จานวนสมาชิกคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สมาชิกสามัญ 3,238 คน สมาชิกสมทบ 3,329 คน
รวมทัง้ สิ้น 6,567 คน
สมาชิกทีใ่ ช้บริการเงินกู้ 2,491 ราย
สรุปผลการดาเนินธุรกิจ 1 — 28 กุมภาพันธ์ 2560
กาไรประจาเดือน
5,545,666.79 บาท
ทุนเรือนหุน้ คงเหลือ
1,271,682,120.00 บาท
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
3,101,423,292.49 บาท
เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ คงเหลือ
5,336,000.00 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ
911,787,756.01 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่ คงเหลือ 238,537,026.81 บาท

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชือ่ – ชื่อสกุล
นายธุวพัส คาลือ
นางสาวโสภา กิจโชคประเสริฐ
นางสาวสุดใจ ชนาภัทรกูลชา
นายอินทุวัทน์ ทาป―ญญา
นางสาวมารียา วงศ์อิสลาม
นายสิริชัย แสนทรงสิริ
นายสุรศักดิ์ รอดบน

นายสุรพรชัย คาใจ
นายเอกภพ สุขคลาย
นายเอกชัย จีปิน
นางสาวชนิตา พรมใจ
นายอัฐพล นาฝ―้น
นายตริตาภรณ์ ชาติชานิ
นางสาวทิพย์วรรณ ทัศนา

15 นางสาวธัญญา อ้อยบารุง

สรุปยอดเงินฝาก
ออมทรัพย์

9,496,344.72

บาท

ออมทรัพย์ ATM

17,233,586.00

บาท

ออมทรัพย์พเิ ศษ
ออมทรัพย์นกั เรียน

862,988,049.25
12,699,376.92

บาท
บาท

เงินฝากออมเงินวันละ3 บาท

1,914,707.49

บาท

สัจจะออมทรัพย์พเิ ศษ

3,101,934.09

บาท

4,353,757.54
238,537,026.81

บาท
บาท

ทวีทรัพย์ 60 เดือน
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่

สังกัด

เครือข่าย

โรงเรียน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรฯ”
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

ดอยปุย
ห้วยห้อม
ขุนแม่ลา
ดอยปุย
แม่เหาะ—แม่ลิด
ปางมะผ้า
ห้วยห้อม
พิทักษ์ผลประโยชน์
สพป.มส.เขต 2
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
แม่ลาหลวง
บ้านกาศ—เสาหิน
ดอยปุย
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

รร.บ้านแม่ออกเหนือ
ร.ร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
ร.ร.บ้านห้วยผึ้งใหม่
ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ
ร.ร.สังวาลย์วิทยา
ร.ร.บ้านแม่ละนา
ร.ร.บ้านห้วยห้า
ร.ร.บ้านแม่ทะลุ
ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรฯ”
ร.ร.บ้านห้วยกองเป๊าะ
ร.ร.บ้านโพซอ
ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สนง.วัฒนธรรม.วก.มส.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ที่

ชือ่ -สกุล

16
17

นางเรวดี อรรณพ ณ อยุธยา
นางสาวภคพร ใจมาก

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22

ลีลาวดี 1

18

นางสาวขวัญตา ชมภูเพ็ชร

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22

19

นายสมพร สรณนุกุล

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

อนุบาลแม่ลาน้อย

ร.ร.บ้านแม่ฮุ

20

นางพิมพ์ผกา ดารงธรรม

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

ดอยปุย

รร.บ้านแม่ออกเหนือ

21

นางสาวภคมล นนท์ศรี

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

แม่เหาะ-แม่ลิด

ร.ร.สังวาลย์วิทยา

22

นางอุทิศพร อินต๊ะคา

สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

กองก๋อย

ร.ร.บ้านห้วยวอก

เลขทะเบียน

สังกัด

ที่

สังกัด

หน้า 2
โรงเรีย2น

ชื่อ - ชื่อสกุล

ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจาแป่

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22

โอนไปสหกรณ์

1

นายบัณฑิตย์

ทาปิมปา

10044

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงใหม่ จากัด

2

นางรจนา

ทองดี

7890

สามัญชาระเอง

สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์

3

นายคุณานนต์

อภิวงค์งาม

9677

สามัญชาระเอง

สอ.ครูลาพูน จากัด

4

นายสิณมหัฒฆ์

มณีรัตน์พร

9788

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงใหม่ จากัด

5

น.ส.มลฤดี

กัณทวงค์

9418

สามัญชาระเอง

สอ.ครูลาพูน จากัด

6

น.ส.สุพัตรา

มะลิวรรณ์

9643

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงใหม่ จากัด

7

น.ส.เกษรินทร์ นามแก้ว

8873

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงใหม่ จากัด

8

นางดุจเดือน ตั้งสมบูรณ์

9491

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงใหม่ จากัด

ที่
ชือ่ – ชือ่ สกุล
1 นางประภัสสร สงวนบุญ
2 นายสิทธิศกั ดิ์ ซูสนิ ทรัพย์
3 นายเสวก คาภิไหล
ที่
1
2
3
4
5

เครือข่าย

ชือ่ – ชือ่ สกุล
นางสมปอง แสนวิจิตร
นางร่มฉัตร ภารังกูล
นางธีรพร กระทู้
น.ส.รัชฎาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
นางสะอิ้ง เดชะพะโลกุล

เลขทะเบียน
9592
7842
7465
เลขทะเบียน
5164
6034
7117
7712
7804

สังกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

สพป.มส.เขต 2 แม่ลาน้อย
สพป.มส.เขต 2 (บานาญ)
สังกัด

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต
สมาชิกสามัญชาระเอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต

2
2
2
2

เดิมส่ง
1,400
2,500

ใหม่สง่
1,500
5,000

1,700

1,200

เดิมส่ง
ฉก.1,400
สค.7,000
สค.6,000
สค.3,340
สห.20,000

ใหม่สง่
2,500
10,000
8,000
5,000
22,000

หน้า 3
ที่

ชื่อ – ชือ่ สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

1

นางสาวสุภาคี

ศรียงค์

8629

สพป.มส.เขต 1 อ.ปาย

2

นางวิไลวรรณ

กองฟู

9822

สมาชิกหักผ่านธนาคาร

3

นางพนารัตน์

ดวงงา

9882

สพป.มส.เขต 2 อ.แม่ลาน้อย

สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา - มารดา
สวัสดิการสงเคราะห์ศพคู่สมรสและบุตร
สวัสดิการต้นกล้าสหกรณ์

10
4
1
5

ราย
ราย
ราย
ราย

รายงานสัญญาการจ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน

ลาดับที่
1

ประเภทการกู้
เงินกู้สามัญ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

13,200 บาท
8,000 บาท
5,000 บาท
2,500 บาท

16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560

จานวนราย จานวนเงิน
75
54,420,000

2
3
4
5
6
7
8

เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น
เงินกู้สามัญ (สมทบ)
เงินกู้สามัญ ATM
เงินกู้สามัญเพื่อการอุปโภคบริโภค
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เงินกู้พิเศษเพื่อโครงการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

4
2
13
6
3
1
1

755,000
400,000
1,375,000
584,000
42,000
4,000,000
3,750,000

9

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิกสหกรณ์

4

1,290,000

10

เงินกู้สามัญ ATM ( เพิ่มวงเงิน )

7

307,000

116

66,923,000

รวม

อาเภอปาย , อาเภอปางมะผ้า
อาเภอแม่สะเรียง, สบเมย
อาเภอเมือง
อาเภอขุนยวม

วันที่ 19 เมษายน 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560

รายงานความเคลื่อนไหวสมาชิกในเครือข่าย
ประจาเดือนมีนาคม 2560
ที่
1
2
3
4

หน้า 4

เข้าใหม่/ย้ายเข้าเครือข่าย
ยกมา
(คน)
ชื่อ
สังกัดโรงเรียน
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
32 น.ส.ทิพวรรณ ทัศนา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
ลีลาวดี 1
32 นางเรวดี อรรณพ ณ อยุธยา ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจาแป่
สนง.วัฒนธรรม,วก.มส 38 น.ส.ธัญญา อ้อยบารุง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ปางมะผ้า
38 นายสิริชัย แสนทรงสิริ
ร.ร.บ้านแม่ละนา

ลาออก/ย้ายไปเครือข่ายอื่น
ชื่อ
สังกัด

เครือข่าย

5 แม่เหาะ-แม่ลิด

ร.ร.สังวาลย์วิทยา
ร.ร.สังวาลย์วิทยา
สพป.มส.เขต 2
ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตร
ร.ร.บ้านโพซอ

57

ร.ร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
ร.ร.บ้านห้วยห้า
ร.ร.บ้านห้วยผึ้งใหม่
ร.ร.บ้านห้วยกองเป๊าะ
ร.ร.บ้านแม่ฮุ

30

ร.ร.บ้านแม่ออกเหนือ
ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ
ร.ร.บ้านแม่ออกเหนือ
ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ
ร.ร.บ้านแม่ทะลุ
ร.ร.บ้านห้วยวอก

25

14 พิทักษ์ผลประโยชน์
15 กองก๋อย

21 นายธุวพัส คาลือ
นายตริตาภรณ์ ชาติชานิ
นางพิมพ์ผกา ดารงธรรม
นายอินทุวัทน์ ทาปัญญา
33 นายสุรพรชัย คาใจ
36 นางอุทิศพร อินต๊ะคา

16 ราชประชานุเคราะห์ 22

28 น.ส.ภคพร

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ

30

6 สพป.มส.เขต 2
7 ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตร
8 บ้านกาศเสาหิน 2
9 ห้วยห้อม
10 ขุนแม่ลา
11 แม่ลาหลวง
12 อนุบาลแม่ลาน้อย
13 ดอยปุย

55 น.ส.ภคมล
น.ส.มารียา
33 นายเอกภพ
47 นายเอกชัย
45 นายอรรถพล

นนท์ศรี
วงศ์อิสลาม
สุขคลาย
จีปิน
นาฝั้น

28 น.ส.โสภา
นายสุรศักดิ์
28 น.ส.สุดใจ
27 น.ส.ชนิตา
47 นายสมพร

กิจโชคประเสริฐ
รอดบน
ชนาภัทรกูลชา
พรมใจ
สรณนุกุล

ยกไป
(คน)
33
33
39
39

ใจมาก

น.ส.ขวัญตา ชมภูเพ็ชร
17 ห้วยโป่ง 2
18 แม่นาจาง

27
27

อาเภอเมือง 3
อาเภอปางมะผ้า
อาเภอขุนยวม
อาเภอสบเมย

34
48
46

29
28
48

34
37

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ
น.ส.สุภาคิณี ศรียงค์ ร.ร.บ้านเมืองแปง
นางพนารัตน์ ดวงงา บ้านหนองม่วน

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

7 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
27 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม 2560

26
26

หน้า 5

ข่าวจากสสอค.
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
จานวนสมาชิกยกมา (17 กุมภาพันธ์ 2560)
1,862 ราย
จานวนสมาชิกคุ้มครองรอบใหม่ 1 มี.ค. 2560
7 ราย
จานวนสมาชิกลาออก
2 ราย
จานวนสมาชิก สสอค. คงเหลือทั้งหมด
1,867 ราย
รับสมัครสมาชิก สสอค.
เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ เป็นคู่สมรส , บุตร ,บิดา มารดา ของสมาชิก
สามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์ อายุไม่เกิน 50 ปี ,อายุ 51 ปีขึ้นไปไม่เกิน 60 ปี
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 มิถุนายน 2560

ข่าวจากสส.ชสอ.
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
จานวนสมาชิกยกมา (17 กุมภาพันธ์ 2560)
1,088 ราย
จานวนสมาชิกคุ้มครองรอบใหม่ 1 มี.ค. 2560
4 ราย
จานวนสมาชิกลาออก
2 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ. คงเหลือทั้งหมด
1,090 ราย
รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ เป็นคู่สมรส , บุตร บุตรบุญธรรม และบิดา
มารดา ของสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 57 ปี ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2503 เป็นต้นไป
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 มิถุนายน 2560

