
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนคราชสีมา จ.นครราชสมีา 30000 
Website: http://saving.sut.ac.th, E-mail: saving@sut.ac.th, Facebook: http://facebook.com/savingsut 

 โทรศัพท์ : ผู้จัดการ-สินเชื่อ 0 4422 4096, การเงิน-บัญชี 0 4422 4101, บริหารทั่วไป 0 4422 4102  โทรสาร : 0 4422 4102 
 

 

“ส่งเสริมการออม เพิ่มความพร้อมให้ชีวิต” 

ปีที่  21  ฉบับที่  2  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2561 

   สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิก 

สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ ห้องสุรนารี 
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2561)    จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ในวันดังกล่าวสหกรณ์ฯ งดให้บริการ 1 วัน) 

 

 

 

สหกรณเ์ปิดรับสมัครสมาชิกเปน็เจ้าหน้าทีด่ าเนินการเลือกต้ัง 
ในวันประชุมใหญส่ามัญประจ าป ี2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ ์2561  
เวลา 12.00 - 15.00 น. 

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
1. รับลงทะเบียนสมาชิก 
2. จ่ายค่าเบ้ียประชุม 
3. ประจ าหน่วยลงคะแนนเพื่อตรวจรับบัตรผู้มีสิทธิลงคะแนน

และรับบัตรชิงโชคจากสมาชิก 
คุณสมบัติ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มทส. ทุกประเภท 
การรับสมัคร 
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
- ณ ส านักงานสหกรณ์สหกรณ์ฯ ในวันและเวลาท าการ 
- เปิดรับสมัครและรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 9.30 น.  
- คัดเลือกโดยวิธจีับสลากรายชื่อ เวลา 9.45 น. 

 (โดยผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์) 
ค่าตอบแทน  300 บาท / คน  
จ านวนท่ีรับสมัคร  17 คน 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง ประกาศหมายเลขผู้สมัคร 
 หมายเลขผู้สมัครลงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                       
สุรนารี จ ากัด ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2561) 

หมายเลข 1  นางพรพิศ สุวรรณัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
หมายเลข 2  ศ.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
หมายเลข 3  นางภัทรานิษฐ ์ ปริญญากุลเสฏฐ์ ส่วนอาคารสถานที่ 
หมายเลข 4  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์ ส่วนกิจการนักศึกษา 
หมายเลข 5  รศ.ทัศนีย์ เสาวนะ เกษียณอายุ 
หมายเลข 6  นายพิรุณ กล้าหาญ ศูนย์บริการการศึกษา 
หมายเลข 7  นางวัฒน ี สุวรรณศร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลข 8  นายสุเมธ มานิมนต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
หมายเลข 9  นายประวัต ิ บุษดี ส่วนอาคารสถานที ่
หมายเลข 10  นายเสน่ห ์ ประชากลาง ส่วนกิจการนักศึกษา 
หมายเลข 11  นายกฤตธัช อันชื่น ส่วนกิจการนักศึกษา 
หมายเลข 12  นายอุเทน เผ่ือนทอง เทคโนธานี 
หมายเลข 13  นายประพันธ์  พันธุ์อนุกูล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 

หมายเลข 1  นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ ส่วนการเงินและบัญชี 
 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

ต าแหน่ง กรรมการ 



 
 

 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพย ์ 1.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ 2 2.50% 
ออมทรัพย์พิเศษ 3 (ชะลอ) 3.25% 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ฉุกเฉิน 6.75% 
สามัญ, สามัญโครงการ 6.50% 
สามัญเพื่อการศึกษา 6.00% 
พิเศษทั่วไป 6.50%  
พิเศษศึกษา 5.75% 
พิเศษเคหะฯ 5.75%  
พิเศษลงทุน 5.75%  
พิเศษอุปโภคบริโภค 5.75% 
พิเศษลงทุนระยะสั้น 5.00%  

 

สมาชิกสามารถโอนเงินเพื่อฝากหรือช าระหน้ีเข้าบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั  
เลขที่บญัช ี707-2-00007-0  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
เลขที่บญัช ี980-3-24278-4 

 

รายการ 
ยอดคงเหลือ ณ เดือน พฤศจิกายน ยอดคงเหลือ ณ เดือน ธันวาคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 1,629 1,758 1,640 1,762 

2. ทุนเพื่อการด าเนินกิจการรวม (บาท) 1,146,762,056.08 1,297,967,025.89 1,171,866,547.86 1,317,888,433.54 

 2.1 ทุนเรือนหุ้น 537,595,590.00 597,942,360.00 543,309,790.00 603,069,580.00 

 2.2 เงินรับฝาก 609,166,466.08 700,024,665.89 628,556,757.86 714,818,853.54 

3. การให้กู้แก่สมาชิกรวม (บาท) 760,102,364.06 831,573,346.66 769,980,489.94 851,887,121.59 

4. รายได้ตั้งแต่ต้นปี (บาท) 56,222,571.56 64,047,215.14 61,968,300.84 70,455,767.67 

5. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปี (บาท) 20,190,672.69 23,463,795.09 22,167,571.39 25,880,784.09 

6. ก าไรสุทธิ (บาท) 36,031,898.87 40,583,420.05 39,800,729.45 44,574,983.58 

อัตราส่วนก าไรตอ่ทุนเรือนหุ้น 0.670 / หุ้น 0.679 / หุ้น 0.733 / หุ้น 0.739 / หุ้น 

 

รายงานกิจการประจ าเดือน    
อัตราดอกเบี้ย     

บริการทางเลือกที่สะดวกกว่าโดยไม่ต้องถือเงินสด 

 


