
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

13/2563  ณ  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  40 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  22 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  6 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายศิรัส  อรรถศิริ 118-014-016883 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2 นางสาวลัดดา  ดีอินทร์ 118-014-016884 นักจัดการงานทั่วไป 
3 นางสาวมนธีรา  บุญชากร 118-019-016885 นักพัฒนาชุมชน 
4 นายวัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 118-024-016886 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5 นายสุเมษย์  หนกหลัง 118-024-016887 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6 นายชัยยุทธ  กลีบบัว 118-024-016888 อาจารย์ 
7 นางสาวภาวิณี  เนื่องเสวก 118-040-016889 อาจารย์สาธิต 
8 นางสาวพิมพ์ชนก  ค าชัย 118-069-016890 นักวิชาการศึกษา 
9 นายพงศ์ปณต  ทองขาว 118-069-016891 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายสมิทธ์  แย้มส าราญ 118-095-016892 นักจัดการงานทั่วไป 
11 นายพีระ  ตั้งธรรมรักษ์ 118-159-016893 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12 นางสาววัชราภรณ์  อักษรแหลม 119-013-016894 นักวิชาการเงินและบัญชี 
13 นายปกป้อง  คุ้มไทย 119-013-016895 นักทรัพยากรบุคคล 
14 นางสาวปาริฉัตร  นอกตาจั่น 119-014-016896 นักวิชาการพัสดุ 
15 นายธนวุฒิ  ปัญญาพูนผล 119-040-016897 อาจารย์สาธิต 
16 นายณัฐพงษ์  บางท่าไม้ 119-040-016898 อาจารย์สาธิต 
17 นางสาวอรวรรณ  ภูมี 119-069-016899 นักวิชาการเงินและบัญชี 
18 นางสาวณัฐญา  ประไพพานิช 119-159-016900 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19 นางสาวกนกวรรณ  ดาอ่ า 119-169-016901 นักจัดการงานทั่วไป 
20 นายสมภพ  บุญนาศักดิ์ 128-016-016902 นักวิชาการศึกษา 



 

 

21 นางสาวกัญต์กานิษฐ์  รัตนพันธ์ 138-130-016903 พยาบาล 
22 นางสาวสุธิดา  วงศ์จันลา 138-130-016904 นักเทคนิคการแพทย์ 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
23 นายวิชัย  จันทร์ประมูล 128-019-016905 ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
24 นายพงษ์พันธุ์  ตรีวารี 211-015-016906 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
25 นายอโณทัย  จัตุพร 518-015-016907 อาจารย์ 
26 นายกิตติวุฒิ  รักษา 519-019-016908 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
27 นางสาวสิริพร  ธิติโชติรส 519-019-016909 นักวิชาการศึกษา 
28 นายไชยญา  อินตา 519-019-016910 นักวิชาการศึกษา 
29 นางสาวนุสรา  สุขสอาด 519-060-016911 ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร 
30 นางสาวบังอร  ประจันบาล 528-005-016912 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
31 นางสาวกานดารัตน์  วงศ์สุวรรณ 818-062-016913 นักวิชาการ  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
32 นางสาวปริญญา  ปริญญาณัฏฐ์ 618-068-016914 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
33 นายสุธิพร  อัครแสง 718-015-016915 เภสัชกร 
34 นางสาวนภัสกร  กรวยสวัสดิ์ 718-038-016916 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
35 นายธนกานต์  สวนกัน 628-064-016917 อาจารย์ 
36 นายพิทยา  ดวงตาด า 628-064-016918 อาจารย์ 
37 นางกมลวรรณ  จงสมวัย 628-064-016919 อาจารย์ 
38 นางสาวแสงเทียน  ราชคม 628-064-016920 นักวิชาการเงินและบัญชี 
39 นางสาวกรวรรณ  แสงศรีจันทร์ 628-064-016921 นักวิชาการเงินและบัญชี 
40 นางสาวพัชรพรรณ  จ านงนิจ 628-064-016922 อาจารย์ 
 

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  12 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย     
 
 



 

 

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวศุภรัตน์  ชนะ 118-174-015944 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
2 นางสาววิไลวรรณ  ทิพสิงห์ 900-001-009686 
3 นางสาวกรวีร์  เทพสัมฤทธิ์พร 128-015-012895 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
4 นางสาวกัญลิน  จิรัฐชยุต 530-050-005948 
5 นางสาวภัควิภา  นามจันทร์ทา 519-029-015499 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
6 นายสราวุธ  ค าปวน 618-032-006569 
7 นางสาวดวงสมร  ชัยพุทธานุกูล 618-068-015295 
8 นายบุรินทร์  ก าจัดภัย 618-612-012348 
9 นางภัทรวดี  พันธ์เดช 610-019-004397 
10 นางสาวอภิญญา  จีนน้ าใส 619-068-016454 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11 นางค าพอง  เหล่าอรรคะ 900-007-004477 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
12 นางสาวเยาวลักษณ์  ชูสิงห์แค 818-019-012870 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 

(1)  เพ่ิมเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  -  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      23 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 5 ราย 
 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
(1)  ลดเงินต้นส่งเงินงวดช าระหนี้รายเดือน จ านวน 1 ราย 
(2)  เพ่ิมเงินต้นส่งเงินงวดช าระหนี้รายเดือน จ านวน -  ราย 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  12 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  5 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย 



 

 

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางดวงพร   ศรีสุภาพ   110-018-005739  บิดา 1,000.00    
2 นายสรศักดิ์   สิงหฤกษ์    900-001-006800 มารดา 1,000.00   
3 นายมนัส   นิ่มนวล 900-001-000890  สมาชิก 50,000.00 
4 นายคอยรี   มีมูซอ 970-001-000840 สมาชิก 50,000.00 
5 นางสาวเพียงใจ   สุธเนศ 138-130-010297 คู่สมรส 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสาวระติ   กริ่มใจ 128-015-009473 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางสาวพวงพร   มณีเกตุ 539-005-009581 บิดา 1,000.00 
8 นางสาวบุญตา   เกตุพันธ์ 519-019-009106 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางสาวอัญชิสา   บุญสาใจ     618-018-013980 บิดา 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10 นางพยุง   วรบุตร 718-034-011266 สมาชิก 20,000.00      
11 นางสาวธัญกมล   ปะละฤทธิ์ 718-034-006550 มารดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
12 นางสาวชญาดา   พันธุรัตน์ 818-026-010704 มารดา 1,000.00 

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  34 ราย  36 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  13 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายประพันธ์   ปลิดปลอดภัย 960-001-000720 300.00 
2 นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมชาญบรรจง 138-130-016300 600.00    
3 นางสาวปัทมา   ดีสวัธน์ศรีเพชร 118-042-009565 600.00    
4 นางสาวปิยพร   ทรงณัฐศิริ 138-130-016261 750.00  
5 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 150.00  
6 นายทวีป   นาคแท้ 111-042-004967 150.00  
7 นางบังอร   ข าสุวรรณ 118-042-004476 1,000.00  
8 นางเก็จวลี   เจริญพจน์ 960-001-001586 300.00  



 

 

9 นายอัมพร   สุขเกษม 960-001-001653 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
10 นางสาววิภาวี   เทียนทอง 129-025-014696 750.00  
11 นางสาวพรนภา   นนตรี 128-015-010732 450.00  
12 นางสุรีย์   บุญประเสริฐ 128-015-012550 150.00  
13 นางสาววรรณภา   แช่มมณี 121-025-004830 450.00  
 นางสาววรรณภา   แช่มมณี (2 ครั้ง) 121-025-004830 1,000.00  
14 นายบุญธรรม   ทรงพินิจ 211-015-007796 1,000.00  
15 นางสาวชุติมา   รัศมี 128-015-014217 300.00  
16 นางสาวปิยะนุช   มิดดี้ 128-015-015911 450.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
17 นายนิพนธ์   กล่ ากล่อมจิตร 518-043-013397 600.00  
18 นายพลชัย   ไชยอินทร์ 518-019-005385 150.00  
19 นางศรุดา   วัฒนสิริกุล 519-061-009432 300.00  
20 นางสาวเสาวนีย์   เล็กค า 519-516-015961 450.00  
21 นายอ านวย   ช่วยป้อง 900-005-002032 900.00  
22 นายวรพจน์   รอบรู้ 960-005-000691 900.00  
23 นางปวีณา   แจ้งประจักษ์ 518-026-009762 450.00  
24 นายค าสวย   โคตรศรีเมือง 901-005-001801 600.00    
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
25 นางสาวสินีนาฏ   พุ่มสอาด 960-006-003246 300.00  
26 นางกฤษณา   วรรณกลาง 610-014-005049 450.00  
27 นางมนัญญา   บัวทอง 615-068-016382 750.00  
28 นางอรรัตน์   โลหิตนาวี 610-031-006176 300.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
29 นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วษา 628-064-007765 450.00  
30 นายธีรุตม์   หมื่นวงษ์เทพ 628-064-012523 750.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
31 นางฤทัยรัตน์   มายร์  สรสันต์ 718-718-013850 150.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
32 นางพิมพ์ชนา   ฮกทา (2 ครั้ง) 828-012-004670 150.00  
 นางพิมพ์ชนา   ฮกทา 828-012-004670 1,000.00  
33 นายทรงธรรม   ธีระกุล 818-019-004520 600.00   
34 นายทัต   พวงงาม 901-008-002931 450.00 



 

 

  

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  22 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย   
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวศิรินันท์   ผ่องวรรณ์ 960-001-001532 5,000.00  
2 นางสาวฉันทนา   กุลธวัชวิชัย 960-001-001353 10,000.00  
3 นายไพฑูรย์   โพธิสาร 960-001-004459 15,000.00  
4 นางสุปิยา   ศรีกัลยา 960-001-004897 5,000.00  
5 นายอนันต์   ยศนาม 900-001-001510 15,000.00  
6 นางทองคืน   ทรัพย์เจริญ 901-001-001143 10,000.00  
7 นางสาวจันทิมา   พรหมโชติกุล 960-001-001193 15,000.00  
8 นางศรียา   นิยมธรรม 960-001-000479 20,000.00  
9 นางสาวพิศมัย   จารุจิตติพันธ์ 960-001-000521 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นายสุชาติ   เถาทอง 960-005-001769 10,000.00  
11 นางปรัชรัศม์   มาศจรัสพัฒน์ 960-005-002111 5,000.00  
12 นายชอบ   เปี่ยมสะอาด 900-005-001220 20,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นางสวัสดิ์   ศักดิ์ประเสริฐ 900-006-003177 20,000.00  
14 นางดุษฎี   ภาชนะพรรณ์ 960-006-002719 10,000.00  
15 นางสาววิมล   จ่อมจีน 960-006-003198 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16 นายท านอง   พาศรี 900-007-003639 10,000.00  
17 นายจรูญ   คูณมี 960-007-001270 20,000.00  
18 นายวินัย   กลิ่นหอม 960-007-002148 15,000.00  
19 นางผ่องอ าไพ   จงเรียน 960-007-002529 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
20 นางพัชนีย์   ไวยวุฒิ 960-008-003132 10,000.00  
21 นางบัวงาม   ห่อแก้ว 960-008-001094 15,000.00  
22 นายมโน   พิสุทธิรัตนานนท์ 960-008-002212 15,000.00 
 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,276 คน 

   เข้าใหม่ 28 คน 

   ลาออก 17 คน 

   เสียชีวิต                    4 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,283 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  70,007,352.57 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  524,100.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       191,100.00 บาท 

  รวมเป็น  70,722,552.57 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  2 ราย)  207,414.19 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  9 ราย)       270,000.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   70,245,138.38 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  60,245,138.38 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,199 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  2  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   213,014.19 บาท   
1. นายมนัส นิ่มนวล หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 63,014.19 บาท 
2. นางพยุง วรบุตร หน่วย ม. มหาสารคาม 150,000.00 บาท 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  9 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  270,000.00 บาท  
1. นางสมพร จริยาณวัตร หน่วย ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 30,000.00  บาท 
2. น.ส.อมรรัตน์ แก้วเก็บ หน่วย ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 30,000.00  บาท 
3. นายประเวศ ภู่ศรี หน่วย ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 30,000.00  บาท 
4. นายเสรีวัฒน ์ สมินทร์ปัญญา หน่วย ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 30,000.00  บาท 
5. นางรวีวรรณ งามสันติกุล หน่วย ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 30,000.00  บาท 
6. นายวัลลภ ขาวเหลือง หน่วย ม.บูรพา 30,000.00  บาท 



 

 

7. นางสุปราณี บัวงามดี หน่วย ม.นเรศวร 30,000.00  บาท 
8. นายวัฒนชัย หมั่นยิ่ง หน่วย ม.นเรศวร 30,000.00  บาท 
9. นางนงนุช พัดชุมพร หน่วย ม.นเรศวร 30,000.00  บาท 

 
 
 

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

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
MONTHLY REPORTS OCTOBER 2020 

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,458 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 162 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,810 คน Persons 

4. เงินสด Cash 593,671.81 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,084,285,607.51  บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,928,210,602.27 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,202,851,670.47 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,918,238,729.23 บาท Baht 

9. หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ Shares of FSCT 127,000,000.00 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 2,363,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,230,243,819.65 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,416,906,700.00  บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 538,595,297.01 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     227,118,350.18 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 311,476,946.83 บาท Baht 
  


