
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

7 /2565 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  22 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย

บูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายสุรศักดิ์  อยู่ยงสะถิต 118-015-017584 อาจารย์    
2 นางสาวดุลยรัตน์  เศวตรพัชร์ 118-019-017585 นักวิชาการศึกษา 
3 นายจตุพร  บุญชัยยุทธศักดิ์ 118-041-017586 อาจารย์สาธิต  
4 นางสาวจิดาภา  ทับทิม 118-095-017587 นักวิชาการเงินและบัญชี 
5 นางสาวเพ็ญสิริ  ไวยลาภ 119-040-017588 นักวิชาการพัสดุ  
6 นายสนธยา  ค ามะนาง 119-040-017589 พนักงานบริการ   
7 นางสาวจันทลักษณ์  นุชนาฏนนท์ 138-130-017590 อาจารย์   
8 นางสาวฐิติพร  ศิริวรรณบุศย์ 138-130-017591 อาจารย์   

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
9 นางสาวรสสุคนธ์  อ้วนผักไหม 128-015-017592 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
     หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นางสาวศิริพร  อภัยไธสง 519-061-017593 ผู้ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล  
11 นางสาวกิ่งกาญจน์  ปิมแปง 519-061-017594 พนักงานห้องยา   
12 นายภาณุพล  สมัยมงคล 538-005-017595 อาจารย์ 
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
13 นายศราวุธ  เหมหมัด 828-811-017596 นักวิทยาศาสตร์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นายสุรชัย  นามใจ 615-019-017597 พนักงานทั่วไป   
15 นางสาวอริสรา  ศิรเตชวิวัฒน์ 615-068-017598 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
16 นายอริยะ  จันทรมณี 618-018-017599 อาจารย์   
17 นางสาวสุภาวดี  มากะนัดถ์ 618-068-017600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  



 

 

18 นางสาวภัทรนันท์  นาคาคง 619-019-017601 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
19 นางสาวธิดารัตน์  ขวัญสวัสดิ์ 718-015-017602 อาจารย์   
20 นางสาววนิดา  โพธิ์สิงห ์ 718-015-017603 พยาบาล   
21 นางสาวพัชรวรรณ  สูจยานนท์ 718-015-017604 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
22 นางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา 628-064-017605 อาจารย์ 

 
สมาชิกลาออก 

1. สมาชิกลาออก จ านวน  22 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  3 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก   เหตุผลการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางสาวอัญชลี  ศรีกลชาญ 118-013-007186 ต้องการลาออก 
2 นางสาวสุวรรณา  พันธุรัตน์ 960-001-002942 ต้องการลาออก 
3 นายอารี  สุทธิพันธุ์ 960-001-000251 ต้องการลาออก 
4 นายกิตติ์วัตร  กิตติ์เรืองพัชร 118-018-007722 ต้องการลาออก 
5 นางขนิษฐา  สาลีหมัด 118-024-016427 ต้องการลาออก 
6 นางสาววิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ 960-001-002949 เกษียณอายุราชการ 
7 นายชวลิต   สูงใหญ ่ 960-001-003537 เกษียณอายุราชการ 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
8 นางนงนุช  แย้มวงศ์ 128-015-006899 ต้องการลาออก 
9 นางสาวกุลนิภา  พระโพธิ์วังซ้าย 128-015-014740 ลาออกจากงานประจ า 
10 นางสาวปิยะดา  ไชยสาร 128-015-016267 ลาออกจากงานประจ า 
11 นางสาวศุภวรรณ  มีเพียร 128-015-010240 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
12 นางสาวสุพิชา  อินทรชุมนุม 519-012-014301 ลาออกจากงานประจ า 
13 นางสาวบุศดี  แน่นหนา 519-012-013177 ต้องการลาออก 
14 นางสาวยุพา  วิสารวุฒ ิ 539-005-012194 ลาออกจากงานประจ า 
15 นางนฤมล  ลี้ปิยะชาติ 960-005-002182 ต้องการลาออก 
16 นายสมพล  รักชาติ 960-005-005787 ต้องการลาออก 
 



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
17 นายชายแดน  อินต๊ะปา 618-018-008953 ต้องการลาออก 
18 นายพัชรวัฒน์  สุริยงค์ 618-035-012125 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
19 นางสาวธนาทิพย์  จันทร์คง 628-064-013374 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
20 นางสาวปริญญฉัษฎ์  วัชรเคนหงส์ 718-716-012305 ต้องการลาออก 
21 นายอุเทน  เลาน าทา 718-034-014048 ต้องการลาออก 
22 นางสาวปภาวรินท์  เหล่ายนขาม 718-015-014728 ต้องการลาออก 
 

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

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  18 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 
ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  5 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางจินตนา   ฟูกุล 960-001-001029  สมาชิก 50,000.00  
2 นายรังษี   มหาขันธ์ 960-001-001785  สมาชิก 50,000.00  
3 นางนิภา   นิธยายน 960-001-000582  สมาชิก 50,000.00  
4 นายเชิด   เจริญรัมย์ 119-042-008900  บิดา 1,000.00  
5 นางส าราญ   สวัสด ี 900-001-008498 คู่สมรส 1,000.00  
6 นางวารินทร์   รัศมีพรหม 960-001-003880  คู่สมรส   1,000.00  
7 นางปิยกานต์   ศรีพรสวรรค์ 960-001-004889  สมาชิก 40,000.00  
8 นางสาวรัศมี   ศรีสุข 119-013-010333  บิดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางสาวกัลยกร   เทียมแก้ว 618-019-008382  มารดา 1,000.00  
10 นางจิตตรีพร   คล้ายแท้ 610-031-004468  มารดา 1,000.00  



 

 

11 นางอภิญญา   ชุณหะทิพากร 618-080-009835  บิดา 1,000.00 
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 นางสาวรัชนี   อัปมโห 718-716-012643 บิดา 1,000.00  
13 นางปาลิตา   พูลเพิ่ม 718-015-010184 คู่สมรส 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
14 นางบัวงาม   ห่อแกว้ 960-008-001094  คู่สมรส 1,000.00  
15 นายสุริยา   อภิวันทนากร 960-008-003637  มารดา 1,000.00  
16 นายด ารงศักดิ์   แก้วเพ็ง 818-026-005987  มารดา 1,000.00  
17 นางสาวผกาวรรณ   บุญดิเรก 818-017-007997 มารดา 1,000.00  
18 นายถาวร   ครุอ าโพธิ์ 900-008-004413 สมาชิก 40,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  24 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นายศิลปชัย   ธูปสุวรรณ 960-001-002170 600.00  
2 นายปัจชาญ   หาบ้านแท่น 118-041-003706 750.00  
 นายปัจชาญ   หาบ้านแท่น 118-041-003706 1,000.00  
3 นางสาวทรัพย์ทวี   เพาะบุญ 118-019-016328 1,000.00  
4 นางสาวแสงจันทร์   วันจงค า 138-130-013884 300.00  
5 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 150.00  
 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 150.00   
6 นายอัมพร   สุขเกษม 960-001-001653 900.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาวศราณี   ตรีสุคนธ์ 129-015-012833 750.00  
8 นางศศิธร   ตันติวาณิชกิจ 128-015-015978 900.00   
9 นางจันทนาพร   พงษ์ธัญญกรณ์ 128-015-008905 300.00   
10 นางสาวสะบาไพ   โคตรโนนกอก 128-015-006469 750.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
11 นางสาวกชนัช   หร่องบุตรศรี 519-019-012971 150.00   
12 นางบุญนาค   อารยะศาสตร์ 960-005-000194 450.00   
13 นายธีร   ชัยสุทธิ 519-019-016648 300.00   



 

 

14 นางสาวรัชนีวรรณ   มาลายุทธศรี 519-061-009217 450.00   
15 นางสาวจิรสุดา   นาคเอ่ียม 510-012-004867 600.00    
16 นายวิณิช   บุญยู้ 960-005-000740 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร     
17 นางสาวอิชยา   นาคโต 618-091-014938 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา     
18 นางสาวจงกลณี   ลอยประดิษฐ์ 628-064-015205 300.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
19 นางชุติมา   บุญสิทธิ์ 718-019-013851 600.00   
20 นายสมจิต   รัตนสวนจิก 710-065-003805 900.00   
21 นายคงเดช   ศาลารักษ์ 901-007-002675 600.00   
22 นางสาวณัฏวรรณ์   จันทะพิมพ์ 718-024-007217 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
23 นางสาวจารึก   จันทร์วงค์ 818-026-012230 750.00   
24 นางยุพิน   พิมโคตร์ 960-008-002648 150.00     
 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  15 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาววิรุฬห์รัตน์   ไฉนงุ้น 960-001-000155 15,000.00  
2 นายเทเวศร์   พิริยะพฤนท์ 960-001-002065 10,000.00  
3 นางสาวจรีรัตน์   เจริญรักษ์ 960-001-003182 5,000.00   
4 นางวีนัส   ปัทมภาสพงษ์ 960-001-004189 15,000.00  
5 นายวัฒนา   ศรีสัตย์วาจา 960-001-002228 15,000.00  
6 นางสุพรรณี   เชษฐ์เชาวลิต 960-001-001758 5,000.00  
7 นายศิลปชัย   ธูปสุวรรณ 960-001-002170 5,000.00   
8 นางพรสนอง   แตงไทย 900-001-001795 15,000.00   
9 นายสุจิตต์   รักษ์เผ่า 960-001-000638 20,000.00   
10 นางรุจิวรรณ   พานิชชัยกุล 960-001-001208 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
11 นางสาวภิญโญ   เปี่ยมประสาทพร 960-005-002183 5,000.00   
12 นายไพฑูรย์   สุขมี 901-005-003910 5,000.00   



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นางเฉลียว   มีข า 901-006-003986 5,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
14 นายณรินทร์   ยาสมุทร 960-006-002470 15,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
15 นางจ าปี   จันทนะ 901-008-002842 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,589 คน 

   เข้าใหม่ 0 คน 

   ลาออก 14 คน 

   เสียชีวิต                    5 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,570 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  77,547,062.29 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  857,900.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       214,200.00 บาท 

  รวมเป็น   78,619,162.29 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  5 ราย)  660,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  - ราย)  0.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป  77,959,162.29 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  67,959,162.29 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 6,765 ราย) 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  5 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  660,000.00 บาท   
1. นางจินตนา ฟูกุล หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. นายรังษ ี มหาขันธ์ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
3. นางนิภา นิธยายน หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
4. นางปิยกานต์ ศรีพรสวรรค์ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ  150,000.00 บาท 
5. นายถาวร ครุอ าโพธิ์ หน่วย ม. ทักษิณ 150,000.00 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  - ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  0.00 บาท  
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1. จ านวนสมาชิก Membership     12,825 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 165 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,661 คน Persons 

4. เงินสด Cash 6,003,624.48 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 1,033,202,411.64 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,461,978,966.85  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,263,277,974.94 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,199,113,257.24 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 150,000.00 บาท Baht 

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

13 เงินลงทุน Total investment 2,488,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,799,411,251.65 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,922,737,990.00 บาท Baht 

16 ทุนส ารอง Compulsory reserve 774,506,410.89 บาท Baht 

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 187,439,360.41 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     33,896,228.41 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 153,543,132.00 บาท Baht 
  


