
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 9/2563 

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  23 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา  7 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายอนิรุทร์  มูลวันดี 118-019-016752 นักวิชาการนิสิต  
2 นายจารุวัฒน์  ชูรักษ์ 119-041-016753 อาจารย์สาธิต  
3 นางสาวกิริยา  กุศลส่ง 119-041-016754 อาจารย์สาธิต 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวนงนภัส  ฉัตรมณี 211-015-016755 พยาบาลวิชาชีพ 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นางเพชราภรณ์  เพียรประสิทธิ์ 519-043-016756 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
6 นางสาวรัตติกร  นิยมสุข 519-061-016757 นักวิชาการสาธารณสุข 
7 นางสาวนุจรี  ภาคาสัตย์ 519-522-016758 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
8 นางสาวพัชกาญจน์  เชื้อสกุล 618-015-016759 นักวิชาการศึกษา  
9 นายอาวุธ  ลภิรัตนากูล 618-016-016760 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
10 นางสาวกรรวี  วิรุฬห์ศรี 618-018-016761 ทันตแพทย์  
11 นายอังกูร  เขาเหิน 618-018-016762 ทันตแพทย์  
12 นายกิตติศักดิ์  แถวนาชม 618-032-016763 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
13 นางสาวนิตยา  ค ามูลนาม 718-016-016764 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
14 นายเทพพร  ขานไชย 718-026-016765 อาจารย์  
15 นางสาวขวัญดาว  มาลาสาย 718-031-016766 อาจารย์  



 

 

16 นายพรพิชิต  โพธิ์ศรี 718-034-016767 นักวิชาการศึกษา 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
17 นายนรินธน์  นนทมาลย์ 628-064-016768 อาจารย์  
18 นางสาวอาภาพรรณ  ประทุมไทย 628-064-016769 อาจารย์  
19 นางสาวนริศรา  เสือคล้าย 628-064-016770 อาจารย์  
20 นางสาวจุฑามณี  จันทร์ศุภเสน 628-064-016771 นักวิชาการเงินและบัญชี  
21 นายนริศ  ศรีสว่าง 628-064-016772 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
22 นายวัชระ  จตุพร 628-064-016773 อาจารย์ 
23 นางสาวภัสราภรณ์  บัวงาม 628-064-016774 ผู้ดูแลเด็ก 
  

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  8 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4 ราย     
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์ 118-024-008150    
2 นางพรหมธิดา  แสนค าเครือ 960-001-003352 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
3 นายธนากรณ์  อุดมศรี 519-017-013222    
4 นางสาวรพีพรรณ  เตชตา 519-043-015653 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นางสาวบังอร  ค าจันทร์ 615-068-013625    
6 นายชูชาติ  สระทองพิม 619-068-011495 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
7 นางสาวคณิตาพร  สุภาเดช 628-064-012638    
8 นางสาวเบญจมาศ  สุระเดช 628-064-012639 

2. สมาชิกสมทบลาออก จ านวน  1 ราย 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
1 นางสาวจุฑามาศ  จันทะสะโร 99B-008-00156A 

 
 
 



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  48  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      20 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 6 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  24 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสีอุไร   จิปิภพ 960-001-000360 สมาชิก 50,000.00  
2 นางประภาพันธุ์   กรโกสียกาจ 960-001-000239 สมาชิก 50,000.00  
3 นางสมหมาย   ขจรทรัพย์ 960-001-001255 สมาชิก 50,000.00  
4 นางสาวอรพินธ์   อัจฉรานุกูล 118-018-004964 บิดา 1,000.00   
5 นายณฐพล   จันทโภโต 119-041-013605 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นายวัลลภ   วีชะรังสรรค์ 128-031-004857 บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางสาววรนาฏ   จงโยธา 510-012-004221 มารดา 1,000.00   
8 นางสาวสิริพันธ์   มาลารัตน์ 519-014-009655 บิดา 1,000.00   
9 นางสาววาริพันธ์   ไชยมงคล 519-061-009311 บิดา 1,000.00   
10 นางสาวพรนภา   หอมสินธุ์ 518-027-004598 บิดา 1,000.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นายกฤษฎา   บุญศิริยะ 618-016-012857 มารดา 1,000.00   
12 นางกรรณิกา   จ าปาทอง 618-016-014833 มารดา 1,000.00   
13 นางอนงค์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 615-019-012356 มารดา 1,000.00   
14 นายพีระ   ทองแจ้ง 611-019-004247 มารดา 1,000.00   



 

 

15 นางสาวกนกวรรณ   ไพรเจริญวรกุล 618-068-012859 บิดา 1,000.00   
16 นางษมาภรณ์   อินช านาญ 618-080-006645 บิดา 1,000.00   
17 นางอรพรรณ   ถุงออน 618-019-009337 บิดา 1,000.00    
18 นางวิมลวรรณ   ปัญญาโรจน์ 618-068-015994 คู่สมรส 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
19 นายคุณากร   ตันกูล 628-064-012117 มารดา 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
20 นางอารีรัตน์   รักษาศิลป์ 710-714-005815 มารดา 1,000.00   
21 นายพิทักษ์   น้อยวังคลัง 710-017-003992 บิดา 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
22 นายเพิ่ม   จันทมา 900-008-002342 สมาชิก 50,000.00  
23 นายวรวุฒิ   อินทร์ทองแก้ว 828-023-010575 บิดา 1,000.00   
24 นายสุนทรา   กล้าณรงค์ 960-008-002858 สมาชิก 50,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  21 ราย  25 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  7 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายณรงค์เดช   ปานนาค 111-019-007843 1,000.00   
2 นางสาวประภา   แก้วสะอาด 118-040-010459 600.00   
3 นางเยาวลักษณ์   วรรณม่วง 900-001-010960 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวดวงแก้ว   มั่นคง 129-032-009368 1,000.00   
5 นายสุทธิพงษ์   เครือพิมาย 128-015-007940 600.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นางสาวนันทวัน   เทพกร (2 ครั้ง) 519-029-011729 300.00    
 นางสาวนันทวัน   เทพกร 519-029-011729 150.00    
7 นายนิพนธ์   กล่ ากล่อมจิตร 518-043-013397 150.00     
8 นางสาววิไลรัตน์   เล่าหงี 519-061-011214 750.00     
9 นางจีระพร   พรหมโลก 960-005-003560 1,000.00   
 
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นางสาวพวงทอง   พูลสระคู 618-019-015063 300.00   
11 นายกิตติหาญ   ด างาม 615-019-011973 300.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12 นางธราวรรณ   พลหาญ 960-007-002452 1,000.00    
13 นางไพฑูรย์   บุญชู (2 ครั้ง) 718-031-015027 1,000.00     
14 นายดุลยเทพ   ภัทรโกศล 710-023-007916 450.00    
15 นางอุไร   จ าปาวะดี 710-027-005869 300.00    
16 นางสาวสุวรรณ   โสระมัด 718-012-011563 600.00   
 นางไพฑูรย์   บุญชู 718-031-015027 300.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
17 นายปรีชา   ทิชินพงศ์ (3 ครัง้) 960-008-002751 150.00    
 นายปรีชา   ทิชินพงศ์ 960-008-002751 150.00    
 นายปรีชา   ทิชินพงศ์ 960-008-002751 450.00    
18 นางพูนสุข   อุดม 818-014-008766 150.00    
19 นางเบญจวรรณ   คงกัน 818-019-008347 150.00    
20 นางโสภิน   วัฒนเมธาว ี 828-019-005772 300.00    
21 นางสาวอุษา   อ้นทอง 828-012-005474 300.00 

 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  17 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  12 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยเนรศวร  1 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย   
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางดวงรัตน์   ภานุวงศ์ 901-001-001460 5,000.00    
2 นางสาวเติมสุข   พงษ์ตน 960-001-000725 10,000.00   
3 นางสาวมณีรัตน์   กุญชรวัฒนะ 901-001-001796 5,000.00    
4 นายสมพงค์   ผาผองยูน 900-001-001927 20,000.00   
5 นางวินิดา   เจียระนัย 960-001-004350 5,000.00    
6 นายสมชาย   แสงจิตต์พันธุ์ 960-001-001062 10,000.00   
7 นายอาจหาญ   ทรงงามทรัพย์ 960-001-001174 10,000.00  
8 นายสมชัย   โชติกวิบูลย ์ 901-001-003016 5,000.00   
9 นางชุลีพร   สุภธีระ 960-001-001185 15,000.00   



 

 

10 นายสมหวัง   คุรุรัตนะ 960-001-000508 20,000.00  
11 นายสุทธิ   พานิชเจริญนาม 960-001-001710 15,000.00   
12 นางรัชนี   อัศวรุ่งนิรันดร์ 960-001-004852 5,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
13 นายประถม   ใจจิตร 960-005-000225 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยเนรศวร 
14 นายอร่าม   มากโภคา 901-006-003317 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15 นายเจริญ   เหล่าสมบัติ 901-007-002865 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16 นายปรีชา   ทิชินพงศ์ 960-008-002751 15,000.00   
17 นายครื่น   มณีโชติ 960-008-001995 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,247 คน 

   เข้าใหม่ 16 คน 

   ลาออก 20 คน 

   เสียชีวิต                    2 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,241 คน 

 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  59,527,317.75 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  494,800.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  148,630.98 บาท 

  รายได้อ่ืน       324,321.92 บาท 

  รวมเป็น  70,495,070.65 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 5 ราย)  594,843.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  0 ราย)         00.00 บาท   

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

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   68,920,627.65 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  58,920,627.65 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,127 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  5  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   594,843.00 บาท   
1. นางประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 84,843.00 บาท 
2. นางสีอุไร จิปิภพ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
3. นางสมหมาย ขจรทรัพย์ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
4. นายอภิธรรม ก าแพงแก้ว หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
5. นายชื่น ศรีเวียงยา หน่วย ม. มหาสารคาม 120,000.00 บาท 
 

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

 



 

 

 
สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

MONTHLY REPORTS JUNE 2020 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED 
       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,416 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 162 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,829 คน Persons 

4. เงินสด Cash 685,558.78 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,466,537,546.56 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,530,579,451.65 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,170,781,116.59 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,670,000,852.26 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 9,073,931,360.57 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,281,660,820.00 บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 315,699,760.39  บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     176,854,283.11 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 138,845,477.28  บาท Baht 
  


