
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งท่ี 

11/2562 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  28 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา  1 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางกุลธิดา  ปรคนธรรพ์ 118-018-016396 อาจารย์   
2 นางสาวจิตรลดา  ขุนดี 118-019-016397 นักตรวจสอบภายใน 
3 นางสาววิลาสินี  งามประเสริฐสุข 118-019-016398 นักตรวจสอบภายใน 
4 นายนัทวุฒิ  สุขชาติ 118-171-016399 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
5 นางสาวพรเพ็ญ  ทองโท 119-040-016400 อาจารย์   
6 นางอโณทัย  ขวัญงาม 138-130-016401 ผู้ช่วยพยาบาล  
7 นางสาวณัฎฐนันท์  คงธนศุภเจริญ 138-130-016402 นักเทคนิคการแพทย์ 
8 นางสาวมัลลิกา  อิ่นแก้ว 138-130-016403 นักเทคนิคการแพทย์ 
9 นางสาวอุมาพร  งอกงามดี 138-130-016404 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
10 นางสาวสุภัรสร  เกตุศรีทอง 138-130-016405 นักกายภาพบ าบัด 
11 นางสาวกัญญารัตน์  สอยสวาท 139-130-016406 คนงาน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
12 นายภานุวัฒน์  วงษ์วัฒนะ 128-015-016407 อาจารย์   
13 นางสาวสุรัตน์  โหนา 129-016-016408 นักวิชาการศึกษา 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
14 นางสาวอารียา  สมรูป 519-027-016409 อาจารย์    
15 นางสาวศิรินภา  แก้วพวง 519-027-016410 อาจารย์    
16 นางสาวมนัสนันท์  พิบาลวงค์ 519-028-016411 นักวิทยาศาสตร์   
17 นายสุทัศน์  ค าเอ่ียมเอก 519-043-016412 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
18 นายมงคล  กลั่นทรัพย์ 618-019-016413 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
19 นายมัธยันห์  แสนใจบาญ 618-068-016414 นักกิจกรรมบ าบัด  
20 นางสาวสลิลทิพย์  สังวาลย์วงศ์ 619-019-016415 นักวิชาการเงินและบัญชี 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
21 นางสาวจิรวรรณ  ปาปะเข 718-015-016416 พยาบาล  



 

 

22 นางสาวภรณ์พินิจ  แสนสุข 718-015-016417 พยาบาล  
23 นางสาวสุธารัตน์  พินธะ 718-015-016418 นักวิชาการศึกษา 
24 นางเฉลิมพร  นามโยธา 718-028-016419 อาจารย์   
25 นางสาวสุรีวัลย์  บุตรชานนท์ 718-038-016420 อาจารย์    
26 นางสาววิชาภรณ์  ช านิก าจร 718-053-016421 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
27 นางสาวปิยธิดา  โคกโพธิ์ 718-712-016422 อาจารย์   
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
28 นางสาวปพิชญา  ปานใจ 628-064-016423 ครู  
  
สมาชิกลาออก 

1. สมาชิกลาออก จ านวน 7 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบรูพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวพรวิมล  อัตรภูมิ 138-130-013881 
2 นางสาวธมลวรรณ  ดุลสัมพันธ์ 138-130-014494 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
3 นางนบ  ปานสมพงษ์ 900-001-010648 

หน่วยมหาวิทยาลัยบรูพา 
4 นางสาววิชชุลดา  หนูเสริม 519-026-012464     

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นางสาวมัสรี  ใจมูล 618-068-013584 
6 นางสาวกานต์พิชชา  เกียรติกิจโรจน์ 618-028-013914  
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
7 นายสมบัติ  ท้ายเรือค า 710-014-005453   
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  61  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      23 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 7 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

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

 
 
 



 

 

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 

ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1   นางจุฬารัตน์   หาบ้านแท่น 119-019-010594 มารดา 1,000.00  
2   นางธนิตา   ท้วมเพชร 119-042-014056 มารดา 1,000.00  
3   นางจงกล   ใยมุง 901-001-001959 มารดา 1,000.00  
4   นางสาวศุภรดา   เต็มภัทรกุล 960-001-001620 บิดา  1,000.00  
5   นางสาววลัยพร   แก่นจันทร์ 139-130-015636 มารดา  1,000.00  
6   นางสาวนันทกานต์   สายทอง 118-041-011005 มารดา  1,000.00  
7   นางประกายรัตน์   ปุณยกร 111-012-005357 บิดา 1,000.00  
8   นางสาวจิตต์ตรา   ตั้งศิริพงศ์เมธ 118-042-007177 บิดา 1,000.00  
9   นางเอมวดี   ฉิมประภา 960-001-000686 สมาชิก 50,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10   นางสาวณัฐพัชร์   ไพศาลธนภัทธ์ 518-014-009370 บิดา 1,000.00  
11   นายวัชระ   อุปถัมภ์ 519-061-009224 มารดา 1,000.00  
12  นายอ านวย   สดใส 900-005-000566 มารดา 1,000.00  
13   นางสาวสุกานดา   สายรัตน์ 519-061-015343 มารดา 1,000.00  
14   นายธีระศักดิ์   สโมสร 539-005-014307 บิดา 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15   นายบุญทัน   เชษฐสุราษฎร์ 960-007-003091 คู่สมรส 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16   นางจ าปี   จันทนะ 901-008-002842 มารดา 1,000.00  
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 27 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1   นางศิริวรรณ   ปิยเบญจพร 118-015-008014 750.00  
2    นางสาวนันทา   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 960-001-000296 450.00  
3    นางสาวศุภวรรณ   ตัณฑิกุล 118-019-013930 450.00  
4    นายปรีชา   ตันจริยานนท์  (2ครั้ง) 960-001-001712 150.00  
      นายปรีชา   ตันจริยานนท์ 960-001-001712 150.00  
5    นางรุ่งทิวา   พรรณะ  (2ครั้ง) 950-001-004535 300.00  
     นางรุ่งทิวา   พรรณะ 950-001-004535 600.00  
7     นางสาวณิชาภา   ทองริบุรี 118-042-008667 450.00 
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7     นางสาวขวัญฤทัย   เนตร์สว่าง 128-015-008362 300.00  
8    นางสาวรัตนา   อินคง 128-015-015827 300.00  
9    นางสาวอรุณี   จันทร์แสง 128-015-006188 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10    นางสุพร   สรรพานิช 518-061-004700 450.00  
11    นางพิสมัย   น้ าจันทร์ 518-023-003857 300.00  
12  นางสาวปวลี   บุญปก 518-026-012423 600.00  
13  นางสาวบุศดี   แน่นหนา 519-012-013177 150.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14   นายนิวัฒน์   สกุลอ๊อต 615-019-011981 600.00  
15   นางสาวสุธาวัลย์   มารยาท 618-090-008172         1,000.00 
16   นางเจนจิรา   อ่อนเพ็ชร 619-019-011498 450.00  
17   นางสาวบุษยา   กันทะกะ 619-019-012028 750.00  
18   นายประสิทธิ์   รักษาคม 615-019-008998 150.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
19   นางทิพย์ศิรินทร์   ปิติ 628-064-011961 150.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
20   นายยุทธนา   อุไรชื่น 718-012-007138 450.00  
21   นางสาวบุศรินทร์   พรหมมินทร์ 718-034-014002 600.00  
22   นางสาวราตรี   สว่างจิตร  (2ครั้ง) 718-031-009065 450.00  
       นางสาวราตรี   สว่างจิตร 718-031-009065 450.00  
23   นายบรรลือ   สังข์ทอง 718-031-006844 300.00  
24   นางบังอร   จูมดอก 901-007-002118         1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
25   นางปิยธิดา   คงวิมล  (2ครั้ง) 818-026-009362  750.00  
       นางปิยธิดา   คงวิมล 818-026-009362      1,000.00 
26    นางสาวกรรณิกา   เนาว์สุวรรณ 818-019-014274 150.00  
27    นายอุกกฤช   คงคาลัย 818-019-007003 300.00 
 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  14 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  7 ราย   หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1   นางสาวอัญชลี   สุตธรรม 960-001-001023 15,000.00  
2   นางสาวสุประภา   ศรีทอง 960-001-004581   5,000.00  
3   นายสุรเดช   วันทยา 960-001-001810 20,000.00  
4   นายสมหมาย   ก าลังเดช 901-001-000767 10,000.00 
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5      นายอ านวย   ช่วยป้อง 900-005-002032 15,000.00  
7    นางผกา   บุญเรือง 960-005-000938 15,000.00  
8    นางดารณี   ภุมวรรณ 960-005-000394 15,000.00  
9     นางสาวสมยงค์   แสงพิมล 960-005-001562 10,000.00  
10    นางกัลยา   คัมภิรานนท์ 900-005-003146 5,000.00  
11    นางสาวชูวงศ์   ใจดี 900-005-000463 20,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12   นางจิรพรรณ   ชือศรี 960-006-002920 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13   นายวิเลิศ   จันทร์โสดา 901-007-003011 10,000.00  
14   นางจตุพร   เพ็งชัย 960-007-001130 15,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,022 คน 
   เข้าใหม่ 36 คน 
   ลาออก 18 คน 
   เสียชีวิต                    4 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,036 คน 
 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  56,475,929.62 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  506,200.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  141,402.39 บาท 
   รายได้อ่ืน       325,028.77 บาท 
   รวมเป็น  67,448,560.78 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 6 ราย)  694,028.50 บาท 
  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  2 ราย)         62,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   66,692,532.28 บาท 
 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  56,692,532.28 บาท  
  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 
 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,821 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  6 ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  694,028.50 บาท   
1. นายเลิศ ชูนาค หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. นางเอมวดี ฉิมประภา หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
3. นางวศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
4. นายทองหยิบ สุวรรณดี หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 34,028.50 บาท 
5. นายสุรินทร์ นิเวศณา หน่วย ม.นเรศวร 150,000.00 บาท 
6. นางอ าพร สุวรรณศรี หน่วย ม.นเรศวร 120,000.00 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  2 ราย   รวมเป็นจ านวนเงิน    62,000.00 บาท  
1. นายไพฑูรย์ พูลสุข หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. นายวิจิตร วิจิตรสงวน หน่วย ม.ทักษิณ 32,000.00 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 

       
1. จ านวนสมาชิก Membership     12,217 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 158 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,834 คน Persons 
4. เงินสด Cash 856,676.00 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 782,336,959.69 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 2,948,252,705.41 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,165,111,659.96 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,054,505,798.98 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 91,000.00 บาท Baht 
12 หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด Shares of SAHALIFE 6,960,000.00 บาท Baht 
13 หุ้นในบริษัทนมไทย - เดนมาร์ค  จ ากัด Shares of Thai - danish milk 200,000.00 บาท Baht 
14 เงินลงทุน Total investment 2,301,561,285.05 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 8,298,909,996.68 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,020,897,990.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 647,125,087.78 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 502,756,289.75 บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 180,798,258.82 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 321,958,030.93 บาท Baht 
  


