
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 7/2563 

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  9 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย 
 

ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

1 นางสาวอรธิดา  หอประเสริฐกิจ 138-130-016713 นักทรัพยากรบุคคล 
2 นางสาวจุฑารัตน์  แซ่อ๊ึง 950-001-016714 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
3 นายเชษฐ์  ศิริสวัสดิ ์ 518-014-016715 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4 นางณัฐกาญจน์  เปรมกมล 519-043-016716 อาจารย์   
5 นางสาวนันทนาวดี  บุญขวัญ 519-061-016717 แพทย์แผนไทย   
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
6 นายสรพงษ์  ภาคบุตรี 615-068-016718 พนักงานขับรถยนต์ 
7 นางสาวอนิศรา  ช้างจีน 615-068-016719 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
8 นางสาวดาริกา  แย้มรับบุญ 618-012-016720 อาจารย์   
9 นายพรดนัย  กาศเกษม 618-012-016721 อาจารย์   
10 นางสาวสุภลักษณ์  สุมาลย์โรจน์ 618-012-016722 อาจารย์   
11 นางสาวอารียา  สุดสุข 618-012-016723 อาจารย์   
12 นางสาววิชารัตน์  กันตวารี 618-068-016724 พยาบาล  
13 นางสาวขวัญญานันท์  มากเหลือธัญวุฒิ 618-091-016725 นักวิชาการเงินและบัญชี 
14 นายสิทธิชัย  ใสนวล 619-068-016726 พยาบาล 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
15 นางสาวอุษณี  สืบพันธุ์โพธิ์ 718-712-016727 บุคลากร 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
16 นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง 628-064-016728 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  



 

 

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  14 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  5 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางอิสรีย์  กานต์เรืองศิริ 118-013-006941   
2 นายวิทยา  ศรีบางพลี 138-130-015451 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
3 นายณัฐกรณ์  สมาธิ 128-015-014691   
4 นายนพนันท์  แป้นกลัด 128-015-014910   
5 นางสาวกรองแก้ว  มากมี 211-015-016137   
6 นางสาวเกตุสิรี  มีกุศล 212-071-015574   
7 นางสาวเอรวดี  ศรีสูงเนิน 211-015-008622 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นายกิจฐเชต  ไกรวาส 519-521-014509   
9 นางสาวกาญจนา  บุญยัง 519-026-009967   
10 นางสาวอรสา  สุริยาพันธ์ 900-005-004659   
11 นายอภิสิทธิ์  ปกป้อง 519-061-014146   
12 นายธานี  ธรรมสุนทร 900-005-005197 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นายประพนธ์  นิตยะประภา 900-006-003024   
14 นางสาวอรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์ 618-011-008826 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  24  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      15 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 1 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

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



 

 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  19 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1    นายศักดิธัช   วรรธนภาคย์ 118-019-003932 มารดา 1,000.00    
2     นางนภัสสรณ์   ตันตะยาภรณ์ 118-019-005488  คู่สมรส 1,000.00    
3     นางสาวลลิตา   สิงห์ทอง 118-174-015735      บิดา 1,000.00    
4     นายก้องกฤช   แผนน้อย 111-042-004000      มารดา 1,000.00    
5     นายสุชิน   สุขนิ่ม 118-041-004267     มารดา 1,000.00    
6     นางนิรมล   แจ่มจ ารัส 960-001-000718 มารดา 1,000.00    
7     นายชม   ภูมิภาค 960-001-000054 สมาชิก 50,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
8     นายสมัย   นาวงษ ์ 128-031-015100 คู่สมรส 1,000.00  
9     นางปรียา   สุริยศ 128-015-006473 บิดา 1,000.00  
10   นางสาวเสาวลักษณ์   สรรเพชร 129-027-012759 บิดา 1,000.00  
11   นางสาวเพ็ญจันทร์   ภูมลิา 128-015-008906  มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
12   นายอาวุธ   หมั่นหาผล 519-060-014594 มารดา 1,000.00    
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13    นางสาวจรินทร   เสโตบล 610-019-006017 มารดา 1,000.00  
14    นางสาวปริศนา   ดวงศรี 615-019-014033 บิดา 1,000.00  
15    นางสาวจันทร์ทิพย์   ศรีทองอินทร์ 618-030-006444      บิดา 1,000.00      
16    นายเชิดศักดิ์   ทัพใหญ่ 610-030-005530 มารดา 1,000.00  
17    นางกฤษณี   แสงจันทร์ 618-068-010557 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
18    นายวรัตถ์   อุคะหะ 901-008-004428 บิดา 1,000.00     
19    นางสุวิมล   อนวัชพันธุ ์ 960-008-002883 สมาชิก 50,000.00  

 
 
 
 



 

 

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 18 ราย  19 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายชลายุทธ   เพียวประเสริฐ 118-012-010132 600.00  
2 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล (2 ครั้ง) 960-001-001051 150.00  
 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 150.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
3 นางสาวกัญญาณัฏฐ   ช้อนทอง 128-015-006985 1,000.00  
4 นางสาวนภัสรัญช์   โพธิ์นิลจรสั 128-015-008511 300.00  
5 นางศศิธร   ทิมทอง 128-015-007286 450.00  
6 นางสาววรรณภาพร   กลั่นประสิทธิ์  128-015-011943  450.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางสาวอารีรัตน์   พึ่งเย็น 519-016-009095 600.00  
8 นายบรรจง   จักรกลจันทร์ 510-012-004068 300.00  
9 นางสาวภิธรา   จิรเตชะนนท์ 519-043-010550 600.00  
10 นายสมุทร   ศิลรัตน์ 900-005-001413 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นางวรณัน   สงวนวงศ์ 619-068-014251 750.00  
12 นางสาวพวงทอง   พูลสระคู 618-019-015063 1,000.00  
13 นางปทุมพร   อโหสิ 610-019-003810 600.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
14 นางทิพย์ศิรินทร์   ปิติ 628-064-011961 300.00  
15 นางสาวสุทธินี   ศักดิ์สูง 628-064-013072 450.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16 นางค าพอง   เหล่าอรรคะ 900-007-004477 600.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
17 นายน้อม   สังข์ทอง 960-008-003733 150.00  
18 นางสาวสุวนิตย์   เศรษฐโศภณ 960-008-002530 600.00   

 
 



 

 

 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  10 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย   
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1    นายสนั่น   วีระพงษ์ 960-001-001086 20,000.00  
2       นายจิรเมธ   ตรีกูล 960-001-002028 10,000.00  
3 นายวิจิตร   อักษรชู 901-001-001398 5,000.00  
4 นางธิราภรณ์   มณีย้อย 960-001-002172 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นายสมคิด   บุญเรือง 960-005-000331 15,000.00  
6 นางสุพัฒศรี   วรสายัณห์ 960-005-001371 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7 นางสมคิด   สิทธิศร 960-007-004081 5,000.00  
8 นายไสว   หินค า 960-007-001914 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
9 นายวินิจ   อ่อนแก้ว 900-008-002619 15,000.00  
10 นายเปลี่ยน   สุวรรณทว ี 900-008-002995 20,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,198 คน 

   เข้าใหม่ 57 คน 

   ลาออก 18 คน 

   เสียชีวิต                    2 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,235 คน 

 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  58,971,474.75 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  550,700.00 บาท 

   ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

   รายได้อ่ืน       194,700.00 บาท 

   รวมเป็น  69,716,874.75 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์ 2 ราย)  240,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  0 ราย)         00.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   68,476,874.75 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  59,476,874.75 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,037 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  2  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   240,000.00 บาท   
1. นางสมจิตต์ ศรีรักษ์ หน่วย ม. บูรพา 120,000.00 บาท 
2. นางสุวิมล อนวัชพันธุ์ หน่วย ม. ทักษิณ  120,000.00 บาท 
 

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

 

 



 

 

 

 

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
MONTHLY REPORTS APRIL 2020 

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

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,411 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 160 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,834 คน Persons 

4. เงินสด Cash 6,581,150.87 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,326,872,506.77 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,360,958,246.17 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,140,918,787.48 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,876,731,092.60 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 2,173,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 8,987,505,358.25 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,243,200,680.00 บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 197,761,759.33  บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     109,246,454.81 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 88,515,304.52  บาท Baht 
  


