
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

4/2564 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  75 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  29 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  9 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  18 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  7 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวพรนารี   ชัยดิเรก 118-017-017079 อาจารย์   
2 นายสิทธิชัย   เทพรส 118-017-017080 นักจัดการงานทั่วไป 
3 นายสุรศักดิ์   จ านงค์สาร 118-017-017081 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4 นายธงชัย   จิตมิตรสัมพันธ์ 118-018-017082 อาจารย์   
5 นายอภิรัตน์   ฤทธิ์ฐิติ 118-018-017083 อาจารย์   
6 นางสาวบุศยรินทร์   รักชาติ 118-019-017084 นักวิชาการศึกษา 
7 นายวิรุตม์   อภัยวงศ ์ 118-019-017085 นักวิชาการศึกษา 
8 นางสาวไรวินท์   ลียวัฒนานพุงศ์ 118-019-017086 เลขานุการผู้บริหาร 
9 นายดนัย   คงอยู่ 118-019-017087 นักจัดการงานทั่วไป 
10 นายวรพล   เอกชัยไพบูลย์ 118-019-017088 นักทรัพยากรบุคคล 
11 นางสาวรวีวรรณ   อรรถานิธี 118-042-017089 อาจารย์สาธิต  
12 นางสาวศุภาลี   ทวีวรรธนะ 118-042-017090 อาจารย์สาธิต  
13 นางสาวกังสดาล   ชูอ่ิม 118-042-017091 อาจารย์สาธิต  
14 นางสาวยลรวี   ฉัตรศิริเวช 118-095-017092 นักวิชาการศึกษา 
15 นางสาวณัฏฐนันท์   สุวงศ์ษา 118-095-017093 นักวิชาการศึกษา 
16 นางณิชากมล   จามจุรี 119-012-017094 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
17 นางสาวสมฤทัย   หัตถา 119-014-017095 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
18 นางสาวณัฐวิภา   วิบูลย์ศรีสัจจะ 119-040-017096 อาจารย์สาธิต  
19 นางสาวนิตยา   แซ่ปุน 119-040-017097 นักวิชาการโภชนาการ  
20 นางสาวพัชกลุ   แก้วก าพลนุชิต 119-040-017098 อาจารย์   
21 นางสาวอรวรรณ   ค ายวง 119-041-017099 อาจารย์สาธิต  



 

 

22 นายนิธิส   อ้นแก้วมณี 119-042-017100 อาจารย์สาธิต   
23 นายจักรทิพย์   กลับแสง 119-159-017101 นักวิชาการศึกษา  
24 นายธันยธรณ์   วัลไพจิตร 119-159-017102 นักวิชาการศึกษา  
25 นางสาวจิรนันท์   จิตรีงาม 138-130-017103 นักกายภาพบ าบัด  
26 นายบุญโชติ   จันทร์กระแจะ 138-130-017104 นักกายภาพบ าบัด  
27 นางอุษา   ทรงคาศรี 138-130-017105 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
28 นางสาวสุภัชญา   สุขเกษม 138-130-017106 ผู้ช่วยพยาบาล   
29 นางวารี   เผ่าดิษฐ 138-130-017107 พยาบาล  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
30 นางสาวอัญชลีพร   อู่เล็ก 128-015-017108 พยาบาล   
31 นางสาวกิรณา   วีณิน 128-015-017109 อาจารย์    
32 นางสาวพรพิมล   เจนยงศักดิ์ 128-015-017110 อาจารย์    
33 นางสาวตรีรฎา   หอมเกษร 128-019-017111 นักวิชาการเงินและบัญชี  
34 นายวชิรศักดิ์   เกตุโสระ 128-019-017112 นักทรัพยากรบุคคล  
35 นางสาวพชรภรณ์   เผื่อนพินิจ 128-031-017113 อาจารย์    
36 นางพัชรินทร์   เรืองศรี 211-015-017114 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
37 นางสาววิภาวดี   วงชะศรี 211-015-017115 ผู้ช่วยพยาบาล   
38 นางสาวเฟ่ืองอาภรณ์   โพธิ์ศรี 211-015-017116 พยาบาล 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
39 นางดลดาว   วงศ์ธีระธรณ์ 518-014-017117 อาจารย์    
40 นายยุทธนา   จันทะขิน 518-523-017118 อาจารย์    
41 นางสาวเพ็ญวดี   ภาคพิบูลย์ 519-015-017119 อาจารย์    
42 นางสาวหัทยา   โกศลสุรเสนีย์ 519-019-017120 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
43 นายกฤษณะ   เหมือนใจ 519-029-017121 พนักงานขับรถยนต์  
44 นางสาวกันยา   คงจันทร์ 519-061-017122 ผู้ช่วยเหลือคนไข้   
45 นายค านึง   พลานนท์ 519-515-017123 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
46 นายคุณาวุฒิ   วรรณจักร 519-526-017124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
47 นายพรไทย   ศิริสาธิตกิจ 818-026-017125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
48 นายนเรศ   เขียวบ้านยาง 615-012-017126 นายช่างเทคนิค  
49 นายจิรายุทธ   ภูมิยิ่ง 615-018-017127 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  
50 นางสาวฤทัยรัตน์   ปานมณี 615-018-017128 พนักงานทั่วไป   
51 นางสาววรรณา   สุขโชต ิ 615-018-017129 พนักงานทั่วไป   



 

 

52 นางสาวศดานันท์   จันทะกาว 615-018-017130 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  
53 นายสุทธิชาติ   เกิดผล 618-012-017131 อาจารย์    
54 นายพงศ์พันธ์   กิจสนาโยธิน 618-016-017132 รองศาสตราจารย์  
55 นางสาวจันจิรา   สุขีภักตร์ 618-018-017133 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  
56 นายปิยวัฒน์   ปองผดุง 618-030-017134 อาจารย์    
57 นางสาวณิชากร   คอนดี 618-030-017135 อาจารย์    
58 นายณัฐพงศ์   จันทวงษ์ 619-015-017136 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
59 นางสาวชนาภา   บูรณชาติ 619-015-017137 นักวิชาการศึกษา  
60 นางสาวนาฏยา   คุ้มญาติ 619-019-017138 นักวิชาการเงินและบัญชี  
61 นายวศิน   ศิวะกุล 619-019-017139 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
62 นางสาวจันทนา   เรืองแสงดี 619-019-017140 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
63 นายเจษฎา   วรรณา 619-019-017141 วิศวกรเครื่องกล   
64 นางทิพากร   มกรเสน 619-081-017142 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
65 นางสาวกรรณ   ดาบคมศิลปสุข 619-611-017143 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
66 นางสาวกรรณิกา   พันธ์ศรี 718-014-017144 อาจารย์    
67 นายณรงค์ศักดิ์   จันทะวัง 718-015-017145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
68 นายอาทิตย์   ค าหงษ์ศา 718-711-017146 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
69 นางสาวรณิศ   เจริญจิตติชัย 628-064-017147 อาจารย์   
70 นางสาวนิภาภรณ์   ลาภเสถียร 628-064-017148 อาจารย์    
71 นายเกียรติศักดิ์   อองกุลนะ 628-064-017149 อาจารย์    
72 นายณัฐพงษ์   ฟองมณี 628-064-017150 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
73 นางชัชชญา   ถูกจิตร 628-064-017151 นักประชาสัมพันธ์  
74 นางรฑิตา   ฟูแสง 628-064-017152 นักตรวจสอบภายใน  
75 นายอัศนัย   เล่งอี้ 628-064-017153 อาจารย์   
106 นางสาวพรหมภัสสร  อะสะนิธิกูร 628-064-017078 นักวิชาการศึกษา 
 

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

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1 นางสาวภาสวรรณ   เจริญรักษ์ 99A-001- 00203A บุตร สมาชิก  
 
 



 

 

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  21 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวพรหมธิดา  ดอกพรม 138-130-014684   
2 นางสายวรุณ  จ าปาวัลย์ 960-001-003107   
3 นางอภิญญา  จูห้อง 119-040-016059   
4 นางสาวมธุสรณ์  กอบกระโทก 138-130-014888   
5 นายวีรชิต  ศรีมุข 950-001-013358 
6 นายกมล  เอกไทยเจริญ 960-001-001377 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาวอรสา  เหมะจันทร 128-015-012667 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นางวรรณา  สมบัติ 519-061-016443   
9 นางสาวประภาพรรณ  เตชะเสาวภาคย์ 960-005-004168   
10 นางคนึงนิจ  กุโบลา 518-012-004601 
11 นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง 518-027-013223 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นางสาวมัทนา   คุ้มอินทร์ 619-068-016749   
13 นางสาวกรกฎ   ผูกพานิช 618-068-016099   
14 นางสาวปิยภรณ์   ภูกระทาน 619-019-012804   
15 นางชมนาด   วรรณพรศิริ 900-006-009331   
16 นางสาวอมรรัตน์   น้อยค า 615-015-015656   
17 นางสาวพร้อมพรรณ พิชญ์ภักดีอนันต์ 618-031-016278 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
18 นางสาวพิไลพร   จงรวมกลาง 628-064-012703    

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
19 นางสาวชลทิชา   นารอง 960-007-002451   
20 นางธูปทอง   กว้างสวาสดิ์ 710-014-004711 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 นายเชิดศักดิ์   เกื้อรักษ์ 828-083-012872 



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  1  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      14 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 4 ราย 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  23 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  3 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวสุมาลี   พรหมจิ๋ว 138-130-016810     บิดา 1,000.00   
2 นางเสาวนีย์   ซื่อตรง 960-001-001431     คู่สมรส 1,000.00 
3 นายประภาส   สะเดา 118-041-003984     มารดา  1,000.00  
4 นางพรรณรัตน์   พลอยเลื่อมแสง 960-001-001551 คู่สมรส 1,000.00 
5 นางฐิตาพร   รอดวรรณะ 900-001-001293 คู่สมรส 1,000.00 
6 นายโข่   โพธิ์นอก (พระสงฆ์) 970-001-000398 สมาชิก 50,000.00 
7 นางกรรณิการ์   ชาวบ้านเกาะ 960-001-002853 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
8 นายจักรภพ   บุญร าพรรณ 128-031-015241 บิดา 1,000.00 
9 นางสาวอรวรรณ  นามวงค์เนาว์ 128-031-006039     สมาชิก 35,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นายธวัชชัย   เอ่ียมไพโรจน์ 960-005-003674     สมาชิก 40,000.00 
11 นางสุพิศ   อบมลี 511-019-004515 มารดา 1,000.00 
12 นายอนันต์   ภุมวรรณ 960-005-000395 สมาชิก  50,000.00 
13 นางธิดาพร   สายทะโชติ 960-005-005676 คู่สมรส 1,000.000 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นายสุรัตน์   พูลเขตร์กิจ 610-022-004398 มารดา 1,000.00  
15 นางสาววรรณิภา   แสงรัตน์ 618-012-009141 มารดา 1,000.00  
16 นายกุหลาบ   ขมิน 611-019-003262 มารดา 1,000.00  
17 นายทวีศักดิ์   ศิริพรไพบูลย์ 610-012-005903 สมาชิก 35,000.00 



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
18 นายพรชัย   ไชยปัญหา 711-019-005460 บิดา 1,000.00  
19 นางจิรัฎฐา   ภูบุญอบ 710-038-004561 สมาชิก 40,000.00  
20 นางสาวอนันตรา   ค าระกาย 718-019-007989 บิดา 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 นายครื่น   มณีโชติ 960-008-001995 มารดา 1,000.00  
22 นายสถิตย์   บุญมาศ 901-008-002734 สมาชิก 50,000.00  
23 นายไพศาล   ใสสอาด 811-019-002584 มารดา 1,000.00 

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  22 ราย  23 ครั้ง  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย 
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวศิรภิา   ชื่นตระกูล 138-031-012614 450.00  
2 นางจารุวรรณ   ริ้วไพบูลย์ 900-001-005231 1,000.00  
3 นายสหัส   โอชา 901-001-001673 1,000.00  
4 นางดาภรณ์   วีรสาร 960-001-000154 300.00  
5 นางวนิดา   พูลสวัสดิ์ 119-022-006461 1,000.00  
6 นางแป้น   สร้อยพิลึก 900-001-001457 450.00  
7 นางสุภาภรณ์   วงค์อามาตย์ (2 ครั้ง) 118-019-015772 1,000.00  
 นางสุภาภรณ์   วงค์อามาตย์ 118-019-015772 1,000.00  
8 นางสาวประภาพรรณ   ศรีหาญ 119-014-006594 300.00  
9 นางสาวจริยา   ซิมเจริญ 138-130-014586 1,000.00  
10 นายยชอนันต์   อธิษฐานรัตน์ 111-040-003046 600.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
11 นางเกศสุดา   แม่หละเจริญพร    128-015-009081 450.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
13 นางอุไร   โมรา 510-024-003783 1,000.00  
14 นางสาวผาณตา   เอี้ยวซิโป 518-012-012326 150.00  
15 นางรัศมี   ปานดิษฐ์ 518-022-003964 150.00  
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 นางสาวดุษฎี   รุ่งรัตนกุล 960-006-003165 150.00  
17 นายขวัญ   อ่ าดี 618-022-008391 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
18 นายคมกฤช   ตาชม 628-064-007381 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
19 นางสาวนันทนา   อุ่นเจริญ 718-052-010560 450.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
20 นายเมธี   ลิมอักษร 960-008-001263 1,000.00  
21 นางสาวปรียา   จันทรักษ์ 828-012-010571 150.00  
22 นายเกษม   อัศวตรีรัตนกุล 960-008-002776 900.00  
  

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสุวิชา  โกมลทัต 960 001 006331 5,000.00   
2 นางลักขณา   สอนดี 960-001-002708 5,000.00  
3 นายไพศาล   สิทธิกรกุล 960-001-002129 10,000.00  
4 นายวินิจ   วงศ์รัตนะ 960-001-001407 15,000.00  
5 นางสาวศิริพรรณ   ตันติวัชรประกาย 960-001-001612 5,000.00  
6 นายสุจินต์   ปรีชามารถ 960-001-003489 20,000.00  
7 นายราชันย์   อนันตะ 960-001-002537 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 
8 นางสาวนุชรี   ตรีโลจน์วงศ ์ 960-001-003308 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสายสุณี   ฤทธิรงค์ 960-005-003429 5,000.00  
10 นางสาวรณพ   ประวัติงาม 960-005-002347 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นางสาวนันทวัน   ชุมตันติ 900-006-004780 5,000.00  
12 นายวุฒิพงษ์   เจริญทิม 960-006-002815 5,000.00  
13 นางชาดา   กลิ่นเจริญ 960-006-002772 15,000.00  



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14 นายสมัย   สุดสนธิ ์ 901-007-003151 10,000.00  
15 นายเผชิญ   กิจระการ 960-007-001314 15,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16 นายสุนันท์   อินทนิล 960-008-002856 5,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,362 คน 

   เข้าใหม่ 23 คน 

   ลาออก 17 คน 

   เสียชีวิต                    2 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,366 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  71,671,832.82 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน       513,900.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       191,000.00 บาท 

  รวมเป็น  72,376,732.82 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  1 ราย)  30,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  6 ราย)        840,000.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   71,506,732.82 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  61,506,732.82 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,341 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  1  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  30,000.00 บาท   
1. น.ส.ปณิสรา แก้วมณี หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  6 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  840,000.00 บาท  
1. น.ส.อรวรรณ นามวงค์เนาว์ หน่วย มศว องครักษ์ 150,000.00  บาท 
2. นางสุนี สรสันต์ หน่วย ม. บูรพา 120,000.00  บาท 
3. นายธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน์ หน่วย ม. บูรพา 150,000.00 บาท 
4. นายอนันต์ ภุมวรรณ หน่วย ม. บูรพา 120,000.00 บาท 
5. นายทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ หน่วย ม. นเรศวร 150,000.00 บาท 
6. นางจิรัฎฐา ภูบุญอบ หนว่ย ม. มหาสารคาม 150,000.00 บาท 

 



 

 

 
 

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

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
MONTHLY REPORTS FEBUARY 2021 

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,539 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 165 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,809 คน Persons 

4. เงินสด Cash 552,172.32  บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 567,111,915.03 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,251,026,293.04  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,215,815,218.94 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,324,127,489.44  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 2,228,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,390,639,610.33 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,536,180,840.00  บาท Baht 

16 ทุนส ารอง Compulsory reserve 733,497,988.84 บาท Baht 

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 85,588,582.78 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     20,421,093.10 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 65,167,489.68 บาท Baht 
  


