
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

2/2565 ณ วันที่ 16 มกราคม 2565  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  25 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย

นเรศวร  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  6 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายพีรเดช  ประคองพันธ์ 118-024-017434 อาจารย์    
2 นายภคพงศ์  ทุ่งสี่ 118-041-017435 อาจารย์สาธิต  
3 นายฤทธิกุล  จุลวรรณา 118-069-017436 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
4 นางสาวเดือนเพ็ญ  มีศาลา 138-130-017437 ผู้ช่วยพยาบาล  
5 นางสาวน  าฝน  ทาระเวท 138-130-017438 พยาบาล  
6 นางสาวจินตนา  มูลทา 138-130-017439 นักวิชาการโภชนาการ 
7 นางสุนันทา  เงินเลี ยง 138-130-017440 ผู้ช่วยพยาบาล  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์       
8 นางสาวพัชรินทร์  เกียรติสารพิภพ 128-015-017441 อาจารย์   
9 นายชานนท์  ฝึกหัด 129-019-017442 พนักงานบริการ  
10 นางสาวเกศินี  นุชเจริญ 211-015-017443 นักวิชาการเวชสถิติ    
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นายกิตติศักดิ์  มิตรแสง 615-027-017444 พนักงานขับรถยนต์ 
12 นายเดชาวัต  โชวสกุล 615-027-017445 พนักงานขับรถยนต์ 
13 นางสาววิภาพร  บุญพยุง 615-068-017446 พนักงานทั่วไป  
14 นางสาวสกุลนา  วงค์สายปัน 618-012-017447 อาจารย์   
15 นายสุรเดช  ประยูรศักดิ์ 618-013-017448 อาจารย์   
16 นายพีรพงศ์  วามะสิงห์ 618-018-017449 อาจารย์   
17 นางสาวจิรา  จงเจริญกมล 618-031-017450 อาจารย์    
18 นางสาวผุสดี  แผ่นสุวรรณ ์ 618-032-017451 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19 นายศรัณย์  โลหุตางกูร 618-035-017452 อาจารย์  
   



 

 

     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
20 นายธนรินทร์  คงเถ่ือน 628-064-017453 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21 นางสาวกชามาส  ค าแก้ว 628-064-017454 นักวิชาการศึกษา  
22 นายพลพิทักษ์  อินต๊ะสอน 628-064-017455 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
23 นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ 628-064-017456 นิติกร   
24 นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ ์ 628-064-017457 นักวิชาการศึกษา 
25 นางสาวกชมน  ศรีค าภา 628-064-017458 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
สมาชิกลาออก 

1. สมาชิกลาออก จ านวน  12 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางสาวธัธพร  ศรีวาลา 118-019-010712 
2 นายภานุพงศ์  หิรัญรัตน์ 119-013-016180 
3 นางสาวสุดใจ  สุดสังข์ 119-018-007786 
4 นางสาวพัทริเชีย  วิสเซอร์ 118-158-014202  
5 นายภัทรชัย  ไชยมงคล 118-023-012540 
6 นางสาวธัญนันท์  ง่านวิสุทธิพันธ์ 118-018-014790 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นายคุณานนท์  ชัยปฏิวัติ 519-015-017012 
8 นางสาวขนิษฐา  พุกสีดา 538-005-007656 
9 นายประจวบ  ชื่นศิริ 900-005-003071 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นายอภินันท์  สิริรัตนาธร 610-031-012779 
11 นางสาวหนึ่งฤทัย  เทียนชัยพนา 618-068-016281 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
12 นายดาวยศ  ดาวเรือง 628-064-015366 
 

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



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
(1)  ลดเงินต้นส่งเงินงวดช าระหนี รายเดือน จ านวน 2 ราย 
(2)  เพ่ิมเงินต้นส่งเงินงวดช าระหนี รายเดือน จ านวน 1  ราย 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  13 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสมหมาย   ก าลังเดช 970-001-000767  สมาชิก 50,000.00   
2 นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 118-020-014794 บิดา 1,000.00   
3 นายวิเชียร   อัญชื่น 118-040-010445  บิดา 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   
4 นางสาวกรกรรักษ์   ธรรมลังกา 128-032-014806 บิดา 1,000.00  
5 นางสาวสุภาภรณ์   ศิลาเลิศเดชกุล 128-025-006137 บิดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายภูบดินทร์   บับพาน 519-061-014303  บิดา 1,000.00  
7 นางสาววัลย์ลิดา   ไข่มุกข์ 519-026-012973  บิดา 1,000.00  
8 นางเยาวภา   สาลีวงษ ์ 960-005-003047  บิดา 1,000.00  
9 นางตติรัตน์   เตชะศักดิ์ศรี 510-027-006986 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นายอภินันท์กิตติ์   ด่านเจริญกิจกุล 618-019-006883  บิดา 1,000.00  
11 นางสาวธรินทร์ญา   เกตุสิงห์สร้อย  618-018-007125   บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12 นายวิษณุ   กอปรสิริพัฒน์ 960-007-002149 สมาชิก 50,000.00  
13 นายวิกรม   วงษ์สุวรรณ์ 718-053-007601 มารดา 1,000.00 

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  15 ราย  19 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  4 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 150.00   



 

 

2 นางบุญยืน   จันทร์สว่าง (2ครั้ง) 960-001-006250 300.00   
 นางบุญยืน   จันทร์สว่าง 960-001-006250 300.00   
3 นางสาวสุนีย์พร   ปิ่นเจริญ 211-015-007507 150.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวอัมพวา   ค าทรา 128-015-008620 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นายกิจจา   สดใส 519-019-009290 900.00   
6 นางสาวพัชรี   ปัญญาเลิศศรัทธา 538-005-005559 450.00   
7 นางอ าไพ   ผ่องใส 510-027-003798 300.00   
8 นางนิตยา   โคตรศรีเมือง 518-019-003471 600.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9 นายประดิษฐ์   เมฆไชยภักดิ์ 710-019-003954 300.00  
10 นางสาวศิริประภา   บุญอ่อน (3ครั้ง) 960-007-003228 150.00   
 นางสาวศิริประภา   บุญอ่อน 960-007-003228 150.00   
 นางสาวศิริประภา   บุญอ่อน 960-007-003228 150.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
11 นายวิจิตร   พรรณะ 960-007-004130 300.00   
13 นายทวีศักดิ์   ล้อมลิ ม 960-008-001866 300.00   
14 นางสาวอมรรัตน์   วรรณวิไล 818-019-007249 300.00   
15 ว่าที่ร.ต.ชัยกฤต   เงารังษี (2 ครั้ง) 818-026-007067 300.00   
 ว่าที่ร.ต.ชัยกฤต   เงารังษี 818-026-007067 600.00   
 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  22 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  6 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวมยุรี   ศุภวิบูลย ์ 960-001-001446 10,000.00   
2 นายกุศล   อิศดุลย์ 960-001-002018 10,000.00  
3 นางละม้าย   ศรีโพธิ์ชัย 900-001-001156 20,000.00   
4 นายมานิต   เพ็ชรเอี่ยม 900-001-000392 20,000.00  
5 นางสุนันท์   กปิ่นชรานนท์ 900-001-004714 15,000.00  
6 นางเกษร   เจริญรักษ์ 960-001-000189 20,000.00   
7 นายชุมพล   พัฒนสุวรรณ 960-001-000875 15,000.00   



 

 

8 นางอุไรวรรณ   สินสวัสดิ์ 960-001-000877 15,000.00   
9 นางสาวอัจฉรา   วัฒนรัตน์ 960-001-002104     5,000.00   
10 นางจ าเนียร   เจริญลาภ 900-001-001986 15,000.00   
11 นางรัตนา   สัมพันธชิต 960-001-003289 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
12 นางนงนุช   เยือกเย็น 901-001-001483 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
13 นางข่าไล้   แซ่เอ๊ียว 900-005-002445 15,000.00  
14 นายชาญ   อินทประสาท 901-005-002146 5,000.00  
15 นางสาววาณี   ฐาปนวงศ์ศานติ 960-005-000440 20,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 นางอารี   ตัณฑ์เจริญรัตน์ 960-006-002466 15,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
17 นางอุไร   สุขสว่าง 960-008-002615 10,000.00  
18 นายก าลัง   ปลอดทอง 900-008-003530 20,000.00  
19 นายสาคร   วรจินต์ 901-008-002578 10,000.00   
20 นางธนวรรณ   พุกศิริวงศ์ชัย 960-008-002047 10,000.00  
21 นางพฐา สุวรรณรัตน์   จอห์นสตัน 960-008-002720 10,000.00  
22 นางสาวปราณี   รักสนิท 960-008-002886 5,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,584 คน 

   เข้าใหม่ 31 คน 

   ลาออก 11 คน 

   เสียชีวิต                    3 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,601 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  75,615,422.73 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  537,600.00 บาท 

  ดอกเบี ยรับ  163,027.71 บาท 

  รายได้อ่ืน       219,626.03 บาท 

  รวมเป็น   76,535,676.47 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  1 ราย)  55,295.51 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  1 ราย)  30,000.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป  76,450,380.96 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  66,450,380.96 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 6,560 ราย) 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  1 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  55,295.51 บาท   
1. นายสมหมาย ก าลังเดช หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 55,295.51 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  1 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  30,000.00 บาท  
1. นายยชอนันต์ อธิษฐานรัตน์ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ  30,000.00 บาท 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
MONTHLY REPORTS DECEMBER 2021 

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,768 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 165 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี เงินกู้  Debtors who are members 6,654 คน Persons 

4. เงินสด Cash 385,934.75 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,301,960,499.69 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,463,930,085.40  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,277,229,623.50 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 3,919,656,589.99 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 125,000.00 บาท Baht 

12 หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด Shares of SAHALIFE 57,250,000.00 บาท Baht 

13 เงินลงทุน Total investment 2,378,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,543,884,543.93 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,853,555,430.00 บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั งแต่ต้นปี Income from interest & other 657,029,093.82 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั งแต่ต้นปี Expenses     247,027,646.27 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 410,001,447.55 บาท Baht 
  


