
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

1/2564  ณ วันที่ 17 มกราคม 2564  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  23 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  6 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวฐิติกานต์  เย็นสุข 119-040-016950 นักจัดการงานทั่วไป  
2 นายกฤษพล  วัฒนปาน 119-041-016951 อาจารย์สาธิต   
3 นางสาวนิจวรรณ  โสภา 138-130-016952 นักวิชาการโภชนาการ  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
4 นายอนุวัฒน์  ชาติกิจเจริญ 128-015-016953 อาจารย์    
5 นางสาวชญาดา  ฉวยกระโทก 211-015-016954 ผู้ช่วยพยาบาล 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นางสาวจุฑามาศ  ศรีระษา 518-026-016955 อาจารย์    
7 นางสาวจิดาภา  จิตประสงค์ 519-012-016956 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
8 นายสมเกียรติ  พันธ์ศิริ 519-019-016957 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย 
9 นางสาวนริศรา  ดิลกลาภ 519-061-016958 แพทย์แผนไทย  
10 นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา 538-005-016959 อาจารย์   
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
11 นางสาวจุฬาลักษณ์  อ้นทอง 828-811-016960 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นางชมพูนุท  อุงจิตต์ตระกูล 618-018-016961 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางสาวพัชราวรรณ  เครื่องแก้ว 618-027-016962 พยาบาล  
14 นางสาวดาราวรรณ  เพ็ชร์ช้าง 618-032-016963 อาจารย์   
15 นายวราชัย  ชูสิงห ์ 618-068-016964 นักประชาสัมพันธ์ 
16 นางสาวกัญญาณัฐ  ดวงสว่าง 619-068-016965 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 



 

 

     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
17 นางเพ็ญประภา  สิงห์สวัสดิ์ 718-026-016966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
18 นางสาวการณ์ณัชญา  กุมารแก้ว 628-064-016967 นักวิชาการพัสดุ  
19 นางสาววรรณากร  พรประเสริฐ 628-064-016968 อาจารย์   
20 นางสาวลภัสกรณ์  ยะปะนัน 628-064-016969 อาจารย์   
21 นางสาวปุณยวีร์  ค าไทย 628-064-016970 อาจารย์   
22 นางสาววาณิชยา  ตาชม 628-064-016971 บรรณารักษ์  
23 นางสาวพรลภัส  กุมารแก้ว 628-064-016972 นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. สมาชิกสมทบ  1 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวสมปรารถนา  วิเศษกิจ 99A-001- 00201A      บุตร สมาชิก  
 

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  9 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวปภัสรา  อาษา 118-011-016625 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
2 นางรุ่งนพนันท์  บุปผา 519-027-014560  
3 นางสาวชลภัสสรณ์  จันทร์หอม 519-525-015798 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 นางสาวนิศากร  ชูชื่น 619-068-015677   
5 นางภัคฐิชา  สายยืด 618-068-006930   
6 นายมาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช 900-006-004781   
7 นางสาวบุญมนัสญา  สินสุข 619-611-016662 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
8 นายนิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ 718-034-009945 

 
 
 



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  ส่งต่อเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  1  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      9 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 1 ราย 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  11 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวอรุณวรรณ   หล าอุบล 118-018-006293     มารดา 1,000.00    
2 นางสาวกรรณิการ์   ยุกติรัตน 970-001-001382     สมาชิก 50,000.00  
3 นางอังสนา   จินดา 118-019-016627 มารดา 1,000.00  
4 นางปรีดา   อ้วนล่ า 960-001-001520 คู่สมรส 1,000.00  
5 นางชวลี   ดวงแก้ว 960-001-001465 คู่สมรส 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
6 นายทศพล   เจศรีชัย 119-032-007624 บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางสุนี   สรสันต ์ 900-005-001177 สมาชิก 50,000.00  
8 นางสาวผาณิต   ฤกษ์ยินดี 510-061-000492 มารดา 1,000.00  
9 นางมาลิน   จริตพจน์ 511-061-006230 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
10 นายด ารงศักดิ์   แก้วเพ็ง  818-026-005987 บิดา 1,000.00  
11 นางนินนาท์   จันทร์สูรย์  828-012-004369 บิดา 1,000.00 

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  14 ราย 

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



 

 

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางพิฐชญาณ์   กาญจนพิบูลย์ 138-130-016555 450.00  
2 นายบุญเกื้อ   ควรหาเวช 960-001-000781 750.00  
3 นายบุญเกื้อ   ควรหาเวช 960-001-000781 1,000.00  
4 นายบุญเกื้อ   ควรหาเวช 960-001-000781 1,000.00  
5 นางสุภาพร   ศรีบุรินทร์ 960-001-000335 450.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
6 นางดวงพร   พัดสอน 128-015-010516 900.00  
7 นางสาวปิยกันต์   แสงเมืองเปียง 128-015-011447 1,000.00  
8 นางสาวกาญจน์สุดา   ครุธฉ่ า 128-015-013689 750.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสาวฉัตรทิพย์   ชินวงษ์ไกรฤกษ์ 519-019-009107 600.00  
10 นางสาววันดี   นิลส าราญจิต 960-005-005051 1,000.00  
11 นางสาวเสาวนิตย์   เลขวัต 518-516-016074 450.00     
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นางวัลลภา   ประเสริฐศรี 618-019-016862     750.0     
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นางสาวนันทนา   อุ่นเจริญ 718-052-010560 300.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
14 นายสมศักดิ์   โชคนุกูล 960-008-001503 600.00 
  

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  12 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย   

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสมพล   มงคลพิทักษ์สุข 960-001-001924 10,000.00  
2 นายกุลกิจ   วินิจวงษ ์ 901-001-001196 10,000.00  
3 นางสุกัญญา   พานิชเจริญนาม 960-001-001040 10,000.00  
4 นายสมบัติ   แจ้งประจักษ์ 900-001-001569 15,000.00  
5 นายเชิดชาติ   พุกพูน 960-001-001508 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายสาโรจน์   เจริญผล 900-005-001137 15,000.00  
7 นายบุญเกื้อ   บูรณประทีปรัตน์ 900-005-001980 10,000.00  



 

 

8 นายมาโนช   พงษ์วุฒิธรรม 901-005-003131 5,000.00  
9 นายธรรมนูญ   เพชรยศ 960-005-000410 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
10 นายภิญญู   ศักดิ์เพชร 960-008-003092 15,000.00  
11 นายสร้วง   เขียนด้วง 901-008-002582 10,000.00  
12 นายอักษรประเสริฐ   เศรษฐประเสริฐ 960-008-003851 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,318 คน 

   เข้าใหม่ 40 คน 

   ลาออก 9 คน 

   เสียชีวิต                    4 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,345 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  70,446,538.38 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  588,700.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  149,168.41 บาท 

  รายได้อ่ืน       227,026.03 บาท 

  รวมเป็น  71,411,432.82 บาท 

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

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  0 ราย)         0.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   71,171,432.82 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  61,171,432.82 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,293 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  2  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   240,000.00 บาท   
1. น.ส.กรรณิการ์ ยุกติรัตน หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. นางดวงกมล ขาวละเอียด หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  0 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  0.00 บาท  

 
 
 
 



 

 

 
 

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

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
MONTHLY REPORTS DECEMBER 2020 

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,519 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 163 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,805 คน Persons 

4. เงินสด Cash 453,443.75 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,202,969,837.46  บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,241,266,293.04 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,213,026,215.70 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,723,628,530.88  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 2,223,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,209,332,114.85 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,489,719,870.00  บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 691,314,978.58 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     293,159,671.54 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 398,155,307.04 บาท Baht 
  


