
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

6/2564  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  20 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  3 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวศิลดา  กนกรังษี 118-024-017219 อาจารย์    
2 นางสาวญาณินี  ไพทยวัฒน์ 119-013-017220 อาจารย์    
3 นายสุธีพงศ์  มีสรรพวงศ์ 138-130-017221 นักวิชาการพัสดุ   
4 นางสาวสุพัตรา  เทียบท้าว 138-130-017222 พยาบาล   
5 นางสาววิภาดา  สินธุศิร ิ 138-130-017223 นักวิชาการช่างศิลป์  

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร 518-014-017224 รองศาสตราจารย์     
7 นางสาวสิราวรรณ  จรัสรววีัฒน์ 518-014-017225 อาจารย์    
8 นางสาวกมลวรรณ  พรมเทศ 518-028-017226 อาจารย์    
9 นางสาวณัฐกานต์  ล ามะศักดิ์ 519-026-017227 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10 นางสาวจิระพา  ตะลาโส 519-061-017228 นักสังคมสงเคราะห์  
11 นางสาววิภาพร  พันธุ์วิชัย 519-061-017229 พยาบาลวิชาชีพ   
12 นางสาวศิริประภา  แจ้งกรณ์ 528-005-017230 อาจารย์  
      หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
13 นางสาววรรณิศา  รัตนา 818-019-017231 นักวิชาการ    
    หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นางสาวกมลรัตน์  มั่งทัด 615-068-017232 พนักงานทั่วไป    
15 นางสาวกนกวรรณ  ตะพานนาค 615-068-017233 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      
16 นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย์ 618-018017234 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
17 นางสาวชุติกาญจน์  จิตขุนทด 619-019-017235 นักวิชาการเงินและบัญชี 
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
18 นางสาวโรจนี  ขุมมงคล 628-064-017236 อาจารย์    



 

 

19 นางสาวนภเกตน์  สิงห์ค า 628-064-017237 อาจารย์    
20 นายคมกริช  มาเท่ียง 628-064-017238 อาจารย์  
 

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  13 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

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

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวกาญจนา  ศิริเทศ 214-018-016560  
2 นายฐณวุฒ  ชุติพงศ์เดช 118-158-016731  
3 นายเกรียงไกร  วรรธนะเลาหะ 118-158-015274  
4 นางสาวรุ่งนภา  บุญทวีกิจ 118-041-012489 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นางสาวเบญจมาพร  ประยูรมหิศร 900-001-006753  
7 นางปาริชาติ  บุญสถิตย์ 128-015-010137 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นางสาวก้อย  รุ่งเรือง 519-061-014507 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางเหรียญทอง  สิงห์จานุสงค ์ 610-030-005390  
10 นายอิทธิชัย  อ่อนน้อม 618-019-013573 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
11 นายจักรพันธ์  ฐานิจสรณ์ 628-064-014610  
12 นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล 628-064-008832    

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นางสาวกษมา  วงษ์ประชุม 718-028-016509 

 
2. สมาชิกสมทบลาออก จ านวน  1 ราย 

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 นายกฤษฎา  เกียรติก้องทวี 99A-001-00126A   
 
 



 

 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  -  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      6 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 7 ราย 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  8 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 
ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางชมชนก   อรุณปลอด 118-013-013347 บิดา 1,000.00  
2 นางสาวบุษยมาศ   มาลยมาน 118-017-005373 บิดา 1,000.00  
3 นายสุพจน์   โตนวล 960-001-000198 สมาชิก 50,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 นางสาวอรชญา   หมื่นจักร 618-027-013615 บิดา 1,000.00   
5 นางอมรวรรณ   น้ าเงินสกุลมี 618-014-007813 บิดา 1,000.00   
6 นางสาวพรรณจันทร์   คงศิริรัตน์ 610-019-005258 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7 นายท านอง   พาศรี 900-007-003639 คู่สมรส 1,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
8 นายพินิจ   ดวงจินดา 818-087-005810 มารดา 1,000.00 

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  21 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   3 ราย  
 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวชฎามาศ   ช่วยขุน 118-015-015824  300.00   



 

 

2 นางสาวอรพินธ์   สุขโพลง 119-015-012954 300.00   
3 นางสาวส าราญ   วันลานนท์ 111-011-005311 300.00    
4 นางสาวนิศากร   อุสาพรหม 119-017-010821 300.00    
5 นายรังษี   มหาขันธ์ 960-001-001785 1,000.00   
6 นางสาวจุฑามาศ   เพ็ญเจริญ 118-019-005945 450.00    
7 นางสาวสิริมา   สุขขี 119-014-007333 600.00   
8 นางสาวจุฑามาศ   เจริญรักษ์ 138-130-014285 1,000.00   
9 นางสาวศิริธนา   ยะมะโน 119-040-016259 300.00    
10 นางสาวนงนุช   แสนบุญ 138-130-014589 1,000.00   
11 นางกฤติยา   คันธโชติ 118-013-016537 600.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
12 นายบุญธรรม   ทรงพินิจ 211-015-007796 450.00    
13 นางสาวรัตนา   อินคง 128-015-015827 150.00     
14 นางสาวพัชราพร   แก้วดี 128-015-012889 600.00   
15 นางสาวกาญจน์สุดา   ครุธฉ่ า 128-015-013689 450.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
16 นางบุษบงกช   อินทร์อ่ า 511-019-003878 900.00  
17 นางสาววรรณา   จันทร์สมปอง 519-061-013706 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
18 นางสาวสุขฤทัย   พิมพ์ชารี 615-019-009879 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
19 นางนภัทร   จันทรจตุรภัทร 718-034-007273 300.00   
20 นางสาวนันทนา   ลาภวิเศษชัย 718-052-010560 450.00    
21 นายยุทธจักร   จันทศิลป์ 960-007-003889 300.00   
  

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวสุนันทา   มนัสมงคล 960-001-001529 10,000.00   
2 นายพวา   พันธุ์เมฆา 960-001-001329 15,000.00  
3 นางณัฐธยาน์   ไกรลาสสุวรรณ 960-001-002230 5,000.00  
4 นายวิวัฒน์   บุรทัต 960-001-000176 20,000.00   



 

 

5 นายบุญเกื้อ   ควรหาเวช 960-001-000781 10,000.00  
6 นางนฤมล   เกตุปมา 960-001-001000 20,000.00  
7 นางนิรมล   พัฒนสุวรรณ 960-001-000876 15,000.00   
8 นางสาวชมภร   กมลสุทธ ิ 960-001-001189 15,000.00  
9 นางขนิษฐา   ศุทธยาลัย 960-001-001759 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นางยุวดี   ชิโนดม 960-005-003467 5,000.00  
11 นางพชรมนณ์   หิงคานนท์ 960-005-005449 5,000.00  
12 นายสงวน   ใหม่จู 900-005-001773 20,000.00  
13 นายบุญเลิศ   แนบเชย 900-005-000385 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นายประหยัด   จิระวรพงศ์ 960-006-002223 15,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15 นายอภินันท์   อนันต์พินิจวัฒนา 960-007-004214 5,000.00   
16 นางบังอร   จูมดอก 901-007-002118 10,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,445 คน 

   เข้าใหม่ 75 คน 

   ลาออก 202 คน 

   เสียชีวิต                    2 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,498 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  71,981,031.63 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน       469,700.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       244,200.00 บาท 

  รวมเป็น  72,694,931.63 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  1 ราย)  150,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  0 ราย)          0.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   72,544,931.63 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  62,544,931.63 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 5,370 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  1 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  150,000.00 บาท   
1. นายสุพจน์ โตนวล หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 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 เมษายน พ.ศ. 2564 
MONTHLY REPORTS APRIL 2021 

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,670 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 166 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,806 คน Persons 

4. เงินสด Cash 6,071,068.36 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 593,358,615.29 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,251,210,688.93  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,233,401,750.50 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,443,223,133.19  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 2,398,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,445,045,238.87 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,594,770,460.00  บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 188,405,725.59 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     53,645,055.04 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 134,760,670.55 บาท Baht 
  


