร ู
 
สมาชิกลาออก 

1.สมาชิกลาออก จ านวน 15 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1   หน่วยมหาวิทยาลัย

นเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางจารุนี  อารีรุ่งเรือง 006047  
2 นางสุขกมล  ธีรศักดิ์ 013875   
3 นางสาวณิภาภรณ์  ดวงแก้ว 013868   
4 นายถนอม  ชาภักดี 008492  
5 นางสาววัชราภรณ์  อักษรแหลม 013864   
6 นายนิธิส  อ้นแก้วมณี 011697  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาวจินตนา  ลินสิงห์ 015486 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 นางพิชญาศินี  สุยะตา 015674  
9 นางสาวอภิญญา  น้อยท า 014716  
10 นางสาวอธิฏฐาน  จันทร์ทา 013708 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
11 นางสาวขวัญชนก  ทองโย 014723  



 

 

12 นางสาวทิพวัลย์  ศรีใจ 015376 
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13 นางสาวอารยา  ตาพล 014532  
14 นางสาวจิราภรณ์  ขันตีพันธุวงศ์ 015767  
15 นายเจตน์ภวินท์  อังศุชวาลนิตย์ 014539  
 

2.สมาชิกสมทบลาออก จ านวน  1 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

1 นายจตุพร  วิเศษโชค 00154A   
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  54  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      25 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 6 ราย 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  11 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 รายราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวสมศรี   วิริยะอัตตสมบัติ 006536 บิดา 1,000.00 
2 นายสมเกียรติ   สายวงศ์ 002757 บิดา 1,000.00 
3 นางสาวศญาพัฒน์   สุขใส 010815 มารดา   1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางลลนา   คงคาเนรมิตร 011900 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นางวิลาวัณย์   วิริยกิจจา 011587 มารดา 1,000.00  
6 นายจักรพงษ์   สุริยพร 009184 สมาชิก 20,000.00   
7 นางสาวนฤมล   ธีระรังสิกุล 005588 มารดา 1,000.00  
8 นายชิ้น   ใจเจริญ 001204 สมาชิก 50,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
24 นายเอกสิทธิ์   วงศ์ราษฎร์ 008098 มารดา 1,000.00 
 
 
 



 

 

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  44 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  6 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 001051 150.00 
2 นายชลายุทธ   เพียวประเสริฐ 010132 150.00 
3 นางสุธีรา   เมืองนาโพธิ์ 004556 300.00  
4 นายสมพร   อ่วมพันธ์ 000977 450.00 
5 นางสาวเปี่ยมสุข   ทุ่งกาวี 006747 300.00  
6 นางสาวปวรี   บัวแดง 010580 150.00 
7 นางสาวธิดาวรรณ   โคตรสขึง 014687 450.00  
8 นางเก็จวลี   เจริญพจน์ 001586 450.00  
9 นางสาวจันทร์ญา   แก่นจันทร์ 014903 600.00  
10 นางมานิตา   โรจน์ธนานันต์ 003323 600.00  
11 นางสาวปณิสรา   แก้วมณี 002334 150.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
12 นางสาวศุภวรรณ   มีเพียร 010240  450.00  
13 นางสาวเบญจมาภรณ์   สุนันทารอด 007106 300.00  
14 นางสาววิรังรอง   ฤทธิ์มาก 010362 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  (12 ครั้ง) 
15 นายสิทธิพันธ์   ศิริรัตนชัย 002207 750.00  
16 นางศรีเพ็ญ   เมืองคล้าย 000693 750.00  
17 นายชญตว์   ค าวงษ์ 013182 150.00  
18 นายอมร   ปิยะนีรนาท (2 ครั้ง) 012622 300.00  
 นายอมร   ปิยะนีรนาท 012622 300.00  
19 นางจีรานันท์   มนัสมงคล 005448 150.00  
20 นายวิโรจน์   อรุณนพรัตน์ 003029 600.00  
21 นางวริศนันท์   ปุรณะวิทย์ (2 ครั้ง) 006180 150.00  
 นางวริศนันท์   ปุรณะวิทย์ 006180 1,000.00  
22 นางสาวสุนิสารัตน์   สานนท ์ 015594 300.00  
23 นายสุชาติ   อังคนุรักษ์พันธุ์ 000442 150.00  
24 นายกอบลาภ   ตันสกุล 002687 750.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร (4 ครั้ง) 
25 นายสุรินทร์   นิเวศณา (2 ครั้ง) 003943 1,000.00  
 นายสุรินทร์   นิเวศณา 003943 1,000.00  
26 นางสาวกาญจนา   ทองล้ า 011600 750.00  
27 นางยุพา   กูลประดิษฐ์ 004210 450.00 
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
28 นางสาวชญาดา   จีนเอียด 008245 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (6 ครั้ง) 
29 นางมณีรัตน์  พรมเทศ 008587 600.00   
30 นางสาววรรณิภา   ถิ่นมุกดา (2 ครั้ง) 013516 300.00   
 นางสาววรรณิภา   ถิ่นมุกดา 013516 450.00   
31 นางสุลีพร   อยู่หว้า 013629 450.00   
32 นายอนันต์   ปินะเต 008650 300.00    
33 นายพชรพล   หยุ่มไธสง 013804 600.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษณิ (7 ครั้ง) 
34 นางสาวสุวนิตย์   เศรษฐโศภณ 002530 750.00   
35 นางศรีตยา   บุญสร้าง 007674 750.00   
36 นางสาวพฤทฐิภร   ศุภพล 015029 450.00   
37 นายสถิตย์   บุญมาศ (2 ครั้ง) 002734 300.00   
 นายสถิตย์   บุญมาศ 002734 600.00   
38 นางนุชนารถ   ด้วงเอียด 010327 300.00   
39 นายสุภาคย์   อินทองคง 001365 1,000.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  18 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวบรรจง   พันธ์พ่วง 001420    5,000.00  
2 นางสุภาภักตร์   ปรมาธิกุล 002352 5,000.00  
3 นางสาววงเดือน   นาราสัจจ์ 001061 10,000.00  
4 นายธ ารงค์   อุดมไพจิตรกุล 002661 15,000.00  
5 นางสาวนรา   บูรณรัช 001363 10,000.00  
6 นางสาวอารีย์   ชื่นวัฒนา 002311  5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางบุญเดิม   พันรอบ 001771 10,000.00 
8 นางธรรมมิกา   ซุ่นไล้ 001202 10,000.00 
9 นางสาวมณีรัตน์   ภาคธูป 002764 5,000.00 
10 นางสาวราตรี   แซ่หว่อง 002354 5,000.00 
11 นายผจง   ตันวัฒนกุล 000978 15,000.00 
12 นางสาวอัมพา   มานพ 001896 10,000.00 
13 นายกอบลาภ   ตันสกุล 002687 5,000.00 
14 นางน้ าทิพย์   อ่ านก 001666 5,000.00 
 
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
15 นางสาวสมศรี   อิงคนินันท์ 003602 15,000.00 
16 นายวิเชียร   เจตบุตร 002908 10,000.00 
17 นางศรีวรรณ   มากชู 002417 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
18 นายเจือน   แก้วบุปผา 002752 15,000.00 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 11,742 คน 
   เข้าใหม่ 34 คน 
   ลาออก 9 คน 
   เสียชีวิต                    3 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             11,764 คน 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  64,044,806.35 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  647,500.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  160,475.97 บาท 
   รายได้อ่ืน         97,600.00 บาท 
   รวมเป็น  64,950,382.32 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 3 ราย)  420,000.00 บาท 
  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  18 ราย)       540,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   63,990,382.32 บาท 
หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์       
(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,563 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  3 ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  420,000.00 บาท   
1. นายจักรพงษ์ สุริยพร หน่วย ม.บูรพา 150,000.00 บาท 
2. นายชิ้น ใจเจริญ หน่วย ม.บูรพา 120,000.00 บาท 
3. นายฉลอง ไชยเมือง หน่วย ม.มหาสารคาม 150,000.00 บาท 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  18 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน   540,000.00 บาท  
1. น.ส.พรทิพย์ สุขสุคนธ์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. นายไตรรัตน์ พิพัฒน์โภคผล หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 



 

 

3. นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
4. น.ส.ปานพิมพ์ เชื้อพลากิจ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
5. น.ส.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
6. นายชัยธัช ทองบุตรดา หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
7. นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
8. นายปณิธาน วิจิตรานนท์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
9. นางศิริวรรณ ศรีสรฉัตร หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
10. น.ส.ลักษณา อินทจักร หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  30,000.00 บาท 
11. นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
12. นางตันหยง ประทับสิงห์ หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
13. นางสุชาดา อาศัยสุข หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
14. นายค าสวย โคตรศรีเมือง หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
15. นางสาวีตรี ผาสุขเจริญ หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
16. นางเยาวภา สาลีวงษ์ หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
17. นางวนิดา ธนรัตนานนท์ หน่วย ม.บูรพา 30,000.00 บาท 
18. นางจุฑารัตน์ จุลศิริพงษ์ 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     11,950 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 156 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,633 คน Persons 
4. เงินสด Cash 876,760.54 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 513,861,640.73 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,634,793,579.28 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,123,823,467.48 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,774,141,937.87 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 2,501,579,656.37 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 7,651,481,038.28 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 5,706,820,720.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 600,574,628.10 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 501,446,968.01 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 127,911,047.26 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 373,535,920.75 บาท Baht 
  


