รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการดาเนิน งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ จากัด ประชุ มพิจารณา ครั้ ง ที่
9/2564 ณ วัน ที่ 22 สิง หาคม 2564 มีมติดั งนี้

สมัครสมาชิกใหม่
1. สมาชิกสมัครใหม่ จานวน 28 ราย
หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 6 ราย หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ 6 ราย หน่ ว ย
มหาวิทยาลัยบูรพา 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
ตาแหน่ง
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นายจุฬาพงศ์ พงษ์เสือ
118-015-017286
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
นายชีวิน กองทอง
119-015-017287
นักวิชาการศึกษา
3
นางพรรณี ทองโคตร
119-018-017288
พนักงานบริการ
4
นางสาววรัญญา จั่นขั้ว
138-130-017289
นักจัดการงานทั่วไป
5
นางสาวขวัญแก้ว สุขวงษ์
138-130-017290
พยาบาล
6
นางสาวนันทพร จงอมรสมบัติ
138-130-017291
พยาบาล
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
7
นางสาววิจิตรา แสนแทน
128-015-017292
พยาบาล
8
นางสาวพรทิพา ประสานถาวรกุล
128-015-017293
พยาบาล
9
นางสาวศราณี จันทร์กระจ่าง
128-015-017294
พยาบาล
10
นางสาวนริสา เสือสมิง
128-015-017295
พยาบาล
11
นางสาวนววรรณ เจริญสุข
128-015-017296
นักกิจกรรมบาบัด
12
นางสาวดวงกมล เพ็ชร์ชะ
128-027-017297
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
13
นางสาวมินตรา นิลวรรณ์
519-061-017298
พยาบาลวิชาชีพ
14
นางสาวสุวัณณา สุขภูตานันท์
519-061-017299
พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
นางสาวศิริรัตน์ ศรีรักษา
828-082-017300
อาจารย์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
16
นายกมลศักดิ์ สีขาว
615-068-017301
พนักงานขับรถยนต์
17
นางสาวนฤนาถ สุขสบาย
615-068-017302
พนักงานห้องปฏิบัติการ

18
19
20
21
22

นางสาวฐิติมา มังสา
615-068-017303
นางสาวแสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
618-013-017304
นางสาวพิชญานันท์ แดงอร่าม
618-068-017305
นางสาวพิมพ์ผกา สุขรวย
618-068-017306
นางสาวอรัญญา บากอง
618-068-017307
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
718-066-017308
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
24
นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า
628-064-017309
25
นางสาวชุมาพร รถสีดา
628-064-017310
26
นางสาวกัญจน์ชญา ยาละ
628-064-017311
27
นางสาววนิดา คนซื่อ
628-064-017312
28.
นางสาวอังคณา ธิสา
628-064-017313
2. สมาชิกสมทบสมัครใหม่ จานวน 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางถาวร ประรงค์ทอง
99A-001-00204A

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อาจารย์
พยาบาล
พยาบาล
พยาบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ครู
ครู
ตาแหน่ง
คู่สมรส สมาชิก

สมาชิกลาออก
1. สมาชิกลาออก จานวน 13 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 6 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 2 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
118-019-016546
2
นางสุภาภรณ์ วงศ์อามาตย์
118 019 015772
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
3
นางสาวพรชนก อจลบุญ
519-511-015416
4
นางสาวจันทนา เกิดบางแขม
518-027-009283
5
นางดลยา มัตโน
519-061-015196
6
นางสาวชนากานต์ สุวรรณเพชรกุล
519-061-015000
7
นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
518-016-009281
8
นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง
528-005-011853

9
10
11
12
13

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวนาฏยา คุ้มญาติ
นางสาวสุภาพร อ่อนดาบ
นางสาวชฎาพร บุญเกื้อ
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์
นายอัศนัย เล่งอี้

619-019-017138
615-068-013624
618-018-016787
628-064-016622
628-064-017153

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น
(1) ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ
(2) ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน
(3) งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน

จานวน
จานวน
จานวน

- ราย
7 ราย
6 ราย

จานวน
จานวน

- ราย
- ราย

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชาระหนี้
(1) ลดเงินต้นส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน
(2) เพิ่มเงินต้นส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 11 ราย
หน่ว ยมหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ 5 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ราย หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
ผู้เสียชีวิต จานวนเงิน
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางอ้อมจิต ว่องวาณิช
960-001-005913 มารดา
1,000.00
2
นายพะเนียด อุดร
900-001-000939 สมาชิก
50,000.00
3
นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ
118-012-007406 บิดา
1,000.00
4
นางสาวศุภาวรรณ กันแตง
119-042-009685 บิดา
1,000.00
5
นางลักขณา สอนดี
960-001-002708 สมาชิก
50,000.00
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
6
นางสาววิไล ปรีชา
128-016-011117 บิดา
1,000.00
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
7
นายดนัย บวรเกียรติกุล
510-028-005383 มารดา
1,000.00
8
นางสาวอุไรวรรณ บัวตูม
538-005-009128 บิดา
1,000.00
9
นางสุปราณี แก้วภิรมย์
510-012-005384 บิดา
1,000.00
10
นางสาวสายชล ธารโสธร
518-029-006823 บิดา
1,000.00

11

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสายหยุด ปานมณี

615-035-011497

บิดา

1,000.00

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 27 ราย 29 ครั้ง
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นายบุญเกื้อ ควรหาเวช
960-001-000781
2
นางมนิดา ถาวรรัตน์
118-019-003939
3
นางสาวอรทัย อาจด่อน
138-130-013313
4
นางสาวจรรยา ตรีวิสูตร
118-019-008008
5
นางสาวสุพิชญา คงคาใส
138-130-012069
6
นางนิชกานต์ เสาวรัตน์ชัย
110-019-005664
7
นางสาวสุมล จึงอุดมเจริญ
110-015-004206
8
นายสมพงษ์ เจนวารินทร์
138-130-014491
9
นางสาวจุฑามาศ เจริญรักษ์
138-130-014285
10
นางสาวทิพรัตน์ มหาพรม
138-130-015233
11
นางชลธิชา ขันเกตุ
139-018-015550
12
นายสมภพ จันเพ็ง
118-019-003721
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
13
นายวิชญา กันบัว
518-012-005880
14
นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
518-014-003412
15
นางจันทนีย์ บุญมามีพูล
519-012-009618
16
นายแสนอานันท์ ทองเมธานันท์
900-005-009299
นายแสนอานันท์ ทองเมธานันท์ (ครั้งที2่ ) 900-005-009299
17
นายจิรศักดิ์ แช่มชื่น
519-060-010424
18
นางสาวอนงค์นาฎ ธาตุทอง
519-061-014332
19
นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
518-043-010846
20
นางสาวศิรินภา พึ่งปรีดา
518-019-007113
21
นายกมลพันธ์ พงษ์ไพโรจน์
519-061-009322
22
นางสาวปิยนุช ญาติบารุง
519-090-012189

11 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ราย
จานวนเงิน
600.00
750.00
1,000.00
1,000.00
150.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
150.00
450.00
450.00
300.00
450.00
300.00
300.00
300.00
600.00

23
24
25
26
27

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางอรรัตน์ โลหิตนาวี
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางนุชนาฏ บัวศรี
นายพงศ์อนัน ต้นบุญ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวกรวิกา ก้องกุล
นายธวัฒน์ชัย เทพนวล

610-031-006176

450.00

718-038-007707
710-067-005133

150.00
300.00

820-012-006193
828-012-005770

150.00
900.00

สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเกื้อกูล 8 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
ราย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายเสงี่ยม วิไลนุวัฒน์
นายชม โสภา
นางยุพา อ่อนช้อย
นางสุพีร์ ลิ่มไทย
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
นายสมชัย เหมือนใจ
นางสาววริยา วชิราวัธน์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสกล คงบุญ
นางจันทรา ภามาตย์

รหัสสมาชิก

จานวนเงิน

960-001-000649
900-001-001321
900-001-000741
960-001-001291

20,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00

900-005-004563
960-005-003379

5,000.00
5,000.00

960-007-002000
901-007-003208

15,000.00
5,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน

12,549 คน

เข้าใหม่

20 คน

ลาออก

12 คน

เสียชีวิต

5 คน

สมาชิกกองทุนคงเหลือ
เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์) ยกมา
บวก เงินกองทุนเพิ่มระหว่างเดือน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมเป็น

12,552 คน
72,115,543.53 บาท
594,470.00 บาท
0.00 บาท
203,640.00 บาท
72,913,653.53 บาท

หัก จ่ายเงิน สวส (ผู้รับประโยชน์ 1 ราย)

120,000.00 บาท

จ่ายเงิน สวส (สมาชิก 1 ราย)

30,000.00 บาท

เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ยกไป

72,763,653.53 บาท

หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์

62,763,653.53 บาท

เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)

10,000,000.00 บาท

(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจานวน 5,694 ราย)
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์) จานวน 1 ราย รวมเป็นจานวนเงิน 510,000.00 บาท
1. นายธวัช วงษ์สุวรรณ
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
120,000.00 บาท
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก) จานวน 1 ราย รวมเป็นจานวนเงิน 150,000.00 บาท
1. นายสมบัติ อัมโภช
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
30,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED

สรุปรายงานกิจการประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
MONTHLY REPORTS JULY 2021
1.

จานวนสมาชิก

Membership

12,721 คน Persons

2.

จานวนสมาชิกสมทบ

Associate Membership

3.

จานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้

Debtors who are members

4.

เงินสด

Cash

5.

เงินฝากในธนาคาร

Deposits in Banks

6.

เงินฝากในสหกรณ์อื่น

Deposits in other coops

4,224,933,387.59 บาท Baht

7.

เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ

Loans to members

5,201,954,579.50 บาท Baht

8.

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ

Loans to other coops

4,543,334,812.79 บาท Baht

9.

หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ

Shares of FSCT

127,000,000.00 บาท Baht

10

หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด

Shares of FTFC

81,000,000.00 บาท Baht

11

หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

Shares of FTSC

125,000.00 บาท Baht

12

หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต จากัด

Shares of SAHALIFE

13

เงินลงทุน

Total investment

2,403,000,000.00 บาท Baht

14

เงินฝากจากสมาชิก

Total deposit

9,426,688,280.27 บาท Baht

15

ทุนเรือนหุ้น

Share capital

6,694,014,540.00 บาท Baht

16

ทุนสารอง

Compulsory reserve

733,497,988.84 บาท Baht

17

รายได้ ตั้งแต่ต้นปี

Income from interest & other

349,526,745.33 บาท Baht

18

รายจ่าย ตั้งแต่ต้นปี

Expenses

136,595,536.63 บาท Baht

19

รายได้ สูงกว่า รายจ่าย

Total income (Approximated)

212,931,208.70 บาท Baht

165 คน Persons
6,776 คน Persons
468,162.06 บาท Baht
653,394,375.91 บาท Baht

57,250,000.00 บาท Baht

