
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งท่ี 1/2563 

ณ วันที่ 11 มกราคม 2563 มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  24 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา  4 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหสัสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวประภาพร  ลิ้มจิตสมบูรณ์ 118-011-016513 อาจารย์    
2 นางสาวอสมาภรณ์  สิทธิ 118-013-016514 อาจารย์    
3 นายกิตติชัย  สุธาสิโนบล 118-014-016515 ผู้ช่วยศาตราจารย์  
4 นางมาลา  วงษ์งาม 118-017-016516 นักจัดการงานทั่วไป   
5 นายสุรพงศ์  โคตรสูงเนิน 118-021-016517 พนักงานบริการ   
6 นางสาวเบญจมาศ  พงษ์พล 119-042-016518 อาจารย์สาธิต   
7 นางสาวศิโรรัตน์  จันทร์หอม 138-130-016519 พนักงานบริการ   
8 นายวิชัย  แสนไทย 139-130-016520 นักวิชาการช่างศิลป์ 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
9 นางสาวสุปราณี  ทุมสิทธิ์ 129-015-016521 นักวิชาการศึกษา 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นายเจตน์  ตันติวณิชชานนท์ 518-026-016522 อาจารย์ 4 ปี 11 เดือน 
11 นายรชิษ  ธนาเตชะวงศ์ 519-019-016523 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
12 นางสาวนิสากร  เตชะบุตรศรี 519-516-016524 นักวิชาการพัสดุ   
13 นางสาวรังสิมา  ดรุณพันธ์ 519-526-016525 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
14 นางสาวอัจฉรา  อึ้งตระกูล 618-011-016526 อาจารย์    
15 นายพงษ์ศักดิ์  โขขุนทด 618-012-016527 อาจารย์    
16 นางสาวนภิสา  ไวฑูรเกียรติ 618-013-016528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
17 นางตรียานุช  ผาติรงควิวัฒน์ 618-018-016529 นักวิชาการพัสดุ   
18 นายสัจจพงษ์  แต้ดุลยกุล 618-068-016530 นักวิทยาศาสตร์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
19 นางสาวนิลปัทม์  ศรีโสภาพ 718-053-016531 อาจารย์    
20 นายสกลชัย  บุญปัญจา 718-053-016532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 



 

 

     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
21 นางสาวไพรพนา  ปิงเมือง 628-064-016533 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
22 นายทวีป  มหาสิงห์ 628-064-016534 อาจารย์    
23 นางสาวศุภมาส  ด่านพิทักษ์กุล 628-064-016535 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
24 นางสาวกาญจนา  สุดเสน่ห์ 628-064-016536 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  
สมาชิกลาออก 

1. สมาชิกลาออก จ านวน 7 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวจ าลอง  ช่างต่อ 960-001-001749 
2 นางพัฒนรัตน์  ธนพัฒน์ชินวร 960-001-002600 
3 นายสัญญา  รัตนวรารักษ์ 960-001-001186 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวสุธิดา  อรรถยานันทน์ 128-016-012832 
5 นางสาวจุฑามาศ  ศรีพุทโธ 128-015-015330 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6 นางสาวมานชยิน  คิม 615-019-008984 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
7 นางสุภัทรา  รักษาพันธ์ 718-015-013634 
 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  70  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      9 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 5 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  9 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     รหัสสมาชิก  ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวมานิตา   ยืนยง 118-042-015225 มารดา 1,000.00 
  



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
2 นางสาวกิตติยา   เพชรดี 519-026-011812 มารดา 1,000.00  
3 นางสาวพรทิพย์   พลอยงาม 519-060-010423 มารดา 1,000.00  
4 นายวิเชียร   อริยะสุขสกุล 518-019-003876 มารดา 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นายภัทร   ทับพิมล 611-019-005502 มารดา 1,000.00  
6 นางสาวอมรรัตน์   อังเวโรจน์วิทย์ 610-012-005594 บิดา 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7 นายถวิล   ลดาวัลย ์ 960-007-002319 สมาชิก 50,000.00  
8 นางสาวิตรี รตโนภาส   สุวรรณลี 718-026-006699 บิดา 1,000.00  
9 นายชื่น   ศรีเวียงยา 900-007-003210 สมาชิก 50,000.00  
 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 11 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวพิศมัย   นิยมเหตุ 118-042-004322 150.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
2 นางวินิดา   เจียระนัย 960-001-004350 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
3 นางสาวกรภัค   นิธิศบุณยกร 519-019-013463 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 นางสาวพรภุทชรี   โพธิ์ทอง 619-011-015670 600.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5 นางกนกวรรณ   เวียงสงค์ 718-019-013254 750.00  
6 นางชลธิชา   บรรหาร 718-715-007990 150.00  
7 นางสาวกันยารัตน์   ลาวงค์ 718-715-014100 600.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
8 นางสาวอุษา   อ้นทอง 828-012-005474 450.00  
9 นายฉันทัส   ทองช่วย 960-008-001092 1,000.00  
10 นางสาวนุชชฎา   ฉัตรประเสริฐ 818-026-008857 450.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
11 นายจิรพงศ์   มีทรัพย์ทองทวี (2 ครั้ง) 628-064-014661 300.00  
 นายจิรพงศ์   มีทรัพย์ทองทวี 628-064-014661 1,000.00  
 
 
 



 

 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย   หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล          รหัสสมาชิก   จ านวนเงิน  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายส าอาง   อยู่เอียง 901-001-001781 5,000.00  
2 นายเฉลียว   พันธุ์สีดา 960-001-001194 20,000.00  
3 นางอุทัย   แก้วคีรี 960-001-002795 5,000.00  
4 นางปานสิริ   พันธุ์สุวรรณ 960-001-003172 5,000.00  
5 นายพัฒนชัย   ปัทมะเวณุ 960-001-001517 5,000.00  
6 นายทวี   อุดม 900-001-000591 20,000.00  
7 นางสุปราณี   ธูปสุวรรณ 901-001-002085 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
8 นายกฤตกรณ์   ประทุมวงษ์ 960-001-003341 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นายวชิระ   ชาวหา 960-005-004863 15,000.00  
10 นางสุนทรี   คุณจักร์ 960-005-004420 5,000.00  
11 นางสาวสุรินทร์   สุทธิธาทิพย์ 960-005-000732 20,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นายบุญเทียม   เสือจุ้ย 900-006-002877 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นายบุญยงค์   เกศเทศ 960-007-001336 15,000.00  
14 นายทองบ่อ   ดวงเวียงค า 900-007-002453 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
15 นายไพฑูรย์   ลี่ไพบูลย์ 960-008-001498 15,000.00  
16 นางกรรณิการ์   กันอุปัทว์ 960-008-002646 5,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,069 คน 
   เข้าใหม่ 47 คน 
   ลาออก 15 คน 
   เสียชีวิต                    4 คน 
 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,097 คน 
 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 
 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  57,043,660.78 บาท 
 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  547,500.00 บาท 
   ดอกเบี้ยรับ  141,157.90 บาท 
   รายได้อ่ืน       425,926.03 บาท 
   รวมเป็น  68,158,244.71 บาท 
 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 1 ราย)  150,000.00 บาท 
  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  2 ราย)         60,000.00 บาท 
 เงนิกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   67,948,244.71 บาท 
 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  57,948,244.71 บาท  
  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 
 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,888 ราย) 
 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  1  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   150,000.00 บาท   
1. นายประเสริฐศิลป์  อรรฐาเมศร์ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท (น าไปช าระหนี้) 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  2  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  60,000.00 บาท  
1. นางศุภรดา เต็มภัทรกุล หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. นางสมทรง แสงอุทัย หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 
MONTHLY  REPORTS  DECEMBER 2019 

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

       
1. จ านวนสมาชิก Membership     12,274 คน Persons 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 159 คน Persons 
3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,827 คน Persons 
4. เงินสด Cash 739,207.00 บาท Baht 
5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,190,385,728.73 บาท Baht 
6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,363,980,203.92 บาท Baht 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,132,609,290.98 บาท Baht 
8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,816,262,081.43 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 100,000.00 บาท Baht 
12 หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด Shares of SAHALIFE 57,250,000.00 บาท Baht 
13 หุ้นในบริษัทนมไทย - เดนมาร์ค  จ ากัด Shares of Thai - danish milk 0.00 บาท Baht 
14 เงินลงทุน Total investment 2,160,000,000.00 บาท Baht 
15 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 8,543,176,251.79 บาท Baht 
16 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,145,660,670.00 บาท Baht 
17 ทุนส ารอง Compulsory reserve 647,125,087.78 บาท Baht 
18 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 721,194,367.07  บาท Baht 
19 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 259,897,820.05 บาท Baht 
20 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 461,296,547.02 บาท Baht 
  


