รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการดาเนิน งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ จากัด ประชุ มพิจารณา ครั้ ง ที่
12/2564 ณ วัน ที่ 14 พฤศจิ กายน 2564 มี มติดั งนี้

สมัครสมาชิกใหม่
1. สมาชิกสมัครใหม่ จานวน 31 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 7 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
บูรพา 3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 9 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 4 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
ตาแหน่ง
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นายประกาศิต วิธานกรกุล
118-019-017364
นักตรวจสอบภายใน
2
นายภวศิษฏ์ เมธาธีระนันท์
118-019-017365
นักตรวจสอบภายใน
3
นางสาวศุภาพร ใจสิงห์
118-019-017366
นักตรวจสอบภายใน
4
นางสาวธนิษฐา คานุชนารถ
119-013-017367
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
5
นางสาวเพชรลดา เฟื่องแก้ว
119-042-017368
อาจารย์สาธิต
6
นายฤทธิชัย ประไพศักดิ์
119-042-017369
อาจารย์สาธิต
7
นางสาวนัทยา นีระพันธุ์
138-130-017370
พยาบาล
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
8
นางสาวพรนารินทร์ ยศศิริ
128-015-017371
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
9
นายสมภพ พันธ์ใจธรรม
128-019-017372
พนักงานบริการ
10
นายธวัชชัย ปิ่นแก้ว
128-019-017373
พนักงานบริการ
11
นายอิสราพงษ์ เป็นพุ่มพวง
128-027-017374
อาจารย์
12
นางวรางคณา ซับซ้อน
128-058-017375
นักวิชาการเงินและบัญชี
13
นายอัศวิน พงษ์สวัสดิ์
129-164-017376
พนักงานบริการ
14
นางอริสรา ปัทธิสามะ
211-015-017377
พยาบาล
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
15
นางสุภาวดี หอมอินทร์
519-061-017378
พยาบาลวิชาชีพ
16
นายวุฒิชัย พึ่งโพธิ์
519-061-017379
พนักงานห้องยา
17
นางสาวสาลินี ผลมาตย์
528-005-017380
อาจารย์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
18
นางสาวธัญรัตน์ ชูศิลป์
618-032-017381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19
นางสาวรัมภา จุฑะกนก
618-039-017382
อาจารย์

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นางสาวจรินธร ธีระพรพันธกิจ
นายกิติณัฐ รอดทองดี
นางสุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
นางสาวพรนิดา อินสาย
นางสาวศศิธร สถาพร
นายอภิรัฐ บุญปัน
นางสาวศิริพรรณ สถาพร
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวมาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
นางสาวพิมพ์ชนก จรุงจิตร
นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม
นางสาวธนกชพร กีรติศักดิ์วรกุล

618-039-017383
618-039-017384
618-081-017385
619-015-017386
619-019-017387
619-019-017388
619-039-017389

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

718-016-017390

นักวิชาการศึกษา

628-064-017391
628-064-017392
628-064-017393
628-064-017394

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมาชิกลาออก
1. สมาชิกลาออก จานวน 8 ราย
หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 4 ราย หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ 2 ราย หน่ ว ย
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางสาวโชติมา ศรีนวลมาก
118-019-016545
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
2
นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร
518-027-016739
3
นายนัตพล ถ้ามณี
519-017-014921
4
นายอิฏฐวัชร์ เตชะนันท์
519-019-015584
5
นายสิทธิโชค วิรุณราช
519-019-013557
6
นายภาณุมาศ นิคมคาย
519-023-015341
7
นายกัมปนาท หวลบุตตา
518-012-013455
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
นางสุพัตรา ทิพย์สุวรรณ
618-068-014345

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

จานวน
จานวน
จานวน

- ราย
6 ราย
9 ราย

จานวน
จานวน

- ราย
- ราย

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชาระหนี้
(1) ลดเงินต้นส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน
(2) เพิ่มเงินต้นส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 27 ราย
หน่ว ยมหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ 13 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2 ราย หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
ผู้เสียชีวิต จานวนเงิน
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นายศุภศิษย์ นามโภชน์
118-041-005511 สมาชิก
35,000.00
2
นายบรรพต เพ็ชรโต
119-018-013214 มารดา
1,000.00
3
นางสาวสุกัญญา ปิ่นแก้ว
138-130-016846 มารดา
1,000.00
4
นางสาวสาลินี ภูติกนิษฐ์
960-001-001231 สมาชิก
50,000.00
5
นายฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
118-015-006006 บิดา
1,000.00
6
นางสาวศุภาวรรณ กันแตง
900-001-009685 มารดา
1,000.00
7
นายสรเดช สวนสมัย
950-001-016996 บิดา
1,000.00
8
นางจาเนียร ไตรภพ
900-001-002137 สมาชิก
50,000.00
9
นางอิศราภรณ์ กันวี
130-130-013723 บิดา
1,000.00
10
นายสันติ สุขยานันท์
118-023-005993 บิดา
1,000.00
11
นายวีระ ตั้งชวาล
960-001-000865 สมาชิก
50,000.00
12
นายประสาท จันทราษฎร์
900-001-002927 สมาชิก
50,000.00
13
นางสาวทัศนีย์ สุจิมหันต์
138-130-010883 บิดา
1,000.00
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
14
นายนิรุตต์ คาลา
128-058-017248 บิดา
1,000.00
15
นายพิเชษฐ์ สุกใส
128-016-012559 บิดา
1,000.00
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
16
นายกิตติ กรุงไกรเพชร
518-061-005252 มารดา
1,000.00
17
นางภาวิดา ธนกุลแก้วจินดา
519-019-009118 สมาชิก
25,000.00
18
นางสาววารินทร์ ยาทรัพย์
519-060-010551 บิดา
1,000.00

19
20
21
22
23
24
25
26
27

นายวิโรจน์ แดงสัมฤทธิ์
นายแสนอานันท์ ทองเมธานันท์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวสะมาภรณ์ คล้ายวิเชียร
นางเพลินพิศ บุตรดี
นางสาววิษิกตา เพ็ชรปูน
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายพชรพล หยุ่มไธสง
นายสุวัฒน์ พรมมา
นายพรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นางนันทนา ณ ระนอง

511-061-003414
900-005-009299

มารดา
สมาชิก

1,000.00
25,000.00

618-035-014081
901-006-003199
618-030-008024

มารดา
คู่สมรส
บิดา

1,000.00
1,000.00
1,000.00

718-014-013804
718-019-015528
718-714-009737

บิดา
บิดา
มารดา

1,000.00
1,000.00
1,000.00

960-008-003714

มารดา

1,000.00

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 22 ราย 24 ครั้ง
หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 2 ราย หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ 4 ราย หน่ ว ย
มหาวิทยาลัยบูรพา 7 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 2 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
จานวนเงิน
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางสาวสุพิชชา บุญชู
118-173-014481
300.00
2
นายสุระพล สุภาชล
111-041-002899
150.00
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
3
นางสาวนภัสรัญช์ โพธิ์นิลจรัส
128-015-008511
450.00
4
นางยุพา คาเจริญ
128-015-009017
450.00
5
นางสาวสาลี คุ้มจั่น (2ครั้ง)
211-015-007359
450.00
นางสาวสาลี คุ้มจั่น
211-015-007359
900.00
6
นางนิตยา ภู่ศรี
128-025-002954
1,000.00
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
7
นายสุชาติ สวยทอง (2ครั้ง)
519-016-009092
300.00
นายสุชาติ สวยทอง
519-016-009092
1,000.00
8
นายเสกศักดิ์ กระแสรสินธุ์
519-015-014634
750.00
9
นางสาวสมใจ ยิ้มเนียม
519-061-013564
450.00
10
นายอุบล ทองสุข
511-012-003325
150.00
11
นายประชุม รอดประเสริฐ
960-005-001317
1,000.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นางสาวจิตรา ตีระเมธี
นายคาสวย โคตรศรีเมือง
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์
นางจารอง ระวังภัย
นางสาววรอนงค์ อินทะกูล
นางสาวพวงทอง พูลสระคู
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางนุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน
นายคงเดช ศาลารักษ์
นางสาวศิริประภา บุญอ่อน
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นายนพดล สาลีโภชน์
นายสมจิตร อุดม

510-060-003446
901-005-001801

450.00
450.00

618-068-007635
618-068-007373
619-068-016155
618-019-015063

600.00
600.00
300.00
450.00

718-026-016285
901-007-002675
960-007-003228

450.00
1,000.00
600.00

818-026-011276
900-008-007322

150.00
300.00

สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเกื้อกูล 15 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
จานวนเงิน
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางศรินรัตน์ วีระเนตินันท์
960-001-002432
5,000.00
2
นายถนอม อานามวัฒน์
960-001-000343
20,000.00
3
นายจรัล หสตังไทรแก้ว
901-001-001408
10,000.00
4
นางบัวผัด ทองก้าน
900-001-001241
15,000.00
5
นางสุภา ปานเจริญ
960-001-000472
15,000.00
6
นางจินดา แต้มบรรจง
960-001-001489
10,000.00
7
นางสาวจิตตทัต นิลดา
960-001-001812
5,000.00
8
นางสารินา ทองแสง
960-001-003154
5,000.00
9
นางเลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
900-001-001210
10,000.00
10
นางภาณี วัฒนโอฬาร
960-001-003933
10,000.00
11
นางสาวพวงรัตน์ เกษรแพทย์
960-001-005023
5,000.00
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
12
นายไพศาล สงวนวงศ์
901-005-003070
5,000.00
13
นางลัดดา ศุขปรีดี
960-005-000344
15,000.00

14
15

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาเภา สุขสวัสดิ์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางพิรุณ วิสุทธิแพทย์

900-006-002984

10,000.00

960-007-003747

20,000.00

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

12,569 คน

เข้าใหม่

19 คน

ลาออก

15 คน

เสียชีวิต

6 คน

สมาชิกกองทุนคงเหลือ
เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์) ยกมา
บวก เงินกองทุนเพิ่มระหว่างเดือน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมเป็น

12,567 คน
75,250,937.22 บาท
1,054,290.00 บาท
0.00 บาท
270,100.00 บาท
76,575,327.22 บาท

หัก จ่ายเงิน สวส (ผู้รับประโยชน์ 5 ราย)

690,000.00 บาท

จ่ายเงิน สวส (สมาชิก 5 ราย)

150,000.00 บาท

เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ยกไป

75,735,327.22 บาท

หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์

65,735,327.22 บาท

เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)

10,000,000.00 บาท

(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจานวน 6,435 ราย)
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์) จานวน 5 ราย รวมเป็นจานวนเงิน 690,000.00 บาท
1. น.ส.สาลินี
ภูติกนิษฐ์
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
150,000.00 บาท
2. นางจาเนียร
ไตรภพ
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
120,000.00 บาท
3. นายวีระ
ตั้งชวาล
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
120,000.00 บาท
4. นางภาวิดา
ธนกูลแก้วจินดา
หน่วย ม.บูรพา
150,000.00 บาท
5. นายแสนอานันท์ ทองเมธานันท์
หน่วย ม.บูรพา
150,000.00 บาท
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก) จานวน 5 ราย รวมเป็นจานวนเงิน 150,000.00 บาท
1. นางวิมาลา
สุตินันท์
หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
30,000.00 บาท
2. นางธัญญ์ชยา ธนาพงศ์สมนึก
หน่วย ม.บูรพา
30,000.00 บาท
3. นายประโคม
ดีด้วยชาติ
หน่วย ม.บูรพา
30,000.00 บาท
4. นายวันชัย
ซุ่นไล้
หน่วย ม.บูรพา
30,000.00 บาท
5. นางรุ่งนภา
หีมอะดัม
หน่วย ม.ทักษิณ
30,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
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1.

จานวนสมาชิก

Membership

12,735 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

4,264,573,387.59 บาท Baht

7.

เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ

Loans to members

5,263,648,788.45 บาท Baht

8.

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ

Loans to other coops

4,120,302,576.88 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

2,443,000,000.00 บาท Baht

14

เงินฝากจากสมาชิก

Total deposit

9,365,364,466.45 บาท Baht

15

ทุนเรือนหุ้น

Share capital

6,785,271,450.00 บาท Baht

16

ทุนสารอง

Compulsory reserve

733,497,988.84 บาท Baht

17

รายได้ ตั้งแต่ต้นปี

Income from interest & other

520,523,274.85 บาท Baht

18

รายจ่าย ตั้งแต่ต้นปี

Expenses

164,290,681.63 บาท Baht

19

รายได้ สูงกว่า รายจ่าย

Total income (Approximated)

356,232,593.22 บาท Baht

165 คน Persons
6,708 คน Persons
580,275.02 บาท Baht
957,184,105.36 บาท Baht

57,250,000.00 บาท Baht

