
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 6/2563 

ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  31 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา  4 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวเพ็ญศรี  สุ่ยวงษ์ 118-019- 016682      พนักงานบริการ  
2 นางสาวชลธิชา  อ้วนละมัย 118-019-016683       นักจัดการงานทั่วไป 
3 นางสาวศิริกานดา  วงศ์รัตตกาญจน์ 118-019-016684 พนักงานบริการ  
4 นายภาณุมาศ  พุกกลิ่น 118-162-016685 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
5 นางสาวณัฐวดี  พลอยดี 119-040-016686 นักวิชาการศึกษา 
6 นางสาววิสุนตรี  ไทยน้อย 119-042-016687 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
7 นายธีระพงษ์  จ านงนารถ 138-130-016688 พนักงานบริการ  
8 นางสาวชารีดา  รวมสุข 138-130-016689 พยาบาล 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
9 นางสาวอารียา  พาหาสิงห์ 128-015-016690 พยาบาล  
10 นางสาววนัชพร  ผาดจันทึก 128-015-016691 พยาบาล  
11 นางสาวณัฐกฤตา  ทองศรีม่วง 211-015-016692 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
12 นางสาวกมลรัตน์  แพรศรี 519-026-016693 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13   นายประทีป  อูปแก้ว 528-005-016694 อาจารย์   
14   นางสาวภัญนภัส  พฤกษากิจ 539-005-016695 อาจารย์   
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
15   นายคณากร  ตะพานนาค 615-068-016696 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
16   นางสาวสุจินดา  สุดประเสริฐ 615-068-016697 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  



 

 

17   นางสาวชไมพร  ขวัญล้อม 615-068-016698 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
18   นางสาวขนิทฐา  เม้ยก าเนิด 615-068-016699 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
19   นายพิชย  จ านงค์ประโคน 618-039-016700 อาจารย์    
20   นางสาวสุรีย์ฉาย  ทราพงษ์ 618-068-016701 พยาบาล   
21   นายธีรพงศ์  สนั่น 618-611-016702 คร ู
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
22   นายชาติชาย  พลศิลา 718-015-016703 นักรังสีการแพทย์ 
23   นายนรินทร์  ศิริวรรณ 718-016-016704 อาจารย์   
24   นายชัยยงค์  เสริมผล 718-016-016705 อาจารย์   
25    นางสาวสิรินทิพย์  พันธ์มัฆวาฬ 718-019-016706 นักวิชาการเงินและบัญชี  
26    นายทศพล  สีรินทร์ 718-713-016707 สัตวแพทย์  
27    นางสาวแพรวพิรุณ  เลพล 718-713-016708 สัตวแพทย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
28   นางสาวกัลยาพร  กันอิน 628-064-016709 อาจารย์   
29   นางสาวสุนิสา  จินะโกฎิ 628-064-016710 บุคลากร  
30  นายพิชัย  ไชยกุล 628-064-016711 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
31  นางสาวสุทธาทิพย์  ยามจีน 628-064-016712 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปร  

2. สมาชิกสมทบ  2 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 นายธัชชัย  เจริญทรัพย์มณี 99A-001-00197A บุตร สมาชิก 
2 นางสาวธัชชา  เจริญทรัพย์มณี 99A-001-00198A บุตร สมาชิก  
  

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  17 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวมลฤดี  น้อยธิ 138-130-014683   
2 นางสาวจุฬารัตน์  จ าชาติ 119-023-013935   
3 นางสาวอัจฉรา  สุเสวี 119-042-015630 
4 นายวิชิต  โชติธีรกุล 960-001-002372 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นางสาวชลธร  อร่ามทอง 128-015-012612 



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายเจตน์  ตันติวณิชชานนท์ 518-026-016522   
7 นายเติมศักดิ์  ส่งวัฒนา 960-005-002765   
8 นายชิงชัย  เมธพัฒน์ 960-005-005030   
9 นางสาวภัคญาณี  สุดสาร 528-005-015112   
10 นางสาวภัควรินทร์  ภัทรศิริสมบูรณ์ 518-061-009623   
11 นางสาวณัฐธยาน์  สิทธิธนสินธุ์ 519-061-009315 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นางยุพา  กูลประดิษฐ์ 960-006-004210   
13 นางสาวไพลิน  พาสพิษณุ 618-068-012384   
14 นางสาวตรีรัตน์  พรหมศรี 619-068-015886   
15 นายกษิดิศ  จันท้วม 618-068-012933 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16 นางวรรณฤดี  หิรัญรัตน์ 828-012-008893   
17 นางสาวธนภรณ์  แสนอ้าย 818-017-012716 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  60  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      14 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 3 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

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

 

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวศิริพรรณ   ตันติวัชรประกาย 960-001-001612 บิดา 1,000.00      
2 นายปัญญา   ค ามี 118-057-008163 บิดา 1,000.00      



 

 

3 นางชูศรี   เชาวนารมย์ 119-023-010482 บิดา 1,000.00      
4 นางสาวพรพรรณ  เสริมพงษ์พันธ์ 119-042-012738 มารดา 1,000.00     
5 นางวรรณี   ชาล ี 960-001-000242 สมาชิก 50,000.00    
6 นางสาวชนัญชิดา   จ ารัสศร ี 950-001-005411 บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาวรติรัตน์  กิตติปัญญาพัฒน์ 128-016-004808 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นางอุไร   โมรา 510-024-003783 มารดา 1,000.00     
9 นายสนั่น   ศรีจักร์ 960-005-000411 สมาชิก          50,000.00     
10 นายสมหวัง   ใหญ่ชุมพร 900-005-002796 สมาชิก 50,000.00     
11 นางสาวอรวรา   บัวผา 518-043-004259  บิดา 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นายธนกฤษณ์   ตาลช่วย 611-019-005172  บิดา 1,000.00      
13 นายเอกสัณห์   ชินอัครพงศ์ 960-006-005705 บิดา 1,000.00      
14 นางสาวสุนีย์   ตั้งศรีวงศ์ 610-019-004010 บิดา 1,000.00      
15 นางสาวศศิวิมล   อรุณ 618-019-007636 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
16 นางสาวสุดา   มินทะขัติ 628-064-015079 บิดา 1,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 24 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  4 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางวนิดา   พูลสวัสดิ์ 119-022-006461 300.00  
2 นางส าเนียง   สะเดา 119-041-010505 750.00  
3 นางสาวธัญนันท์   ง่านวิสุทธพัินธ์ 118-018-014790 450.00  
4 นางสาวปิยวดี   แจกเกาะ 138-130-012837 750.00  
5 นางสาวฉวีวรรณ   เศวตมาลย์ 960-001-004921 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสาวลินดา   พร้อมสินทรัพย์ 128-016-011154 450.00  

 
 



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางสาวสิดารัศม์ิ   ทรัพย์สกุล 519-061-013788  900.00  
8 นางสาวบุศดี   แน่นหนา 519-012-013177 150.00  
9 นางขวัญจิตต์   มานะเพียรเจริญ 519-061-010929 1,000.00  
10 นายเดชะ   ธนาวงษ์ 960-005-000256 1,000.00  
11 นางภาวิณี   สอนจันทร์ 519-061-009220 900.00  
12 นางภาวิดา   ธนกุลแก้วจินดา 519-019-009118  750.00  
13 นางสาววัชรา   นาวีพงษ์ผจญ 519-026-012463 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นางสาวอรนุช   ชื่นจันทร์เกิด 618-011-007822 1,000.00  
15 นายอร่าม   มากโภคา 901-006-003317 300.00  
16 นางสาวิตรี   เดชอัครา 618-091-012935 750.00    
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
22 นางสาววัลลี   หน่อแก้ว 628-064-012015 300.00   
23 นางสาวชยาณัญ   มณีวรรณ 628-064-016046 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
17 นายทองสุข   วุฒิพันธ์ 901-007-002506 300.00  
18 นางค าพอง   เหล่าอรรคะ (2 ครั้ง) 900-007-004477 1,000.00  
 นางค าพอง   เหล่าอรรคะ 900-007-004477 1,000.00  
19 นางสาวศิริประภา   บุญอ่อน 710-066-003228 150.00  
20 นางธราวรรณ   พลหาญ 960-007-002452 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 นางยุพิน   พิมโคตร์ 828-012-002648 1,000.00  
22 นายอุกกฤช   คงคาลัย 818-019-007003 450.00  
23 นางพรสวรรค์   คงหนู 828-012-012871 600.00  
24 นางสาววิลาวัลย์   จันทร์ศรี 818-087-014005 450.00   

 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  14 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย    หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย 
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสมชาย   ไกรสังข์ 960-001-003885 5,000.00  



 

 

2 นางอรุณี   สินสันธิเทศ 960-001-001839 5,000.00  
3 นางศิริรัตน์   ภู่สกลเจริญศักดิ์ 960-001-001879 5,000.00  
4 นางเบ็ญจา   ส่งเจริญ 960-001-001555 15,000.00  
5 นางสาวขจรศรี   ชาติกานนท์ 960-001-002859 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายเสถียร   ปุรณะวิทย์ 900-005-003675 5,000.00  
7 นางสาวนันทนา   สันตติวุฒิ 960-005-005143 15,000.00  
8 นางสาวทองมา   สังข์ทอง 900-005-000464 20,000.00  
9 นายสุชาติ   อังคนุรักษ์พันธุ์ 960-005-000442 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นางสมพร   เบ็ทซ์ 960-006-003478 5,000.00  
11 นางสาวทิพยวรรณ   กิตติพร 960-006-003149 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12 นางลาวัลย์   ทองบัวบาน 901-007-002124 5,000.00  
13 นายทองสุข   วุฒิพันธ์ 901-007-002506 10,000.00  
14 นายสุเทพ   ทองประดิษฐ์ 960-007-002340 15,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,129 คน 

   เข้าใหม่ 88 คน 

   ลาออก 18 คน 

   เสียชีวิต                    1 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,198 คน 

 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  58,364,044.71 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  573,700.00 บาท 

   ดอกเบี้ยรับ  143,904.01 บาท 

   รายได้อ่ืน       249,826.03 บาท 

   รวมเป็น  69,331,474.75 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 3 ราย)  360,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  0 ราย)         00.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   68,971,474.75 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  58,971,474.75 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,990 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  3  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   360,000.00 บาท   
1. นางวรรณี ชาลี หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00  บาท 
2. นายสนั่น ศรีจักร์ หน่วย ม. บูรพา 120,000.00  บาท 
3. นายสมหวัง ใหญ่ชุมพร หน่วย ม. บูรพา 120,000.00  บาท 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  0  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  00.00 บาท  
 

 

 

 



 

 

 

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
MONTHLY REPORTS MARCH 2020 

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

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,374 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 159 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,833 คน Persons 

4. เงินสด Cash 721,657.77 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,028,952,348.25 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,364,912,076.60 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,121,348,752.30 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,881,765,868.97 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 เงินลงทุน Total investment 2,103,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 8,671,800,985.05 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,211,687,650.00 บาท Baht 

16 ทุนส ารอง Compulsory reserve 693,497,546.55 บาท Baht 

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 153,059,139.65  บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     94,162,941.23 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 58,896,198.42  บาท Baht 
  


