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ก าไรประจ าเดือน 13,561,510.38   บาท 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 13,561,510.38 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ     1,526,598,170.00   บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก         3,325,268,355.19  บาท 
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ              4,585,547.00  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ         1,319,129,597.92   บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ             99,775,000.66     บาท 

ประเภทเงินรับฝาก จ านวนเงิน บาท 
ออมทรัพย์+ออมทรัพย์เครือข่ายสหกรณ ์ 24,417,113.96 บาท 
ออมทรัพย์ ATM 14,846,889.51 บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ+เครือข่ายสหกรณ์+ต้นกล้า 1,230,581,177.68 บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ยวุชน) 23,271,029.48 บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ออมวันละ3 บาท) 1,244,019.45 บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (สัจจะ) 3,413,867.44 บาท 
ทวีทรัพย์ 60 เดือน 21,355,500.40 บาท 

                   
สมาชิกสามัญ  3,467  คน     สมาชิกสมทบ  3,241  คน  

รวมทั้งสิ้น  6,708 คน          
สมาชิกสามัญที่ใช้บริการเงินกู้ 2,612   ราย              

1 

ล าดับที่ ประเภทการกู้ จ านวนราย จ านวนเงิน บาท 
1 เงินกู้สามัญ 35 30,065,000.00 บาท 
2 เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น 6 950,000.00 บาท 
3 เงินกู้สามัญ ATM 1 110,000.00 บาท 
4 เงินกู้สามัญเพ่ือการอุปโภคบริโภค 6 730,000.00 บาท 
5 เงินกู้ฉุกเฉิน 7 124,800.00 บาท 
6 เงินกู้พิเศษเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 5 14,130,000.00 บาท 
7 เงินกู้สามัญ ATM (เพ่ิมวงเงิน) 1 90,000.00 บาท 

รวม 61 46,199,800.00 บาท 

สรุปผลการด าเนินการธรุกิจ 

สรุปยอดเงินฝาก 

จ านวนสมาชิกคงเหลือเดือนธันวาคม 2562 

การจ่ายเงินกู้ระหวา่งเดือน 1-31 ธันวาคม 2562 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด เครือข่าย โรงเรียน 

1 นายยศกร พันธุรักษ์ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่สะเรียง แม่ยวม-แม่คง 1  บ้านห้วยทราย 

2 นายชัยสิทธิ์ มหาชัย สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่สะเรียง บ้านกาศ+เสาหิน 1 บ้านสล่าเจียงตองฯ 

3 นางรัตดา พุทธสงกรานต์ อบต.โป่งสา ขุนหลวงเดื่อ+โป่งสา อบต.โป่งสา 

4 นางพรรณนภา ก้อนคลังทอง สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 

5 นายองอาจ พิเชฐกลุสัมพนัธ ์ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่สะเรียง แม่ยวม-แม่คง 1 บ้านจอซิเดอเหนือ 

6 น.ส.จันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ สน.วัฒนธรรม.วก.มสฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

7 น.ส.ฉันทนา เดชไพรพนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ สน.วัฒนธรรม.วก.มสฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

8 นายศักดิ์สลิล คาดค าฟู อบต.ป่าโปง ป่าโปง+ห้วยกุ้ง อบต.ป่าโปง 

9 น.ส.จันทร์นภา ถาค า สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.สบเมย ดอยปุย บ้านแม่ออกเหนือ 

10 น.ส.อรณัชชา เจริญสุข ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ 

11 นายภักดิ์ภณ ชัยบุรณ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ 

12 น.ส.จิราภรณ์ บุญเรือนยา ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ 

13 น.ส.จิณห์นิภา พวงทอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมือง ห้วยปูลิง บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน 

14 น.ส.ทอผัน สุขโพธิญาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมือง  ปางหมู 2 บ้านใหม่ 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
1 นายนิสิต บุญเฉลย 02140 อ.ขุนยวม 1,200.00 13/12/2562 รักษาพยาบาล 
2 นายเทพ รังสรรค์ 92169 อ.เมือง 1,500.00 13/12/2562 รักษาพยาบาล 
3 นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ 02655 อ.เมือง 600.00 13/12/2562 รักษาพยาบาล 
4 นายบุญชู ซื่อสัตย์ 03541 อ.แม่สะเรียง 1,500.00 13/12/2562 รักษาพยาบาล 
5 นางเกตน์สิรี จอมสัก 10532 อ.แม่สะเรียง 900.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 
6 นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ 07491 อ.ปางมะผ้า 1,500.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 

7 นางยุพิน พุ่มจันทร์ 09435 อ.ปางมะผ้า 1,200.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 
8 น.ส.ดนิตา ดีเพียร 09038 อ.แม่สะเรียง 1,200.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 

9 นายสืบชาติ อาณาจักร 04267 อ.ขุนยวม 1,500.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 
10 นางจันทร์สม สีบัว 05693 อ.ขุนยวม 900.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 

11 นายนิยม อยุทธ์ 03563 อ.เมือง 900.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 
12 นายวิรัช ศรีชุ่ม 01066 อ.เมือง 600.00 24/12/2562 รักษาพยาบาล 
13 นายสุรสิทธิ์ กล้าหาญ 03546 อ.เมือง 2,000.00 13/12/2562 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

14 น.ส.เสาวลักษณ์ พลศรี 10310 อ.ขุนยวม 2,000.00 13/12/2562 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

15 นายเทพทอง จารุจินดา 02596 อ.ขุนยวม 5,000.00 24/12/2562 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

16 นายมงคล สุขมา 08292 อ.แม่ลาน้อย 5,000.00 24/12/2562 สงเคราะห์ศพบุตร 
17 นายสันติ ทรัพย์สิน 09979 อ.แม่ลาน้อย 1,000.00 13/12/2562 มงคลสมรส 
18 น.ส.พัทธวรรณ บุญสา 10627 อ.แม่ลาน้อย 1,000.00 13/12/2562 มงคลสมรส 
19 น.ส.วิยะดา พุมพร 10672 อ.แม่ลาน้อย 1,000.00 24/12/2562 มงคลสมรส 
20 นางสุวัจพร นีกรี 10834 อ.ปาย 1,000.00 26/12/2562 มงคลสมรส 
21 นายสุพจน์ จ๋าวกิตติวัฒนา 10138 อ.ปางมะผ้า 1,000.00 26/12/2562 มงคลสมรส 
22 นายองอาจ สารค า 09835 อ.แม่สะเรียง 500.00 13/12/2562 ต้นกล้าสหกรณ์ 
23 นางยุพิน พุ่มจันทร์ 09435 อ.ปางมะผ้า 500.00 24/12/2562 ต้นกล้าสหกรณ์ 

การจ่ายสวัสดิการเดือนธันวาคม 2562 



ระเบียบว่าด้วย การใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบ ารุงสถานที่ พ.ศ. 2563 

        4 



        5 



ระเบียบว่าด้วย การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 
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ประกาศจากสหกรณ์ 
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ค าสั่งสหกรณ์ 
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ค าสั่งสหกรณ์ 
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ข่าวจาก สสอค. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คงเหลือท้ังหมด 2,005 ราย 

1. สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
  - น.ส.จารุวรรณ กันทะวงษ์  
    สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 มกราคม 2563 จ านวน 5 ราย 
  1.นางปริศนา เอกกุล  2.นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุบผา 
  3.นายคัชรินทร์ พิกุลงาม 4.นายนิคม สิงห์สูตร 
  5.นางเนติมา แพงไธสงค์ 
2. สมาชิกสามัญถึงแก่กรรม จ านวน 2 ราย คือ นายนิคม ค ามา ,นายอุดม ชัยเจริญ 
3. สมาชิกลาออกจากสมาชิก สสอค. จ านวน 5 ราย  
 1. นางจิราพร วงศ์พลวรรณ  1.นางอภิณห์พร จายแสน  
 3. นางกมลลักษณ์ มูลสุข   4. นายชัยวัธ คล้ายเก้าแก้ว  
 5. น.ส.ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ 
 

>>> รับสมัครสมาชิกรอบปกติอายุไม่เกิน 50 ปี  ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,880 บาท<<< 
และรอบพิเศษ อายุ 51-55 ปี ต้องเสียเงินค่าบริจาคตามชั้นอายุละ 200 บาท  คูณ อายุตัว + 
4,880 บาท  (รับสมัคร 1-31 มกราคม 2563 รบัสิทธิ์คุ้มครอง 1 มีนาคม 2563)   
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ข่าวจาก สส.ชสอ. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คงเหลือท้ังหมด 1,177 คน 

1. สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
  - น.ส.โสภา เปล่งฉวีวรรณ  
    สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 มกราคม 2563 จ านวน 5 ราย 
  1.นางปริศนา เอกกุล  2.นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุบผา 
  3.นายคัชรินทร์ พิกุลงาม 4.นายนิคม สิงห์สูตร 
  5.นางเนติมา แพงไธสงค์ 
2. สมาชิกสามัญถึงแก่กรรม  จ านวน 1 ราย คือ นายนิคม ค ามา 
3. สมาชิกลาออกจากสมาชิก สส.ชสอ. จ านวน 2 ราย คือ นางอภิณห์พร จายแสน 
และน.ส.ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ 
 

>>>รับสมัครสมาชิก 1-31 มกราคม 2563 เริ่มคุ้มครอง 1 มีนาคม 2563<<< 
รอบปกติ รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,840 บาท 
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