
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

10/2563   วันที่ 16 สิงหาคม 2563  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  30 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  7 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา  8 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายภัคชนัญ  ข่ายทอง 118-158-016775 นักทรัพยากรบุคคล 
2 นางสาวชุติมา  ศรีสุข 118-171-016776 อาจารย์ 
3 นายวิโรจน์  โกด ี 138-130-016777 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
4 นางสาวชญาน์นันท์  เขื่อนทอง 138-130-016778 พยาบาล 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นางสาวกานต์นภัส  บุญประเสริฐ 128-015-016779 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
6 นายดิเรก  เสือสีนาค 128-016-016780 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7 นายอภิสิทธิ์  ค าสี 128-164-016781 อาจารย์สาธิต 
8 นางสาวรินรดา  เคนบัวบาน 211-015-016782 พยาบาล 
9 นางสาวฐิติมา  สิทธิ 211-015-016783 พยาบาล 
10 นางสาวเมทิกา  กล่อมวิญญา 211-015-016784 พยาบาล 
11 นางสาวกมลชนก  ม่วงเมืองแสน 211-015-016785 นักวิชาการพัสดุ 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
12 นายกฤติน  กิตติกรชัยชาญ 518-015-016786 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
13 นางสาวชฎาพร  บุญเกื้อ 618-018-016787 ทันตแพทย์ 
14 นางสาวปริยากร  ฉ่ าไกร 618-018-016788 นักวิชาการเงินและบัญชี 
15 นางสาวขจิตา  พิริยะประสาธน์ 618-018-016789 ทันตแพทย์ 
16 นางสาวธนัชพร  ชื่นเกษร 618-068-016790 นักเทคนิคการแพทย์ 



 

 

17 นางสาววิลาสินี  หมายเจริญศรี 618-080-016791 อาจารย์ 
18 นายกัณภัค  ตัณฑสิทธิ์ 618-080-016792 อาจารย์ 
19 นางสาวปิยพรรณ  มุขเพชร 618-081-016793 นักวิเทศสัมพันธ์ 
20 นางสาววิกานดา  มั่นถึง 618-090-016794 นักประชาสัมพันธ์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
21 นางชนันต์ญาต์  นาเมืองรักษ์ 718-012-016795 นักวิชาการพัสดุ 
22 นางสาววนิดา  ชื่นตา 718-033-016796 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
23 นายกฤตนน  โชติพรม 628-064-016797 นักวิทยาศาสตร์ 
24 นางสุพรรณิการ์  พรหมสุริยา 628-064-016798 นักวิชาการสัตวบาล 
25 นางวันวิสาข์  ดอกค า 628-064-016799 นักวิทยาศาสตร์ 
26 นายปรัชญา  นวนแก้ว 628-064-016800 อาจารย์ 
27 นางสาวเอมอร  งามใจ 628-064-016801 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
28 นางสาววราภรณ์  ผลด ี 628-064-016802 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
29 นายณัฐวุฒิ  ดาวทอง 628-064-016803 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
30 นางสาวกนกพร  ปาผัด 628-064-016804 นักวิชาการเงินและบัญชี 
  

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  11 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย     
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวผุสดี  ไชยชนะ 960-001-003426 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
2 นางศศิธร  อนุรักษ์ 128-015-014060    
3 นายฉัตรชัย  กรีพละ 128-015-012416    
4 นางสาวทิพวรรณ  จันที 128-015-014123    

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นางสาวเกศริน  สืบจันทร์ 519-061-011652   
6 นางสาวอุไรลักษณ์  มีสุข 519-061-013114 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7 นายจักริน  รักสนิท 615-068-015660    
8 นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิกิจ 618-013-015290   



 

 

9 นางสาวไพลิน  พิชา 618-018-011856    
10 นายตระการ  เอ่ียมสาย 615-019-012017 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
11 นางสาวปาลิกา  เวชกุล 628-064-016617 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  1  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      7 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 4 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  14 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  5 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวภัทรนันต์   สุคง 119-041-014880 มารดา 1,000.00  
2 นางพรรณประไพ   มุขแจ้ง 118-041-002685 มารดา 1,000.00  
3 นางประยูร   ปิ่นทอง 119-040-006762 มารดา 1,000.00  
4 นางสมพร   จริยาณวัตร 118-040-002670 บิดา 1,000.00  
5 นางเพราพรรณ   ธรรมา 960-001-000739 คู่สมรส 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสาวณัฐวดี   ไทยง้วน 129-171-016584 บิดา 1,000.00  
7 นางสาวพิชญธิดา   ชมศรี 212-071-016646 คู่สมรส 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นางสาวกาญจนา   เชี่ยวเชิงชล 519-019-015340 บิดา 1,000.00  
9 นางสาวพัชรี   ปัญญาเลิศศรัทธา 538-005-005559 บิดา 1,000.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10 นางสาวนพคุณ   ภักดีณรงค์ 710-012-005408 มารดา 1,000.00 



 

 

11 นายคะนอง   พิลุน 718-712-013928 มารดา 1,000.00 
12 นางนุชนารถ   เจ็กมา 718-019-007392 บิดา 1,000.00 
13 นางสาวนริสา   วงศ์พนารักษ์ 710-027-005720 บิดา 1,000.00  
14 นางสาวพร้อมจิตร   ห่อนบุญเหิม 710-027-006313 สมาชิก 30,000.00   

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  16 ราย  19 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสถาพร   ตวันฉาย 960-001-003828 300.00  
2 นางสาวปัทมา   ดีสวัธน์ศรีเพชร 118-042-009565 300.00  
3 นางศุภรัศ   สารพัฒน์ 128-015-004283 150.000 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
4 นายพิพัฒน์   สันติกูล 519-019-009185 450.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. นางจิดาภา   จ านงค์วัย 618-068-007864 600.00   
6 นางสาวสุนทรีย์   เปี่ยมมนัส (2 ครั้ง) 615-015-014603 150.00   
 นางสาวสุนทรีย์   เปี่ยมมนัส 615-015-014603 450.00   
7 นายประเทิน   แก้วกระจ่าง 611-019-005119 1,000.00   
8 นางสาวอังคณา   อังกสิทธิ์ 618-019-006286 600.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9 นายดุลยเทพ   ภัทรโกศล 710-023-007916 150.00   
10 นางนิพัทธา   หรรนภา 718-053-009067 450.00   
11 นางไพฑูรย์   บุญชู 718-031-015027 1,000.00   
12 นางสินีนาฎ   พรั่งพร้อมกุล 718-019-007297 600.00   
13 นางยสพรรณ   พันธะศรี 718-711-009352 750.00   
14 นางสาวอ าภา   คนซื่อ 718-015-013806 600.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
15 นายน้อม   สังข์ทอง (3 ครั้ง) 960-008-003733 150.00   
 นายน้อม   สังข์ทอง 960-008-003733 450.00   
 นายน้อม   สังข์ทอง 960-008-003733 900.00   
16 นางสาวสมสมัย   เอียดคง 818-026-007925 450.00 

 



 

 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  12 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย   
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวสุภาลักษณ์   พงษ์สุธรรม 960-001-002250 5,000.00   
2 นางนงนวล   พงษ์ไพบูลย์ 960-001-000130 15,000.00   
3 นางจินดา   โพธิ์เนียร 900-001-000308 15,000.00   
4 นายแก   กลิ่นหอม 901-001-001597 10,000.00   
5 นางสวลักษณ์   ทองค า 901-001-001934 5,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสาววราภรณ์   เตชะวัฒนเศรษฐ์ 960-001-000787 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นายบุญส่ง   ไกรสังข์ 960-005-000651 10,000.00   
8 นางสาวสุกัญญา   แสดงธรรม 960-005-003796 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9 นางสุพรรณี   เหลือบุญชู 960-007-004033 5,000.00   
10 นายศิริศักดิ์   จันฤาไชย 960-007-004317 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
11 นายสมศักดิ์   โพธิวิจิตร 960-008-001807 10,000.00   
12 ว่าที่ร.ต.ดนัย   พันธ์นิล 960-008-002151 5,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,241 คน 

   เข้าใหม่ 23 คน 

   ลาออก 9 คน 

   เสียชีวิต                    4 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,251 คน 

 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  58,920,627.65 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  561,200.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       324,321.92 บาท 

  รวมเป็น  69,634,827.65 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 1 ราย)  150,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  3 ราย)         90,000.00 บาท   

  จ่ายเบี้ยประกันภัยกลุ่ม (สมาชิก 12,245 ราย)  979,600.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   69,394,827.65 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  59,394,827.65 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,151 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  1  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   150,000.00 บาท   
1. น.ส.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม หน่วย ม. มหาสารคาม 150,000.00 บาท 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  3  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  90,000.00 บาท  
1. นายภาคภูมิ รัตนโรจนกุล หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. นางเกษร บัวทอง หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
3. นางจุฑาทิพย์ มากนก หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 

 



 

 

 
 

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
MONTHLY REPORTS JULY 2020 

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

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,426 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 162 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,849 คน Persons 

4. เงินสด Cash 618,275.30 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,506,991,252.93 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,631,955,342.07 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,180,621,220.13 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,660,685,102.30 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 112,300.00 บาท Baht 

12 หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด Shares of SAHALIFE 57,250,000.00 บาท Baht 

13 เงินลงทุน Total investment 2,223,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,140,552,671.92  บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,316,833,510.00 บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 372,728,339.37  บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     193,729,478.19 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 178,998,861.18  บาท Baht 
  


