
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 5/2563 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563 มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 

1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  57 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  8 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  12 ราย 

 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสาวปภัสรา  อาษา 118-011-016625 อาจารย์    
2 นางสาวพัชรวรรณ  กุลพันธ์ 118-019-016626 นักวิชาการเงินและบัญชี  
3 นางอังสนา  จินดา 118-019-016627 นักจัดการานทั่วไป  
4 นางวิภาวรรณ  น าศรีเจริญกุล 118-027-016628 อาจารย์    
5 นางสาวพิจนันท์  ทองพรรณกุล 118-162-016629 นักวิชาการเงินและบัญชี  
6 นายพฤฒิพงศ์  อินทรกลัด 119-015-016630 นักวิชาการศึกษา  
7 นางชลธิชา  รมยานนท์ 119-042-016631 อาจารย์สาธิต   
8 นายวิชัยยุทธ  ทองมาก 119-069-016632 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
9 นายภูวศิษฐ์  สุริยชัยโยธิน 119-069-016633 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นางสาวกนกนัจ  บงกชศุภภา 119-162-016634 นักวิชาการศึกษา  
11 นายเมธาพันธ์  กิจพรธีรานันท์ 128-015-016635 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
12 นางสาวอังคณา  ทองจันทร์ 138-130-016636 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางสาวยศวดี  อรุณรัตน์ 138-130-016637 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นางสาวปาลิกา  ครองบ้าน 213-070-016638 นักวิชาการเงินและบัญชี  
15 นายธีรยุทธ  ขุนคต 214-018-016639 ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
16 นางสาวพิชญ์ศุภากาณต์  ไต่เมฆ 128-015-016640 พยาบาล  
17 นายนพพร  โรจน์เพ็ญเพียร 128-015-016641 อาจารย์   
18 นางสาวสุนิสา  ติมาลา 128-015-016642 พยาบาล  



 

 

19 นางสาวอลิศสรา  รัศมี 211-015-016643 พยาบาล  
20 นางสาวสุภารัตน์  ราโรจน ์ 212-071-016644 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
21 นางสาวอัญชลิกา  จันทศร 212-071-016645 นักวิชาการศึกษา 
22 นางสาวพิชญธิดา  ชมศรี 212-071-016646 นักวิชาการพัสดุ  
23 นางสาวภาวิณี  มือกุศล 212-071-016647 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
24 นายธีร  ชัยสุทธ ิ 519-019-016648 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
25 นายสันติ  ดิษฐเจริญ 519-029-016649 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26 นางสาวจิตติรัตน์  ตาปวง 519-061-016650 เภสัชกร    
27 นายสุวิศิษฎิ์  แม้นเหมือน 519-525-016651 อาจารย์   
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
28 นางสาวธิดารัตน์  จุทอง 829-811-016652 อาจารย์     
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  
29 นางวาณีรัตน์  กาฬสีห์ 610-015-016653 รองศาสตราจารย์ 
30 นายมณฑล  กาฬสีห์ 610-015-016654 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31 นางสาวบุญสุภา  นวนแก้ว 615-068-016655 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
32 นางสาวอรุณประไพร  ปานแจ้ง 615-068-016656 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
33 นางสาวธารวิมล  อินทชัย 618-032-016657 อาจารย์   
34 นายอรรณพ  เทียมแก้ว 618-032-016658 นักวิทยาศาสตร์  
35 นางสาวสุจิตรา  ถิ่นนุช 618-068-016659 อาจารย์   
36 นางสาวสุพัตรา  ไพโรจน์ 619-068-016660 พยาบาล  
37 นายชิตณรงค์  ปรังฤทธิ์ 619-068-016661 พยาบาล  
38 นางสาวบุญมนัสญา  สินสุข 619-611-016662 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
39 นายสุระ  ทับสีแก้ว 718-016-016663 ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์  
40 นางวรินธร  จีระฉัตร 718-019-016664 นักวิชาการศึกษา  
41 นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีพันล า 718-716-016665 อาจารย์    
42 นางสาวจิราวัตร  จันทริมา 718-716-016666 อาจารย์   
43 นางสาวชนากานต์  ค าเมรี 718-717-016667 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
44 นางสาวจรัญญา  ทุงจันทร์ 718-717-016668 นักวิชาการศึกษา 
45 นางสาวทัศวรรณ  จาบาล 718-717-016669 นักวิชาการศึกษา  
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
46 นางสาวนทพร  ชัยพิชิต 628-064-016670 อาจารย์   
47 นายณรงค์  วงค์ไชย 628-064-016671 นักประชาสัมพันธ์ 



 

 

48 นางสาวกรรณิกา  ช านาญยา 628-064-016672 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
49 นางสาวกชพร  พรหมเสน 628-064-016673 นักวิชาการพัสดุ  
50 นายณวิญ  เสริฐผล 628-064-016674 อาจารย์   
51 นายอักษรากร  ค ามาสุข 628-064-016675 อาจารย์   
52 นายณัฐ  นาเอก 628-064-016676 อาจารย์   
53 นางสาวสุธิดา  บุญสม 628-064-016677 อาจารย์   
54 นางเสาวลักษณ์  มณีทิพย์ 628-064-016678 บุคลากร  
55 นางสาวนภา  ราชตา 628-064-016679 อาจารย์   
56 นางสาวมลฤดี  มณีย์ 628-064-016680 นักวิชาการพัสดุ  
57 นางสาวเยาวเรศ  กาทองทุ่ง 628-064-016681 บุคลากร  

2. สมาชิกสมทบ  1 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 นายเบกพล  ก้านสังวร 99A-001-00196A บุตร สมาชิก  
  

สมาชิกลาออก 
1. สมาชิกลาออก จ านวน  17 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางสาววีราภรณ์  รุ่งโรจน์โชติช่วง 138-130-015230  
2 นางสาวสุธาสินี  ค าทวี 950-001-015977  
3 นางสาวพัชรี  ศรีสังข์ 960-001-007203 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวอัญชลี  เดชอุดม 129-016-015568  
5 นายก าพล  วรดิษฐ์ 128-016-014555 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายไพโรจน์  เร้าธนชลกุล 518-012-010654  
7 นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ 518-028-010838 
8 นางสาวนฐพร  ลัยรัตน์ 519-029-015752 
9 นางสาวปิยะดา  พื้นผา 519-061-013656 
10 นางสาววิชุดา  พ้ืนผา 519-061-013657 
11 นางสาวราตรี  คนสม 519-061-015415 
12 นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์ 519-061-014998 



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นายวุฒิชัย  บุญประเสริฐ 618-015-009591 
14 นางสาวศุภรพรรณ  ชูถิ่น 618-012-008808 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
15 นายจักรพงษ์  จ ารูญ 628-064-013666 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
16 นางวิมลรัตน์  สุนทรโรจน ์ 960-007-004351   
17 นางสาวดนิตา  ดวงวิไล 718-014-015612 
 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  สมาชิกขอเพ่ิมการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน  187  ราย 
(2)  สมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      9 ราย 
(3)  สมาชิกของดการสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 3 ราย 

 
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

(1)  สมาชิกขอลดการช าระหนี้รายเดือน จ านวน - ราย 
(2)  สมาชิกขอเพ่ิมการช าระหนี้รายเดือน จ านวน 1  ราย 
(3)  สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการค้ าประกันเงินกู้ จ านวน - ราย 

 

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  16 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  2 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายประเสริฐศิลป์   อรรฐาเมศร์ 960-001-005405 สมาชิก 35,000.00 
2 นายจิตต์   หมวดสง 960-001-000244 สมาชิก 50,000.00     
3 นางสุนทรี   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 960-001-000151 คู่สมรส 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวอุทุมพร   ศรีสมาน 128-025-005377 มารดา  1,000.00    
5 นางสุภาณี   ธรรมานนท์ 128-015-009749 บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายจิรศักดิ์   แช่มชื่น 519-060-010424 บิดา 1,000.00    
7 นายสนธยา   พุทธภูมิ 511-019-005912 มารดา 1,000.00    



 

 

8 นายเริงชัย   ผาสุขเจริญ 511-043-003741 มารดา 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางสาวอ้อมฤทัย   คอนสาร 618-018-007495 บิดา 1,000.00 
10 นางสาวญารัชนี   หม่องนันท์ 619-019-011921 บิดา 1,000.00 
11 นายวชิรวิทย์   จันทร์พร 615-027-012632 สมาชิก 20,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12 นางอุมาภรณ์   กั้วสิทธิ์ 718-027-009004 บิดา 1,000.00  
13 นางสาวสุกัญญา   ชมชื่น 718-714-010689  มารดา 1,000.00  
14 นายมานิตย์   อ่อนนางใย 960-007-004972 มารดา 1,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
15 นายประภาส   จินดานุ 900-008-002312 มารดา 1,000.00  
16 นายไพศาล   ใสสอาด 811-019-002584 คู่สมรส 1,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 30 ราย  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  6 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายส้มโอ   ธรรมโชต ิ 960-001-000535 450.00   
2 นางบุญยืน   จันทร์สว่าง (2 ครั้ง) 960-001-006250 300.00   
 นางบุญยืน   จันทร์สว่าง 960-001-006250 300.00   
3 นายสนันท์   งามเนตร 900-001-002248 1,000.00              
4 นายสหัส   โอชา 901-001-001673 600.00   
5 นางพิมศรี   เปานิล 960-001-001670 600.00   
6 นางสาวอรัญญา   พรประเสริฐ 138-130-015175 900.00   
7 นางสาวพนิดา   เต๋ากระโทก 118-012-012720 150.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
8 นางสาววิรังรอง   ฤทธิ์มาก 128-015-010362 600.00 
9 นางสาวทองสวย   มัธยม 128-015-008783 750.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
10 นางรัชฏาภรณ์   พุทธประสาท 518-029-004051 300.00   
11 นายวริน   วิพิศมากูล 518-012-012901 300.00   
12 นางสาวศิรินภา   พึ่งปรีดา 518-019-007113 450.00   



 

 

13 นางสาวรินทราย   แก้วมณีวัฒน์ 519-019-009108 150.00   
14 นางภาวิดา   ธนกุลแก้วจินดา 519-019-009118 900.00   
15 นางสาวสุรีลักษณ์   พันธ์สุรัตน์ 519-015-011719 450.00   
16 นางสาวสุภาภรณ์   เฉยศิริ (2 ครั้ง) 518-017-010751 300.00   
 นางสาวสุภาภรณ์   เฉยศิริ 518-017-010751 450.00   
17 นางปิยสุดา   ธรรมวาจา 519-061-009205 600.00   
18 นายสนิท   พวงงาม 511-027-004562 1,000.00   
19 นางสาวกรวิกา   สุภิษะ 519-090-012187 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 นางสาวทวีพร   อินทร์หอม 619-068-011885 450.00   
21 นางณาตยา   ทองอรุณศรี 618-080-007239 300.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
22 นางสาววัลลี   หน่อแก้ว 628-064-012015 300.00   
23 นางสาวชยาณัญ   มณีวรรณ 628-064-016046 300.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
24 นางสาวศิริประภา   บุญอ่อน 710-066-003228 150.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
25 นางพัณณ์ชิตา   พิริยชัยหิรัญ 818-019-007500 150.00   
26 นางสาวสุมล   ไชยศรี 818-019-007395 300.00   
27 นางดวงฤดี   พ่วงแสง 818-014-006979 300.00   
28 นางสาวสุวนิตย์   เศรษฐโศภณ 960-008-002530 1,000.00              
29 นายพรเทพ   ทองชู 818-019-013299 300.00   
30 นายสาคร   วรจินต์ 901-008-002578 300.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  15 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2 ราย   
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  4 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นางลัดดาวัลย์   หวังพานิช 960-001-000775 10,000.00  
2 นางสาวพรสุข   หุ่นนิรันดร์ 960-001-002953 5,000.00  
3 นางธีรา   มูลทอง 901-001-001971 5,000.00  
4 นางทองโปรย   เวชมี 900-001-002162 15,000.00  
 



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
5 นางทัศวี   โอภาสวรรณ 960-005-000323 15,000.00  
6 นางวิมลรัตน์   จตุรานนท์ 960-005-001772 5,000.00  
7 นายจรัล   ฉกรรจ์แดง 960-005-000778 10,000.00  
8 นางสุวรรณี   ตันไถง 900-005-001756 10,000.00  
9 นางสุจินดา   ม่วงมี 960-005-002266 10,000.00 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10 นายบุญสม   ยอดมาลี 960-007-003906 15,000.00  
11 นางจีระพรรณ   สุขศรีงาม 960-007-002324 5,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
12 นายประสิทธิ์   สกนธวุฒิ 960-008-000215 15,000.00  
13 นางเพชรา   วงศ์ประไพโรจน์ 960-008-002644 15,000.00  
14 นายประจวบ   มาละวรรณโณ 900-008-002581 20,000.00  
15 นายเสกสรรค์   ด ากระบี่ 960-008-002365 10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,128 คน 

   เข้าใหม่ 24 คน 

   ลาออก 20 คน 

   เสียชีวิต                    3 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,129 คน 

 เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์(ออมทรัพย์)  ยกมา  58,055,244.71 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  519,950.00 บาท 

   ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

   รายได้อ่ืน       208,850.00 บาท 

   รวมเป็น  68,784,044.71 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  3 ราย)  390,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  1 ราย)         30,000.00 บาท 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป   68,364,044.71 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  58,364,044.71 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 4,959 ราย) 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  3  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน   390,000.00 บาท   
1. นายจิตต์ หมวดสง หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. นายถวิล ลดาวัลย์ หน่วย ม.มหาสารคาม 120,000.00 บาท 
3. น.ส.กุลิสรา นาแพร่ หน่วย ม. พะเยา 150,000.00 บาท 
 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  1  ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  30,000.00 บาท  
1. นายบานเย็น จันทร์อิน หน่วย ม.นเรศวร 30,000.00 บาท 
 

 



 

 

 

สรุปรายงานกิจการประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2020 

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

       

1. จ านวนสมาชิก Membership     12,305 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 158 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,832 คน Persons 

4. เงินสด Cash 518,129.26 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 812,153,571.06 บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 3,356,136,368.03 บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,115,782,264.04 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,025,123,689.95 บาท Baht 

9. หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ Shares of FSCT 100,000,000.00 บาท Baht 

10 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด Shares of FTFC 81,000,000.00 บาท Baht 

11 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย Shares of FTSC 100,000.00 บาท Baht 

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

13 เงินลงทุน Total investment 2,130,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 8,683,233,336.62 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,186,659,120.00 บาท Baht 

16 ทุนส ารอง Compulsory reserve 693,497,546.55 บาท Baht 

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 92,259,324.81  บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses 87,172,885.37 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 5,086,439.44  บาท Baht 
  


