
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

10 /2565 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  13 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย

บูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวอาภาพรรษ์  เรืองกุล 118-011-017662 อาจารย์   
2 นางสาวพิชญา  นิลรุ่งรัตนา 118-011-017663 อาจารย์   
3 นายชิษณุพงศ ์ อินทรเกษม 118-014-017664 อาจารย์   
4 นางสาวชนันภรณ์  อารีกุล 118-014-017665 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5 นางสาวอาจารีย์  ช่างประดับ 118-171-017666 อาจารย์    
6 นางสาวณัฐนันท์  ประเสริฐธีรพร 119-018-017667 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
7 นางสาวสาริกา  ช านาญเลื่อย 138-027-017668 พยาบาล   

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
8 นายภัทรพงศ ์ เหล่าจาน 128-015-017669 ผู้ปฏิบัติงานช่าง  
     หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสาวลลิตา  โชติพฤฒิพงศ์ 518-012-017670 อาจารย์    
10 นางสาวชลิตา  ชะอุ่มใบ 519-024-017671 นักวิชาการศึกษา 
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นายชัชชัย  อินเขียน 618-016-017672 ครูช่าง 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
12 นางสาวปรียานุช  ถวิลการ 718-015-017673 พยาบาล   
13. นางสาวรุ่งทิพย์  บุตคุป 718-019-017674 นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
  

 



 

 

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  17 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  5 ราย  หน่วย

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

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นายดนัย  คงอยู่ 118-019-017087 ต้องการลาออก 
2 นางศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 960-001-001225 ต้องการลาออก 
3 นางสาวพัชรีย์  ไชยขันธ์ 214-018-016571 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นายสุทธิพันธ์  อักษรเนียม 129-016-015742 ลาออกจากงานประจ า 
5 นางสาวนันทวรรณ  แก้วสุขใส 128-015-017005 ต้องการลาออก 
6 นางสาวนววรรณ  เจริญสุข 128-015-017296 ลาออกจากงานประจ า 
7 นางสาวสุรีพร  กุลมณี 128-015-012412 ต้องการลาออก 
8 นางสาวตรีรฎา  หอมเกษร 128-019-017111 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสาวณัทธีรา  สมารักษ์ 538-005-013475 ลาออกจากงานประจ า 
10 นายอโณทัย  จัตุพร 518-015-016907 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นางสาวตติมา  กล่อมจันทร์ 618-068-011910 ลาออกจากงานประจ า 
12 นายพัฒนศักดิ์  เสายา 615-068-015598 ต้องการลาออก 
13 นางสาวศรีสมบูรณ์  ผุยปุ้ย 619-022-011968 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
14 นายสุรสิทธิ์  สุวรรณสินธุ ์ 628-064-012587 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15 นายชูเกียรติ  ภูบุญอบ 710-066-003598 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16       นายธีรยุทธ์  เกณบุตร 818-014-013681 ลาออกจากงานประจ า 
17 นางสาวรสวันต์  อินทรศิริสวัสดิ์ 828-083-013531 ลาออกจากงานประจ า   
 
 
 
 



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  -  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      4 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 2 ราย 

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

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  23 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  5 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายนิพนธ์   พารา 118-019-006982 มารดา 1,000.00  
2 นายสุรศักดิ์   ไวยเนตร 111-020-005027 มารดา 1,000.00  
3 นางจันทร์พิมพ์   พละพงศ์ 960-001-001015 สมาชิก 50,000.00  
4 นายชลอ   ชีสังวร 901-001-000917 สมาชิก  50,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นายชู   จันทร์ทอง 129-071-015747 มารดา 1,000.00 
6 นายครรชิต   ใจเย็น 128-015-017004 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นางสาวกมลวรรณ   พรมเทศ 518-028-017226 บิดา 1,000.00  
8 นางสาวสิริวรรณ   วงษ์ทัต 960-005-004421 มารดา 1,000.00  
9 นางอาภากร   ธาตุโลหะ 960-005-006094 คู่สมรส 1,000.00  
10 นางสาวสุภาวดี   จันทร์โสม 511-019-005254 มารดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นางสาวสุจิตรา   สงวนสิน 610-012-006579 บิดา 1,000.00  
12 นางสาววิติยา   ปิดตังนาโพธิ์ 618-035-010170 บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
13 นางสาวกฤตพร   จุใจ 628-064-016751 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14 นางสาวศุทธินี   ปิยะสุวรรณ์ 900-007-007700 สมาชิก 30,000.00  
15 นายวรรณศักดิ์พิจิตร   บุญเสริม 960-007-003770 มารดา 1,000.00  



 

 

16 นายสรเดช   บ ารุง 718-019-007838 บิดา 1,000.00  
17 นายประชิด   กองการ 900-007-002507 สมาชิก 50,000.00  
18 นายบุญเลิศ   สดสุชาติ 960-007-001128 สมาชิก 50,000.00  
19 นางสาวสิริสุดา   สิริภักดิ ์ 718-026-011934 บิดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
20 นางอนงค์   บุญทวี 900-008-002959 สมาชิก 50,000.00  
21 นายสมศักดิ์   โชคนุกูล 960-008-001503 สมาชิก 50,000.00  
22 นางสาวรัชนีย์   ศรีศักดา 818-026-003517 มารดา 1,000.00  
23 นางสาวพวงผกา   สิทธิจันทร์ 818-026-007840 บิดา 1,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  21 ราย  24 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  5 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางอรนงค์   ตันไชย 118-018-006185 300.00  
2 นางสาวนิภา   ว่องไว 118-017-005710 150.00  
3 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล (2 ครั้ง) 960-001-001051 150.00  
 นางสุขุมาลย์   สิทธิมงคล 960-001-001051 300.00  
4 นางพัชรินทร์   แสงจารึก 960-001-005130 300.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นางสาวจรรยา   อยู่ยงค์ 211-015-015479 900.00  
6 นางสุภาณี   ธรรมานนท์ 128-015-009749 600.00  
7 นายสุจิต   หมั่นมั่นคง 901-001-001643 1,000.00  
8 นางสาวศิริรัตน์   สุวรรณฉิม 128-015-010014 150.00  
9 นางสาวทัศนีย์   ลิมปิโสภณ 128-015-007035 600.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นางจิตติมา   วัดพงพี 510-061-003817 300.00  
11 นายสุรพล   ฉลาดคิด 518-060-002937 150.00  
12 นายธวัชชัย   เกษแก้ว (2 ครั้ง) 519-027-014455 600.00  
 นายธวัชชัย   เกษแก้ว 519-027-014455 750.00  
13 นายพินิจ   เจริญชาศรี 960-005-000325 450.00 
   



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร     
14 นายฉลวย   สิงห์คง 900-006-002428 1,000.00  
15 นางเพ็ญนภา   เปพะนัส 619-019-014041 300.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
16 นางสาวประภาภรณ์   ชุบสุวรรณ 718-034-015216 750.00   
17 นางสาวสุธารัตน์   พินธะ 718-015-016418 900.00  
18 นายคงเดช   ศาลารักษ์ 901-007-002675 1,000.00  
19 นายเกียรติศักดิ์   วงศ์มุกดา (2 ครั้ง) 960-007-002380 150.00  
 นายเกียรติศักดิ์   วงศ์มุกดา 960-007-002380 1,000.00  
20 นางสาวนฤมล   ช่วยกลาง 718-716-015384 300.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ     
21 นางสาวอุบลศรี   อรรถพันธุ์ 960-008-002552 1,000.00  
 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางนิรดา   จันทรรัตน์ 960-001-000393 20,000.00  
2 นางสุภารัตน์   วรทอง 960-001-002192 15,000.00  
3 นายบุญส่ง   นุชนารถ 900-001-001347 15,000.00  
4 นางสาวชวนพิศ   อิฐรัตน์ 960-001-002388 15,000.00  
5 นายสมพร   อ่วมพันธ์ 900-001-000977 15,000.00  
6 นางกาญจนา   ชูครุวงศ์ 960-001-002887 10,000.00  
7 นางอลิศรา   เจริญวานิช 960-001-001789 5,000.00  
8 นายยงยุทธ   ฤทธิ์ดอน 901-001-002264 5,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสาวโอริสา   อยู่อุดมสุข 960-005-004276 5,000.00  
10 นายอ านวย   สดใส 900-005-000566 15,000.00  
11 นางสาวพนิดา   สงวนบุญ 960-005-002090 10,000.00  
12 นายธ.ธง   พวงสุวรรณ 960-005-000275 15,000.00  
13 นายศุภโชค   อินทร์อุดม  960-005-002782 5,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นายปราชญาลปน์   กัณหเนตร 960-006-002394 15,000.00   



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15 นายเกียรติศักดิ์   วงศ์มุกดา 960-007-002380 15,000.00  
16 นายอุดม   พิริยสิงห์ 960-007-000828 20,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,524 คน 

   เข้าใหม่ 0 คน 

   ลาออก 24 คน 

   เสียชีวิต                    2 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,498 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  77,362,829.16 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  956,330.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       217,470.00 บาท 

  รวมเป็น   78,536,629.16 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  7 ราย)  870,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  0 ราย)  0.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป  77,666,629.16 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  67,666,629.16 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 7,002 ราย) 

 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  7 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  870,000.00 บาท   
1. นางจันทร์พิมพ์ พละพงศ์ หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  120,000.00 บาท 
2. นายชลอ ชีสังวร หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
3. นายประกอบ พังประไพ หน่วย ม. ทักษิณ 120,000.00 บาท 
4. นางอนงค์ บุญทวี หน่วย ม. ทักษิณ 120,000.00  บาท 
5. นายสมศักดิ์ โชคนุกูล หน่วย ม. ทักษิณ 120,000.00 บาท 
6. น.ส.ศุทธิน ี ปิยะสุวรรณ์ หน่วย ม. มหาสารคาม 150,000.00 บาท 
7. นายประชิด กองการ หน่วย ม. มหาสารคาม 120,000.00 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  - ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  0.00 บาท  
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1. จ านวนสมาชิก Membership     12,823 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 165 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,710 คน Persons 

4. เงินสด Cash 519,946.62 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 521,304,178.50 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,461,501,612.44  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,284,259,290.24 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,492,531,037.32 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 2,963,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,686,497,507.16 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,898,039,070.00 บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 349,331,289.76 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     121,224,948.69 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 228,106,341.07 บาท Baht 
  


