จานวนสมาชิกคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2560
สมาชิกสามัญ 3,251 คน สมาชิกสมทบ 3,329 คน
รวมทัง้ สิ้น 6,580 คน
สมาชิกทีใ่ ช้บริการเงินกู้ 2,518 ราย
สรุปผลการดาเนินธุรกิจ 1 — 31 มีนาคม 2560
กาไรประจาเดือน
9,693,479.63 บาท
ทุนเรือนหุน้ คงเหลือ
1,282,478,590.00 บาท
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ
3,132,888,189.74 บาท
เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อนื่ คงเหลือ
5,316,000.00 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ 925,303,473.17 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่ คงเหลือ 329,017,022.92 บาท

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชือ่ – ชื่อสกุล
นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพร
นางสาวสุมาลี คีรีเขตสุวรรณ
นางสาวเกตน์สิริ สุขมา
นางสาวกนกวรรณ ตะวังทัน

สังกัด

สรุปยอดเงินฝาก
ออมทรัพย์

10,529,563.20 บาท
ออมทรัพย์ ATM
19,558,101.39 บาท
ออมทรัพย์พเิ ศษ
874,953,171.45 บาท
ออมทรัพย์นกั เรียน
10,782,239.92 บาท
เงินฝากออมเงินวันละ3 บาท 1,492,543.53 บาท
สัจจะออมทรัพย์พเิ ศษ
3,140,642.34 บาท
ทวีทรัพย์ 60 เดือน
4,849,011.34 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่ 329,017,022.92 บาท
เครือข่าย

โรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
นางนิทราภรณ์ สุธาไพร
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
นางสาวราไพ อุ่นเครือ
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
นายบรรพต ฉัตรคา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
นางกาญจนา สิงห์สูตร
นางสาวณัฐฐิฐา มณีรัตน์ผ่องไพร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
นางสาวศุภลักษณ์ เกษมจิตต์
นายเสกสรร ใจประเสริฐ
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
นางกมลลักษณ์ มูลสุข
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

กองก๋อย
อนุบาลปางมะผ้า
แม่เหาะ-แม่ลิด
ท่าสองแคว
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
กองก๋อย
แม่ยวม- แม่คง 2
แม่ยวม- แม่คง 2
แม่ยวม- แม่คง 2
ขุนหลวงเดื่อ—โป่งสา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
ทุ่งยาว
ห้วยผา

ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
ร.ร.อนุบาลปางมะผ้า
ร.ร.สังวาลย์วิทยา
ร.ร.บ้านท่าสองแคว
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
ร.ร.แม่สะเรียง“บริพัตรฯ”
ร.ร.บ้านแม่แพน้อย
ร.ร.บ้านห้วยสิง
ร.ร.บ้านห้วยโผ
ร.ร.บ้านห้วยโผ
ร.ร.บ้านขุนสาใน
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
ร.ร.บ้านทุ่งยาว
ร.ร.บ้านห้วยผา

นางสาวสาวิตรี ดารงสุรศรี

ตาบลแม่เงา

ร.ร.เขตพื้นที่อาเภอขุนยวม

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

หน้า 2
ที่
16
17
18
19
20

ชือ่ -สกุล
น.ส.ลัดดา สุพงศ์พันธุ์นิธิ
นางสุภาพ กิ่งแก้วเพชร
นางสาวบุษบา จายะศักดิ์
นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์
นายบัญชา ทิพาคา

ที่
1

สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
อบต.เมืองปอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ชื่อ - ชื่อสกุล
น.ส.อรวรรณ

2 น.ส.สุภาภรณ์

เครือข่าย

โรงเรียน

แม่เหาะ -แม่ลิด
เมืองปอน—แม่กี้
แม่สวด
ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ร.ร.บ้านแม่สวรรค์น้อย
อบต.เมืองปอน
ร.ร.ล่องแพวิทยา
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
ร.ร.บ้านโกปี่

ตาบลแม่ยวมน้อย

เลขทะเบียน

สังกัด

โอนไปสหกรณ์

สมเมือง

9472

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงราย จากัด

สันติสกุลชัย

9517

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงราย จากัด

3 นายวิทยา

จอมทอง

10161

สามัญชาระเอง

สอ.เสมาหนองคาย จากัด

4 นายหงส์คา

อินใจ

8922

สามัญชาระเอง

สอ.ครูเชียงใหม่ จากัด

9475

สามัญชาระเอง

สอ.ครูลาพูน จากัด

5 นายบุญส่ง

วัฒนาสกุลไทย

ที่
ชือ่ – ชือ่ สกุล
1 นางกาญจนา ศรีจันทร์แปง

ที่
ชือ่ – ชือ่ สกุล
1 นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
2 นางสาวสายสุดา ตาบัง
3 นายชยาพล นนท์ศิริ

เลขทะเบียน
1328

สังกัด

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2(บานาญ)

เลขทะเบียน
9255
4391
8991

สังกัด

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สมาชิกสามัญหักผ่านธนาคาร

เดิมส่ง
1,200

เดิมส่ง
พถ.10,000
สค.8,000
สค.15,000
พถ.15,000

ใหม่สง่
-

ใหม่สง่
11,000
10,000
14,000
11,000

หน้า 3
ที่

ชื่อ – ชือ่ สกุล

เลขทะเบียน

สังกัด

1

นางณภัสวรรณ

นีกรี

7017

สมาชิกหักผ่านธนาคาร

2

นางสาวอัมพร

เกิดแสง

7078

สมาชิกหักผ่านธนาคาร

9509
10131

สพป.มส.เขต 1 อ.เมือง
สพป.มส.เขต 2 อ.แม่สะเรียง

3 นางธมนภัทร ไชยอิ่นคา
4 นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคล

สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา - มารดา
สวัสดิการมงคลสมรส

2
7
1

รายงานสัญญาการจ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทการกู้
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น
เงินกู้สามัญ (สมทบ)
เงินกู้สามัญ ATM
เงินกู้สามัญเพื่อการอุปโภคบริโภค
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ ATM ( เพิ่มวงเงิน )
รวม

ราย
ราย
ราย

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

2,400 บาท
14,000 บาท
1,000 บาท

16 มีนาคม - 15 เมษายน 2560
จานวนราย
90
3
2
15
7
11
9
137

จานวนเงิน
74,519,000
1,960,000
400,000
1,679,000
704,000
136,800
553,000
79,951,800

หน้า 4
รายงานความเคลื่อนไหวสมาชิกในเครือข่าย
ประจาเดือนเมษายน 2560
ที่

เครือข่าย

ยกมา

เข้าใหม่/ย้ายเข้าเครือข่าย

1

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

(คน)
33

ชื่อ
นายเสกสรร ใจประเสริฐ

สังกัดโรงเรียน
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

2

ห้วยผา

35

น.ส.ศิริรัตน์

ร.ร.บ้านห้วยผา

36

3

ร.ร.ห้องสอน

68

น.ส.ชนัญพร ณรงค์ทิพย์

ร.ร.ห้องสอน

69

4

แม่เงา

35

น.ส.สาวิตรี

ดารงสุรศรี

ร.ร.เขตพื้นที่อ.ขุนยวม

36

5

เมืองปอน-แม่กิ๊

53

นางสุภาพ

กิ่งแก้วเพชร

อบต.เมืองปอน

54

6

แม่ยวมน้อย

14

นายบัญชา

ทิพาคา

ร.ร.บ้านแม่โกปี่

15

7

อนุบาลปางมะผ้า

49

น.ส.สุมาลี คีรีเขตสุวรรณ

ร.ร.อนุบาลปางมะผ้า

50

8

ขุนหลวงเดื่อ-โป่งสา

34

น.ส.ศุภลักษณ์ เกษมจิตต์

ร.ร.บ้านขุนสาใน

35

9

ทุ่งยาว

42

นางกมลลักษณ์ มูลสุข

ร.ร.บ้านทุ่งยาว

43

10

แม่เหาะ-แม่ลิด

57

น.ส.เกตน์สิริ

ร.ร.สังวาลย์วิทยา

58

จันทร์แก้ว

สุขมา

น.ส.ลัดดา สุพงศ์พันธุ์นิธิ

ลาออก/ย้ายไปเครือข่ายอื่น
ชื่อ

12

ร.ร. บริพัตรศึกษา

แม่ยวม-แม่คง 2

48

51

สังกัด

(คน)
34

ร.ร.บ้านแม่สวรรค์น้อย
นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคล

11

ยกไป

นางนิทราภรณ์ สุธาไพร

ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ

น.ส.ราไพ

อุ่นเครือ

ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ

นางกาญจนา

สิงห์สูตร

ร.ร.บ้านห้วยสิงห์

น.ส.ณัฐฐิฐา มณีรัตน์ผ่องไพร

ร.ร.บ้านห้วยโผ

น.ส.สุนทรียา เยาวโสภา

ร.ร.บ้านห้วยโผ

ร.ร.สังวาลย์วิทยา
50

54

13

ท่าสองแคว

30

น.ส.กนกวรรณ ตะวังทัน

ร.ร.บ้านท่าสองแคว

31

14

แม่สวด

62

น.ส.บุษบา

จายะศักดิ์

ร.ร.ล่องแพวิทยา

63

15

กองก๋อย

37

น.ส.สุปิยา

ก้องพนาไพร

ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม

39

นายบรรพต

ฉัตรคา

ร.ร.บ้านแม่แพน้อย

16

ลีลาวดี 2

31

นางธมนภัทร ไชยอิ่นคา

ร.ร.บ้านห้วยมะเขือส้ม

30

หน้า 5

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด
เรื่อง กาหนดรับสมัครสมาชิกสามัญของสหกรณ์ กรณีพิเศษ
………………………………………
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงขึ้นครองราช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53/2560 ในคราวประชุม ครั้งที่
5/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จึงได้กาหนดรับสมัครสมาชิกสามัญของสหกรณ์ กรณีพิเศษ ดังนี้
1. รับสมัครสมาชิกสามัญ ผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด มาก่อน อายุตั้งแต่
51 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2. รับสมัครสมาชิกสามัญ ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
แต่ต้องลาออกจากสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. ผู้ที่ย้ายมารับราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามคาสั่งของทางราชการ ไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศนี้
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท
5. ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายประเสริฐ วิริยะภาพ)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จากัด

หน้า 6
ตามที่สมาชิกสมทบทาประกันชีวิตกับสหกรณ์ และจะต้องต่อประกันชีวิตทุกปี ตามหลักเกณฑ์การให้สมาชิก
สมทบ ใช้ สวัสดิการทาประกั นชีวิตกลุ่ม ซึ่ง สหกรณ์จะทาการหักเงินฝากเพื่ อชาระค่าเบี้ย ประกั นรายปีภายในเดือน
มกราคมของทุกปี หากบัญชีใดที่มียอดเงินฝากคงเหลือหลังจากหักชาระค่าเบี้ยประกันต่ากว่า 5,000 บาท ต้องนาเงินมาฝาก
ให้ครบตามจานวน ภายใน 31 มีนาคม 2560

นั้น

ในปี 2560 นี้ มี ส มาชิ ก ที่ หลัง หัก เงิ นค่ าเบี้ย ประชุมแล้วเงินในบัญชีไ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งหมด 261 ราย
ที่ประชุมมีมติให้นาเงิน ฝากเข้าบัญชีให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 31 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้น สหกรณ์จะไม่พิจารณาต่อ
อายุประกันให้ในปีถัดไป
(สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เวปไซต์สหกรณ์ www.co-opmhs.com)

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 อนุมัติงบประมาณเพื่อการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วย
บริการ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนางานบริการของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่
หน่ ว ยบริ ก ารสหกรณ์ จึ ง ก าหนดการอมรมสั ม มนาและขออนุ มั ติ ไ ปศึ ก ษาดู ง าน ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 14
พฤษภาคม 2560 โดย ของดงานบริก าร ณ หน่ ว ยบริ ก ารอ าเภอ และ ส านั ก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
แม่ฮ่องสอน จากัด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 1 วัน

ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559 กาหนดการช่วยเหลือสมาชิกที่
บุตรกาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปีที่ 2 ที่มีความประพฤติ
เรียบร้อย เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆและไม่ต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการจะประกาศเป็นปีๆ ไป
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก และเกิดจากคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. กาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถาบันการศึกษาของราชการหรือเอกชน ทุนละ
2,000 บาท
3. บุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปีที่ 2 ทุนละ 3,000 บาท
ให้แต่ละเครือข่ายสารวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับทุน ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึง 31 ตุลาคม 2560
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ข่าวจาก สสอค.
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560 คงเหลือทั้งหมด 1,877 ราย
สมาชิกเข้าใหม่เริ่มคุ้มครอง 1 เมษายน 2560 จานวน 11 ราย
1. น.ส.รัชฎาภรณ์ ธรรมขันธ์
2.นางณัชชา โพธิ์ดี
3.นางมาริสา ตาตัน
4.นายสมยงค์ ฐานะวิชยั
5.นายทัศนะ มั่นคง
6.น.ส.กนกอร เวชกิจ
7.น.ส.พิกุล วงศ์แสน
8.นายสุรชัย ถนอมรัตน์ 9.นางสะอาด อนุโลม
10.นายวันชัย มูลฟอง
11.นางศรีพรรณ ยุ้งทอง
สมาชิกย้ายสังกัด สสอค. (โอนออก) จานวน 1 ราย
นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ย้ายไป ศูนย์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
รับสมัครสมาชิก สสอค.
เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ เป็นคู่สมรส , บุตร ,บิดา มารดา ของสมาชิก
สามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์ อายุไม่เกิน 50 ปี ,อายุ 51 ปีขึ้นไปไม่เกิน 60 ปี
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก สส.ชสอ.
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560 คงเหลือทั้งหมด 1,099 คน
สมาชิกเข้าใหม่เริ่มคุ้มครอง 1 เมษายน 2560 จานวน 9 ราย
1.นายดารงค์ สวัสดี
2.นายสุรชัย ถนอมรัตน์
3.นางณัชชา โพธิ์ดี
4.นางอารีย์ ศรีเมือง
5.น.ส.กนกอร เวชกิจ
6.นางน้าผึ้ง วงค์สุพรรณ
7.น.ส.พิกุล วงศ์แสน
8.น.ส.ณปภัทร รัตนวรรณกร 9.นายศิริวัฒน์ ชานาญ
รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ เป็นคู่สมรส , บุตร บุตรบุญธรรม และบิดา
มารดา ของสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 57 ปี ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2503 เป็นต้นไป
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2560

