
  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
สรุปข่าวประจ าเดือนธันวาคม 2561 

* * * * * * * * * 
 

พิธีส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หลอด จังหวัดเชียงใหม่  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีมติให้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หลอด ต าบลสบเปิง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ ากัด ขอความอนุเคราะห์มา ตามหนังสือที่ สอ. 069/2561 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2561  

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด ได้ส่งมอบอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่หลอด ต าบลสบเปิง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว ขนาด 8 x 12 เมตร และห้องน้ า จ านวน 3 ห้อง พร้อม
อ่างล้างหน้า เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาของเด็กเล็กของหมู่บ้านแม่หลอด   

ในการส่งมอบอาคารดังกล่าว มีผู้ร่วมรับมอบ คือ นายณรงค์  บุญแก้ว ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ ากัด นายพัฒนา  ชัยสิทธิ หัวหน้าสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด นายนิคม  เรือน
ทราย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง และผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางฮ่าง (สาขาผาแตก)  

 



  

 

  

 

 
 



  

 

 

  

  

 

 



  

 

 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ ฯ ก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 มีหนังสือที่ กษ 1110/ว.3789 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
เรื่องผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2561 ซึ่งได้ก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับ
ดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ไดแ้จ้งผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด มีผลอยู่ในระดับ ดีเลิศ (ปีที่ 9)  

--------- 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงงวดเงนิกู้ฉุกเฉิน 

* * * * * * * * 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด มีมติให้เปลี่ยนแปลงงวดเงินกู้
ฉุกเฉิน ดังนี้  

เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินนั้น  
(1) เป็นสมาชิก   1 เดือน แต่ไม่เกิน 23 เดือน ให้ส่งช าระภายใน 10 งวด 
(2) เป็นสมาชิก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 59 เดือน  ให้ส่งช าระภายใน 20 งวด 
(3) เป็นสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป                         ให้ส่งช าระภายใน 30 งวด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561  
 

                                         ลงชื่อ                                                 
                           (นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) 

     ประธานกรรมการ 
 

หมายเหตุ ตามหนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่แจ้งให้ก าหนดงวดส่งช าระคืนเงินกู้ฉุกเฉิน  
ไม่เกิน 12 งวด 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
สมาชิกสหกรณ์ ถึงแก่กรรม 3 ราย 

 
(1) นางสาวณัฏฐนัณ  แสนทวีสุข  สมาชิกเลขที่ 718033 015614 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อายุ 42 ป ี 

สาเหตุที่เสียชีวิต ภาวะติดเชื้อ  เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 10,000.00 บาท 
2. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 150,000.00 บาท 

(2) นายสามารถ  สุกใส  สมาชิกเลขที่ 900005 000931 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 76 ปี 
สาเหตุที่เสียชีวิต หัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 70,000.00  บาท (รับแล้ว 30,000.00 บาท) 
3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 120,000.00 บาท (รับแล้ว 30,000.00 บาท) 

(3) นายสุทิน  ชอบทางศิลป์ สมาชิกเลขท่ี 960001 001444  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายุ 80 ปี 
สาเหตุที่เสียชีวิต ไขเลือดออก  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เงินสวัสดิการที่จะได้รับ 
1. เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 90,000.00  บาท (รับแล้ว 10,000 บาท) 
3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 120,000.00 บาท (รับแล้ว 30,000 บาท) 

สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสมาชิก มา ณ โอกาสนี้ 

 
ประกาศ ผลการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2562 

ผลการลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการที่จะหมดวาระในปี 2561 จ านวน 8 คน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง เวลา 13.30 น. มีผลดังนี้  
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

(1) จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน 4,152 คน 
(2) จ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน 1,466 คน คิดเป็นร้อยละ 35.31 

จากหน่วย มศว ประสานมิตร 909 คน (บัตรเสีย 17 ใบ) 
หมายเหตุ จากจ านวนเต็ม 2,641 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42 

  จาก มศว องครักษ์  281 คน (บัตรเสีย 4 ใบ) 
  หมายเหตุ จากจ านวนเต็ม  1,081 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99 
  จาก มศว สาธิตปทุมวัน 84 คน (บัตรเสีย - ใบ) 
  หมายเหตุ จากจ านวนเต็ม 121 คน คิดเป็นร้อยละ 69.42 
  จาก โรงพยาบาลชลประทาน 192 คน (บัตรเสีย 7 ใบ) 
  หมายเหตุ จากจ านวนเต็ม 309 คน คิดเป็นร้อยละ 62.14 



  

 

 
(3) รวมบัตรเสีย 28 ใบ 

2. ผลการนับคะแนน 
    หมายเลข         ชื่อ-สกุล         เลขที่สมาชิก     คะแนน        

1. นางบุษกร      สุวิสุทธิ ์   110 019 003704 448 
2. นายธาดาศักดิ์    วชิรปรีชาพงษ์  960 001 000534 607 
3. นายเสถยีร       อักษรชู              118 019 003249 709 
4. นายณัฐพฤทธ์     แก้วพิบูลย์               118 019 007504 509 
5. นางพนอ       อัศวรุจานนท์      960 001 001025 339 
6. นายอมรพงศ์  สุธรรมรักษ์         960 001 001880 520 
7. นายชัยโรจน ์       สายพันธุ์  960 001 002885 349 
8. นางอุไรวรรณ      วรรณะ   118 019 004318 253 
9. นายอดุลย์            ธูปสุวรรณ                  118 019 003998 339 
10. นายฤทธิ์       วัฒนชัยยิ่งเจริญ         128 031 004582 244 
11. นายวรวิทย์         ประรงค์ทอง               118 025 002460 127 
12. นายไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล               960 001 002652 270 
13. นางสุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต            960 001 000687   64 

3. ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ จากคะแนนสูงสุด คือ 
1. นายเสถยีร       อักษรชู              118 019 003249  
2. นายธาดาศักดิ์    วชิรปรีชาพงษ์  960 001 000534  
3. นายอมรพงศ์  สุธรรมรักษ์         960 001 001880    
4. นายณัฐพฤทธ์     แก้วพิบูลย์               118 019 007504 

  

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

(1) จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน 2,485 คน 
(2) จ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26 

 (3) รวมบัตรเสีย 13 ใบ 
2. ผลการนับคะแนน 
หมายเลข   ชื่อ-สกุล        เลขที่สมาชิก     คะแนน        

1. นายพิชิตร  มีพจนา   960 005 001955 169 
2. นายใหม่   ภูผา   518 019 003822 272 

3. ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ จากคะแนนสูงสุด คือ 
 นายใหม่   ภูผา   518 019 003822 
 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1. รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

(1) จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน 1,504 คน 
(2) จ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน 557 คน คิดเป็นร้อยละ 37.03 
(3) บัตรเสีย 5 ใบ 
 



  

 

 
2. ผลการนับคะแนน 
หมายเลข ชื่อ-สกุล        เลขที่สมาชิก     คะแนน       

1. นางพัชรนันญ  ศรีแก่นจันทร์  710 019 005167 277  
2. นายวิทยา  อรรถโยโค  710 026 004274 275 

3. ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ จากคะแนนสูงสุด คือ 
นางพัชรนันญ  ศรีแก่นจันทร์  710 019 005167       

 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
      มีผู้สมัครสรรหากรรมการ 1 คน คือ นางชาดา   กลิ่นเจริญ สมาชิกเลขท่ี 960 006 002772 
 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มีผู้สมัครสรรหากรรมการ 1 คน คือ นางพิทยาภรณ์   ด ารงกุลรัตน์ สมาชิกเลขท่ี 960 008 000803 

หมายเหตุ หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้สมัครหน่วยละ 1 คน จึงไม่ต้องมีการ
ลงคะแนนสรรหา 

 

ผลการลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในปี 2562 
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระ ประจ าปี 2561 จ านวน 8 คน ดังนี้  

1. นายณัฐพฤทธ์    แก้วพิบูลย์          118 019 007504 
2. นายธาดาศักดิ์    วชิรปรีชาพงษ์  960 001 000534 
3. นายเสถียร อักษรชู             118 019 003249 
4. นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์         960 001 001880            
5. นายใหม่  ภูผา   518 019 003822 
6. นางชาดา กลิ่นเจริญ  960 006 002772 
7. นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์  710 019 005167 
8. นางพิทยาภรณ์ ด ารงกุลรัตน์  960 008 000803 

 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ข่าวจากภาพ 

  

  

  

  



  

 

  

  

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 วันลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 แทนกรรมการ

ด าเนินการที่จะหมดวาระ ใน ปี 2561 จ านวน 8 คน ตามหน่วยของสหกรณ์ ณ จุดต่าง ๆ 



  

 

 

 

  

  

  

12 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพคุณบุญธรรม ไกรสังข์ อดีต

กรรมการสหกรณ์หลายสมัยประจ าหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วัดแจ้งเจริญดอน ต าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 



  

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายเสถียร  อักษรชู กรรมการสหกรณ์  เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิการต่างๆ  

ให้แก่  นางสาวรัตนากร  ภูมิกฤตยา,  นางสาวทิพพาพร  ภูมิกฤตยา และนางสาวพชรพร  สงเคราะห์  ทายาทของนางสาว

ประจวบ  สงเคราะห์  สมาชิกเลขที่ 000747 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  นางนงนวล  พงษ์ไพบูลย์  กรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงิน

สวัสดิการต่างๆ ให้แก่  นางปวิมล  ทุสุวรรณ, นางพชร  เรือนค า  และนางสาวกาญจนา  ทุสุวรรณ  ทายาทของ พันตรี ประพล  

ทุสุวรรณ  สมาชิกเลขที่ 003139  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาชิกถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 



  

 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  นายเสถียร  อักษรชู กรรมการสหกรณ์  เป็นตัวแทนสหกรณ์มอบเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่  

นางสาวสมนึก  ไตรภพ, นายปราะภาส  ไตรภพ  และนางประไพ  ดวงเพ็ชร  ทายาทของ นายยวด  ไตรภพ  สมาชิกเลขที่ 

000531  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาชิกถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
ข่าวประจ าเดือนธันวาคม 2561 

* * * * * 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด (สสอ.มศว) 

1. สมาคมได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555  
2. สมาคมฯ  มีสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  มีจ านวน 1,959 คน 
3. ฐานะการเงินสมาคมฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2561 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ จ านวนเงิน 2,143,400 บาท    
4. สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 16 คน 
5. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมาชิกท่ีช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อต่ออายุสมาชิก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่ 

เว็บไซด์ www.swutcc.co.th                                                                                                                                                     

-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

1. สมาชิกสมาคม (สสอค.) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561  จ านวน  285,894 คน  
2. สมาชิกสมาคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  จ านวน 1,653 คน  
3. สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้สมัคร 19 คน 
4. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมาชิกท่ีช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อต่ออายุสมาชิก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   

-------- 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) 

1. สมาชิกสมาคม (สส.ชสอ.) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   จ านวน 280,963 คน  
2. สมาชิกสมาคม (ศูนย์ มศว) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  จ านวน  167 คน 
3. สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-30  พฤศจิกายน  2561 จ านวน 11 คน 
4. ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สมาชิกท่ีช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อต่ออายุสมาชิก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บ

ไซด์ www.swutcc.co.th   

-------- 
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