
WWW.CO-OPMHS.COM 
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ก าไร(ขาดทุน)สะสม 41,784,197.81 บาท 
ก าไรประจ าเดือน 10,094,713.04 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ     1,526,615,910.00  บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก         3,303,302,414.86  บาท 
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ              4,499,547.00  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ         1,305,573,982.75   บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ             224,554,275.79     บาท 

ประเภทเงินรับฝาก จ านวนเงิน บาท 
ออมทรัพย์+ออมทรัพย์เครือข่ายสหกรณ ์ 11,388,046.01 บาท 
ออมทรัพย์ ATM       16,236,735.81  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ+เครือข่ายสหกรณ์+ต้นกล้า   1,231,025,452.59  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ยวุชน)       19,822,245.82 บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ออมวันละ3 บาท)        1,162,223.07  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (สัจจะ)        3,200,975.94  บาท 
ทวีทรัพย์ 60 เดือน        22,738,279.43 บาท 

                   
สมาชิกสามัญ  3,399  คน     สมาชิกสมทบ  3,227  คน  

รวมทั้งสิ้น  6,626 คน          
สมาชิกสามัญที่ใช้บริการเงินกู้ 2,571   ราย              
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ล าดับที่ ประเภทการกู้ จ านวนราย จ านวนเงิน บาท 
1 เงินกู้สามัญ 34 35,320,000.00 บาท 
2 เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น 5 770,000.00 บาท 
3 เงินกู้สามัญ ATM 2 210,000.00 บาท 
4 เงินกู้พิเศษคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 3 12,560,000.00 บาท 
5 เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องฯ 33 583,000.00 บาท 
6 เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา 1 142,000.00 บาท 
7 เงินกู้ฉุกเฉิน 10 168,400.00 บาท 

รวม 88 49,753,400.00 บาท 

สรุปผลการด าเนินการธรุกิจ 

สรุปยอดเงินฝาก 

จ านวนสมาชิกคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2563 

การจ่ายเงินกู้ระหวา่งเดือน 1-30 เมษายน 2563 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด เครือข่าย โรงเรียน 

1 น.ส.จนัทร์จีรา ศรีพรสิริโรจน์ สพป.มส เขต 2 อ.แม่สะเรียง เมืองยวมใต้ 1 ร.ร.อนุบาลแม่สะเรยีง (บา้นโป่ง) 

2 น.ส.พร้ิมศรา สุขสนัต์ส าราญ สพป.มส เขต 2 อ.แม่สะเรียง แม่ยวม-แม่คง 1 ร.ร.บ้านจอซิเดอ 

3 นายวิทยา วงศ์ตา สพป.มส เขต 2 อ.สบเมย สาละวิน ร.ร.บ้านบุญเลอ 

4 นายภีมม์เนศ คงคาใส สพป.มส เขต 2  สพป.มส เขต 2  สพป.มส เขต 2  

5 น.ส.พฤกษาชาติ อุตรา สพป.มส เขต 1 อ.เมือง ห้วยผา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 99 

6 นายอนุสรณ์ ชัชวาลเลิศชัย สพป.มส เขต 2 อ.สบเมย สบเมย ร.ร.บ้านเวฬุวัน 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ 

การจ่ายเงินสวัสดิการประจ าเดือนเมษายน 2563  

ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
1 นางสุภาพร    ใจแสน 8342 อ.แม่ลาน้อย 900.00 2 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
2 นางอรพรรณ   หว่าละ 2886 บ านาญเขต 2 900.00 2 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
3 นางรุ่งอรุณ   คชไพร 8560 อ.แม่สะเรียง 1,200.00 2 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
4 นายทองสุข  ยะมะกะ 1016 บ านาญเขต 2 1,500.00 2 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
5 นางสุดา  เกรียงไกรรุ่ง 9704 อ.สบเมย 1,200.00 7 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
6 นางสุพัตรา  นิลมล 8706 อ.แม่สะเรียง 1,500.00 7 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
7 นางสาวปราหนนั  บัววฒันา 7477 รร.ศึกษาสงเคราะห์ มส. 1,500.00 7 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
8 นางวลิาวลัย์    พิทักษ ์ 651 บ านาญเขต 2 600.00 7 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
9 นายสงวน  ศรีสวัสดิ ์ 3304 บ านาญเขต 2 900.00 13 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
10 นายเทพ  รังสรรค ์ 92169 บ านาญเขต 1 1,500.00 13 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
11 นายหลักชยั   ไหวดี  5589 บ านาญเขต 1 1,500.00 13 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
12 นายประพันธ์  ยวงศิร ิ 964 บ านาญเขต 2 600.00 17 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
13 นายเอกชัย  แสงโรจน ์ 8163 รร.ศึกษาสงเคราะห์ มส. 900.00 17 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
14 นายสมจิต  รัตนเพ็ญ 4723 บ านาญเขต 1 1,200.00 17 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
15 ว่าที่ ร.ต.มนตรี   วงษ์รีย ์ 8757 วิทยาลยัชุมชมแม่ฮ่องสอน 1,500.00 20 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
16 นางสาววนัทนีย์ สุวรรณลพ 8871 อ.แม่สะเรียง 900.00 20 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
17 นางสาวณชิารีย์ ทองอินทร ์ 9202 อ.สบเมย 1,200.00 20 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
18 นายธงชัย สงวนสิทธิ ์ 2485 รร.เทศบาล มส. (บ านาญ) 1,500.00 29 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
19 นายวรพงศ์ บงกชกสุมาลย ์ 10226 อ.แม่สะเรียง 900.00 29 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
20 นายเอนก โสมิยะ 5194 บ านาญเขต 2 1,500.00 29 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
21 นายปรีชา มะโนสีลา 8387 อ.สบเมย 1,500.00 29 เมษายน 2563 รักษาพยาบาล 
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การจ่ายเงินสวัสดิการประจ าเดือนเมษายน 2563 (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
22 น.ส.สุพรรษา เงาใส 10566 อ.สบเมย 1,000.00 17 เมษายน 2563 มงคลสมรส 
23 นายศักดิ์สลลิ คาดค าฟ ู 11092 อบต.ป่าโป่ง 1,000.00 20 เมษายน 2563 มงคลสมรส 
24 นางยุพาพักตร์  วงศ์ภูธร 3991 สพป.มส.2 (บ านาญ) 2,000.00 2 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
25 นางวรลักษณ์  กันภิบาล 10376 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 2 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
26 นายอรรถพล  เทพจันทร ์ 8050 อ.สบเมย 2,000.00 2 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
27 นางรุ่งเพ็ชร์  รักสกุลใหม ่ 7495 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 2 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
28 นายประพันธ์  ยวงศิร ิ 964 บ านาญเขต 2 2,000.00 17 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
29 นางอังคณา  เมืองแก้ว 9370 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 17 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
30 นางสาวดุษฎี  อินยา 4588 อ.เมือง 2,000.00 17 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
31 นางรุ่งอรุณ  คชไพร 8560 อ.แม่สะเรียง 500.00 3 เมษายน 2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
32 นายธนาคม นะก าลัง 10379 อ.แม่สะเรียง 500.00 7 เมษายน 2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
33 นางสุวิตรา คนชม 10299 อ.สบเมย 500.00 20 เมษายน 2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
34 น.ส.ณิชารีย์ ทองอินทร ์ 9202 อ.สบเมย 500.00 20 เมษายน 2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
35 นางประไพ ยาสาร 4050 อ.ปาย 5,000.00 7 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

36 นายทรงวิทย์ ค าภไิหล 9057 อ.แม่สะเรียง 5,000.00 7 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

37 นายใจ อินยา 5239 อ.ปาย 5,000.00 17 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

38 นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัย 4798 อ.เมือง 5,000.00 29 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 
39 นางพิมพ์นารา ศรีแก้ว 8445 อ.เมือง 5,000.00 30 เมษายน 2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

สมาชิกสามัญลาออกจากสหกรณ์ จ านวน 7 ราย 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียน สังกัด เครือข่าย 

1 นางสายันต์ จีนา 4861 ร.ร.อนุบาลธารทิพย์ บ านาญบ้านกาศ 

2 นายอานนท์ ชินสวัสดิ์ 9391 สพป.มส.เขต 1 (บ านาญ) สพป.มส.เขต 1 กลุ่ม 1 

3 นายพันธกานต์ ปันตุ้ย 9760 สมาชิกสามัญส่งช าระเอง ทุ่งยาว 

4 น.ส.ภาวิณี เครือแก้ว 9862 ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

5 น.ส.สุนารี รบชนะ 9884 สมาชิกสามัญหักผ่านธนาคาร เครือข่ายย้ายไปต่างจังหวัด 

6 นายไพศาล ที่รัก 10653 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สพป.มส.เขต 1 กลุ่ม 3 

7 น.ส.ชดาณัฎฐ์ จิตรค้ าคูณ 10825 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 
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โครงการพัฒนางานวิชาการวิชาชีพ 

 ด้วยมีหน่วยเครอืข่ายไดส้่งโครงการมายังสหกรณ์เพือ่ขอรับงบประมาณสนับสนุนเงิน
วิชาการวิชาชีพ บัดน้ี คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้วอนมุัติให้จ่ายเงิน 
โครงการพฒันางานวิชาการวิชาชีพ จ านวน 6 เครือขา่ย ดังน้ี 
1. เครือข่ายเมือง 3 

 ชื่อโครงการ โครงการของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมภายในเครือข่าย อ าเภอเมือง 3 
 กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกเครือข่ายอ าเภอเมือง 3 
 งบประมาณ 20,000.- บาท 

2. เครือข่ายบ านาญ 4  
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ขนมพ้ืนบ้าน (การท าข้าวแตกปั้น) 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีเครือข่าย บ านาญ 4  
งบประมาณ 2,000.- บาท 

3. เครือข่ายต าบลขุนยวม 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี กิจกรรมท าเจลล้างมือแอลกฮอล์ 
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เครือข่ายต าบลขุนยวม จ านวน 40 คน  
งบประมาณ 3,000.- บาท 

4. เครือข่ายต าบลเมืองปอน-แม่กิ๊ 
ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 2. บุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายต าบลเมืองปอน-แม่กิ๊  
งบประมาณ 3,000.- บาท 

5. เครือข่ายแม่นาเติง 
ชื่อโครงการ โครงการอบรมท าอาหารเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกเครือข่ายแม่นาเติง 
งบประมาณ 4,000.- บาท 

6. เครือข่ายรวมดาว 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน เครือข่ายรวมดาว 

(น้ ายาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเครือข่ายรวมดาว 
งบประมาณ 5,000.- บาท 
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ข่าวจาก สฌอน. 
สมาชิกคงเหลอื ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีสมาชิกทั้งหมด 457 คน 

  

 การเปิดรับสมัครสมาชิก (รับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์) 
รับสมัครตามปกติ อายุ 20-55 ปี ช าระเงินการสมคัรสมาชิก 4,150 บาท 
  
 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ประจ าเดือน เมษายน 2563 เมื่อวันที ่
24 เมษายน 2563 โดยสรุปดังนี้ 
1.การเปิดหรือขยายการรับสมัครกรณีพิเศษที่อายุเกิน 55 ปี ยังไม่มีการพิจารณาการเปิด 
หรือขยายการรับสมัคร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่แน่นอน 
หากมีการลงมติเปิดรับสมัครจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 
 

2.ปัจจุบันในด าเนินการรับสมัครสมาชิกกรณีปกตอิายุไม่เกิน 55 ปีและต้องเป็นสมาชิก 
ประเภทสามัญหรือสมทบสหกรณ์ก่อน ถึงจะสามารถสมัครสมาชิกสมาคมได้ 
 

3. อนุมัติสมาชิกภาพผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1- 31 มีนาคม 2563 จ านวน 2,476 คน 
ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่ได้ระบุความคิดเห็นของแพทย์ในระบบสมาคมฝ่ายจัดการจะด าเนินการ 
ประสานงานตรวจสอบร่วมกับศูนย์ประสานงานหากพบว่าในใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมีการระบุ 
ให้เพ่ิมในโปรแกรมและให้ถือว่าผู้สมัครนั้นได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมในรอบนี้ ซึ่งปัจจุบัน 
สมาคมและศูนย์ประสานงานได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่ามีการระบุทุกคน 
ดังนั้นรอบนี้จึงอนุมัติสมาชิกภาพตามจ านวนทั้งสิ้น 2476 คน 
 

4. สมาชิกถงึแก่กรรมรอบเดือน เมษายน 2563 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
 

5. จ านวนสมาชิกสมาคม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 (ได้รับอนุมัติแล้ว) มีจ านวนทั้งสิ้น 28,490 
คน ถึงแก่กรรมระหว่าง 1 ก.พ. - 31 มี.ค. ทัง้สิ้น 17 ราย คงเหลือยอดสมาชิกสุทธิ 28,473 คน 



ข่าวจาก สสอค. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คงเหลือท้ังหมด 2,004 ราย 

สมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 2 ราย คือ 
 1.นายสวัสดิ์ วิสงค์  2.นางวัฒนา ชัยศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกลาออกจากสมาชิก สสอค. จ านวน 1 ราย  คือ นายสุริวงศ์ ด ารงค์ชีพ 
สมาชิกขอโอนย้ายสังกัด จ านวน 2 ราย คือ นายวิบูลย์ ศิริค า และน.ส.เพชรรุ่ง วงษ์ธานี  
>>> รับสมัครสมาชิกรอบปกติอายุไม่เกิน 50 ปี  ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,880 บาท<<< 
และรอบพิเศษ อายุ 51-55 ปี ยกเว้นเงินบริจาค ช าระเพียง 4,880 บาท  (รับสมัคร 1-31 
พฤษภาคม 2563 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2563)   
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ข่าวจาก สส.ชสอ. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คงเหลือท้ังหมด 1,174 คน 

สมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 2 ราย คือ 
 1.นายสวัสดิ์ วิสงค์  2.นางวัฒนา ชัยศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกขอโอนย้ายสังกัดสหกรณ์ จ านวน 1 ราย คือ นายวิบูลย์ ศิริค า  

>>>รับสมัครสมาชิก 1-31 พฤษภาคม 2563 เริม่คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2563<<< 
รอบปกติ รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,840 บาท 


