
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

9 /2565 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  34 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  9 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย

บูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  9 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นายสิรวิชญ์  ธรรมพานิช 118-011-017628 อาจารย์    
2 นางสาวอภิสรา  ใจกล้า 118-013-017629 ผู้ปฏิบัติงานทั่งไป  
3 นางสาวมลชนก  ผาสุข 118-019-017630 นักวิชาการช่างศิลป์  
4 นางสาวรัตนวดี  เศรษฐจิตร 118-095-017631 อาจารย์    
5 นายอธิป  เตชะพงศธร 118-095-017632 อาจารย์     
6 นางสาวณัชวดี  จันทร์ฟอง 118-171-017633 อาจารย์    
7 นางสาววศินี  เหลียวพานิช 119-013-017634 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
8 นางสาวสุวิมล  สุวรรณภา 138-027-017635 พยาบาล    
9 นางสาวมณีนุช  ศรีผา 138-130-017636 แพทย์   

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
10 นางสาวกนกวรรณ  ระย้าย้อย 128-015-017637 พยาบาล    
11 นางสาวรสริน  การเพียร 128-015-017638 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
12 นางสาวพัชรี  ศรียา 128-015-017639 พยาบาล    
13 นางสาวอาทิติยา  วงษ์ภักดี 128-015-017640 พยาบาล   
14 นายศานติ  ชูชาติเจริญพร 128-019-017641 วิศวกรวิชาชีพ   
15 นางสาวจีราวรรณ  อยู่สุข 128-019-017642 นักวิชาการเงินและบัญชี   
16 นายสัมพันธ์  ศาสตร์ทรัพย์ 128-019-017643 ผู้ปฏิบัติงานช่าง   
17 นายชิตณรงค์  บัวงาม 128-164-017644 อาจารย์สาธิต   
18 นายณัฐพงษ์  ดู่ขึ่ง 128-164-017645 อาจารย์สาธิต  
     หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
19 นายวัชรพงษ์  แจ่มสว่าง 519-525-017646 อาจารย์  
 



 

 

     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 นายสมยศ  พุทธพันธ์ 615-068-017647 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
21 นางสาวอรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์ 618-011-017648 อาจารย์     
22 นางสาวลภัสรดา  โคตะนิต 618-068-017649 พยาบาล 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
23 นายณัฏฐ์  ปะละชัย 718-015-017650 อาจารย์     
24 นายนพพล  แก่งจ าปา 718-026-017651 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
25 นางสาวพิณนุการ์  บุตรโพธิ์ 718-715-017652 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
26 นางพจนา  จิรเบญจวรรณ 628-064-017653 นักวิชาการศึกษา   
27 นายวชิระ  จอมรัตนี 628-064-017654 นักวิชาการพัสดุ    
28 นายวิศรุต  คลังนุ่ม 628-064-017655 นักวิทยาศาสตร์   
29 นายณัฐพงษ์  ชุ่มวงศ์ 628-064-017656 นักวิชาการศึกษา  
30 นางสาววริศรา  คลังนุ่ม 628-064-017657 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
31 นางสาวหร้อหนะ  มัยหมาด 628-064-017658 นักวิชาการเงินและบัญชี  
32 นางสาววราภรณ์  เครือมา 628-064-017659 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
33 นางสาวสุภาวดี  ศรียา 628-064-017660 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
34 นางสาวณัฐธยาน์  ชาวเมือง 628-064-017661 อาจารย์  

 
สมาชิกลาออก 

1. สมาชิกลาออก จ านวน  22 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก   เหตุผลการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางสาวสุธิดา  วงศ์จันลา 138-130-016904 ลาออกจากงานประจ า  
2 นายปวริศร  เมธานันท์ 118-023-013301 ลาออกจากงานประจ า  
3 นางธัญญรัตน์  ประมวลวงษ์ธีร 138-027-010443 ต้องการลาออก  
4 นางชลธิชา  รมยานนท์ 119-042-016631 ลาออกจากงานประจ า  
5 นางสาวพรทิพย์  บุญศรี 118-012-013258 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสาวพิสมัย  ยมสีด า 128-015-016268 ลาออกจากงานประจ า  
7 นางสาวบัณฑิตา  นิลราช 211-015-017265 ต้องการลาออก  



 

 

8 นายวรายุทธ  อาบสุวรรณ 128-015-015483 ลาออกจากงานประจ า  
9 นายสว่าง  ชาติทอง 129-016-006904 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นางสาวชิดชนก  วิบูลย์อรรถกร 519-061-016378 ลาออกจากงานประจ า  
11 นางสาวโรสมารินทร์  สุขเกษม 518-016-012838 ลาออกจากงานประจ า  
12 นายภาสกร  อ่อนนิ่ม 519-012-013783 ต้องการลาออก  
13 นายวัชรินทร์  ดงบัง 519-016-009100 ลาออกจากงานประจ า  
14 นางกัน  แก้วกิ่ง 519-060-015409 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
15 นางสาวชิดชนก  แสงแก้ว 618-068-015519 ต้องการลาออก  
16 นายเติมพงษ์  ทองทุม 615-019-015657 ต้องการลาออก  
17 นางสาวปาริชาติ  รอดอินทร์ 618-019-014710 ลาออกจากงานประจ า  
18 นายชินวัฒน์  สิงหะ 618-019-007425 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
19 นางสาวมนัสนันท์  กาทองทุ่ง 628-064-016681 ต้องการลาออก  
20 นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ 628-064-014179 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
21 นางพักตร์พิไล  น้อยวิมล 718-019-017549 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
22 นางสาวณิชชา  จันทภาโภคิน 900-008-008232 ต้องการลาออก 
 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  -  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      6 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 2 ราย 

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

 
 
 
 
 



 

 

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  27 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  1 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาวเมตตา   ชาวนา 119-041-012882 บิดา 1,000.00  
2 นายปราโมทย์   หิรัญพิศ 900-001-000901 สมาชิก 50,000.00  
3 นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร 119-022-012739 มารดา 1,000.00  
4 นายบรรจง   คล้ายไพฑูรย์ 900-001-001474 มารดา 1,000.00  
5 นายอาคม   ธูปสุวรรณ 118-011-002898 สมาชิก 50,000.00  
6 นางดวงแข   ค าเพ่ิมพูล 960-001-000701 สมาชิก 50,000.00  
7 นางวรรณี   สมบุญประเสริฐ 981-001-012742 สมาชิก 20,000.00  
8 นางสาวกนกกาญจน์   ทองประดับ 981-001-011711 สมาชิก 20,000.00  
9 นางดารณี   โลหสมบูรณ์ 138-027-009413 มารดา 1,000.00  
10 นางสาวดุษฎี   สินเดิมสุข 960-001-004124 สมาชิก 40,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
11 นายสมเกียรติ   รุ่งก าจัด 128-025-011641 มารดา 1,000.00  
12 นางสาวอมรรัตน์   ทรงสมบัติชัย 129-022-010391 บิดา 1,000.00  
13 นางสาวอนงค์   คิดชอบ 128-022-013020 บิดา 1,000.00  
14 นายฉัตรพงษ์   มาชอบ 128-164-011155 มารดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
15 นางสาวจรัญญา   ศุภวิฑิตพัฒนา 518-022-003863 มารดา 1,000.00  
16 นายวิทยา   ควรดี 519-060-012465 มารดา 1,000.00 
17 นางสาวปานเสก   อาทรธุระสุข 510-026-006741 มารดา 1,000.00  
18 นางสาวนงค์นาถ   เปรมวังศรี 960-005-004343 มารดา 1,000.00  
19 นางสาวทัชชญา   มิ่งสันติสุข 518-019-009171 บิดา 1,000.00  
20 นายจันทร์   เพียรสุขเจริญชัย 900-005-003257 สมาชิก 50,000.00  
21 นายสิรวุฒิ   จันทร์พร 518-016-008519 มารดา 1,000.00  
22 นางสาวมนพัทธ์   โชคอนันต์รัตนา 519-043-009579 บิดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
23 นายพงษ์พิทักษ์   สุค า 610-019-004305 บิดา 1,000.00  
24 นางสาวจิราพร   พุกสุข 618-016-008640 มารดา 1,000.00 
  



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
25 นางธิดารัตน์   วันแก้ว 718-720-015534 บิดา 1,000.00  
26 นายสมาน   วิศรีสิทธิ์ 901-007-004969 สมาชิก 40,000.0  

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
27 นายเสริมศักดิ์   รัตนอุบล 828-023-009841 มารดา 1,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  31 ราย  32 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  12 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  2 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางวรรณี   สมบุญประเสริฐ 981-001-012742 1,000.00  
2 นายชลายุทธ   เพียวประเสริฐ 118-012-010132 450.00  
3 นางรุ้งตะวัน   แสงสมพร 139-130-015555 450.00  
4 นางสาวโชติรส   รัชชนันท์ภร 119-015-013388 1,000.00  
5 นายสัญญา   พาลุน 118-012-012721 900.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสาวภณิชยา   ดีเจริญพร 128-015-011805 600.00   
7 นางสาวสุวรรณา   จันทศร 128-015-004891 150.00   
8 นางสาวเสาวลักษณ์   สรรเพชร 129-027-012759 300.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางสาวชุติกาญจน์   เชี่ยวประสิทธิ์ 519-061-011903 300.00   
10 นางจินตนา   เปล่งปลั่ง 518-019-003776 1,000.00   
11 นางสาวชนาภา   ลว้นรัตน์ 519-012-016075 300.00   
12 นายขจัดภัย   ทิพยผ่อง 518-012-005077 450.00   
13 นางสาวจุฑาทิพย์   ค าเจริญกูล 519-026-014071 150.00   
14 นางสาววัลย์ลิดา   ไข่มุกข์ 519-026-012973 150.00   
15 นายเสกศักดิ์   กระแสรสินธุ์ 519-015-014634 600.00   
16 นางสาวจิตรา   ตีระเมธี 510-060-003446 300.00   
17 นางมนธนา   กัลยาณสุโข 518-019-009104 300.00   
18 นางสาวขวัญตา   บุญจันทร์ 518-043-010846 300.00   
19 นางสาวชุติกาญจน์   ทองนาค 519-017-014991 150.00   
20 นางสาวอนงค์นาฎ   ธาตุทอง 519-061-014332 1,000.00   



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร     
21 นางสาวอัญชิสา   บุญสาใจ (2 ครั้ง) 618-018-013980 600.00   
 นางสาวอัญชิสา   บุญสาใจ 618-018-013980 600.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา     
22 นางสาวศรีอัปสร   ช านาญยา 628-064-014254 150.00   
23 นางสาวพิมพ์วิภา   โค้วฮวด 628-064-016114 600.00   
24 นางสาวธิภาภรณ์   เงินเย็น 628-064-008401 600.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
25 นายพชรพล   หยุ่มไธสง 718-014-013804 450.00   
26 นางสาวญาดา   สามารถ 718-034-016827 600.00   
27 นายสุจิน   บุตรดีสุวรรณ 960-007-002716 600.00   
28 นายอุดม   พิริยสิงห์ 960-007-000828 600.00   
29 นางรุ่งรัศมี   รัชสมบัติ 718-034-010696 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ     
30 นางละเอียด   สกุลรัตน์ 960-008-002096 750.00   
31 นางศรีสุวรรณา   บุญรัศมี 901-008-002050 300.00  
 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  14 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางนิยม   บุญมี 960-001-003053 20,000.00  
2 นางบุณฑริกา   วิศวสมภพ 960-001-005512 5,000.00  
3 นางทัศนีย์   ศิริปโชติ 960-001-000217 20,000.00   
4 นางจุฑามาศ   เทพชัยศรี 960-001-001490 10,000.00  
5 นายเสถียร   โพธิ์สุวรรณ ์ 900-001-000974 15,000.00   
6 นางเก็จวลี   เจริญพจน์ 960-001-001586 5,000.00   
7 นางถนอมสิน   ดิสถาพร 960-001-002563 15,000.00  
8 นายไพฑูรย์   รัตนศิริ 901-001-001056 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางศรีวรรณ   ยอดนิล 960-005-002936 5,000.00  
10 นางธมน   ตัญกาญจน์ 900-005-001665 15,000.00 
   



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นายคมกฤช   จ าปาสุต 960-006-003715 10,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12 นางบุญอ่ิม   วราอัศวปติ 960-007-003169 20,000.00  
13 นายสุทธิพงศ์   หกสุวรรณ 960-007-003368 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
14 นายเผียน   บุญฤทธิ์ 901-008-002725 10,000.00  
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,544 คน 

   เข้าใหม่ 0 คน 

   ลาออก 13 คน 

   เสียชีวิต                    7 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,524 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  78,370,662.29 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  657,717.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  171,004.95 บาท 

  รายได้อ่ืน       306,804.92 บาท 

  รวมเป็น   79,506,189.16 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  8 ราย)  1,080,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  2 ราย)  60,000.00 บาท 

  จ่ายเบี้ยประกันภัยกลุ่ม (สมาชิก 12,542 ราย)  1,003,360.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป  77,362,829.16 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  67,362,829.16 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 6,873 ราย) 

 



 

 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  8 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  1,080,000.00 บาท   
1. นายปราโมทย์  หิรัญพิศ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. นางวรรณี        สมบุญประเสริฐ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
3. นายอาคม   ธูปสุวรรณ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
4. นางดวงแข   ค าเพ่ิมพูล หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
5. นายหลอด   สะหาย หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
6. นางดุษฎี   สินเดิมสุข หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
7. นายจันทร์   เพียรสุขเจริญชัย หน่วย ม.บูรพา 150,000.00 บาท 
8. นายสมาน   วิศรีสิทธิ ์ หน่วย ม. มหาสารคาม 150,000.00 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  1 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  30,000.00 บาท  
1. นางค านึง พ่วงปิ่นเพชร หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
2. น.ส.ชฎาพร บุญจะรัชชะ หน่วย ม. ทักษิณ 30,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
MONTHLY REPORTS JUNE 2022 

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,829 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 165 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,699 คน Persons 

4. เงินสด Cash 577,992.05 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 572,137,531.16 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,461,738,966.85  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,286,963,298.69 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,351,602,977.88 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 2,948,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,694,535,201.63 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,872,795,840.00 บาท Baht 

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

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 298,768,652.23 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     108,765,276.75 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 190,003,375.48 บาท Baht 
  


