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ก าไร(ขาดทุน)สะสม 31,689,484.77   บาท 
ก าไรประจ าเดือน 6,460,141.67 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ     1,534,916,880.00   บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก         3,315,257,883.11  บาท 
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ              4,525,547.00  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ         1,291,095,143.06   บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ             121,371,468.89     บาท 

ประเภทเงินรับฝาก จ านวนเงิน บาท 
ออมทรัพย์+ออมทรัพย์เครือข่ายสหกรณ ์ 10,515,227.91 บาท 
ออมทรัพย์ ATM       18,672,875.52  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ+เครือข่ายสหกรณ์+ต้นกล้า   1,215,383,088.12  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ยวุชน)       19,825,405.28  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ออมวันละ3 บาท)        1,149,056.01  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (สัจจะ)        3,201,952.62  บาท 
ทวีทรัพย์ 60 เดือน        22,347,537.60  บาท 

                   
สมาชิกสามัญ  3,420  คน     สมาชิกสมทบ  3,249  คน  

รวมทั้งสิ้น  6,669 คน          
สมาชิกสามัญที่ใช้บริการเงินกู้ 2,585   ราย              
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ล าดับที่ ประเภทการกู้ จ านวนราย จ านวนเงิน บาท 
1 เงินกู้สามัญ 73 76,678,000.00 บาท 
2 เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น 5 1,382,000.00 บาท 
3 เงินกู้สามัญ ATM 8 850,000.00 บาท 
4 เงินกู้สามัญเพ่ือการอุปโภคบริโภค 7 1,100,000.00 บาท 
5 เงินกู้ฉุกเฉิน 6 88,000.00 บาท 
6 เงินกู้พิเศษคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 3 11,740,000.00 บาท 
7 เงินกู้พิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะ 1 305,000.00 บาท 
8 เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องฯ 74 1,388,600.00 บาท 
9 เงินกู้สามัญ ATM (เพ่ิมวงเงิน) 1 30,000.00 บาท 

รวม 178 93,561,600.00 บาท 

สรุปผลการด าเนินการธรุกิจ 

สรุปยอดเงินฝาก 

จ านวนสมาชิกคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2563 

การจ่ายเงินกู้ระหวา่งเดือน 1-31 มีนาคม 2563 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด เครือข่าย โรงเรียน 

1 นางสาวนภาพร พรปิยรัตน์ ร.ร.ขุนยวมวิทยา ขุนยวมวิทยา ร.ร.ขุนยวมวิทยา 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ 

การจ่ายเงินสวัสดิการประจ าเดือนมีนาคม 2563  

ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
1 น.ส.จรรยา ปองผาติพร 08764 อ.แม่สะเรียง 600.00 3 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
2 น.ส.ผ่องพรรณ หวังธนกิจกุล 10174 อ.สบเมย 600.00 3 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
3 น.ส.ริลาพร พานทอง 10257 อบต.บ้านกาศ 1,500.00 3 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 

4 นายญาณ มณีกาญจน์ 02499 บ านาญเขต 1 900.00 3 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 

5 นางลัดดา จันทร์โสภา 00031 บ านาญเขต 1 1,500.00 3 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 

6 นายเจนตะวัน ศรีวิชัย 09196 อ.แม่สะเรียง 1,200.00 10 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
7 นายพิช จิตต์มาลา 08836 อ.แม่สะเรียง 1,500.00 10 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
8 นางอรุณี ค าภีระ 03037 อ.แม่สะเรียง 1,500.00 10 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
9 นายไกรสร สิงหนาท 07406 สพป.มส.เขต 1 600.00 10 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
10 นายนิยม ขยันงาน 00819 อ.ขุนยวม 1,500.00 10 มี.ค. 2563 รักษาพยาบาล 
11 นางศิริพร ธิติชัชวาล 08770 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 3 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

12 นายเสวก ค าภิไหล 07465 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 3 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
13 นายธรรมนูญ ปวงค าคง 01552 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 3 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
14 นายประหยัด เงินใส 02398 สนง.ศึกษาธิการ 2,000.00 3 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
15 นายประยุทธ ปันทนา 02648 อ.ปาย 2,000.00 10 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
16 นายมงคล นายวัน 08124 อ.ขุนยวม 2,000.00 10 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
17 นายปรีชา ศักดิ์คีรีชัย 03100 อ.เมือง 2,000.00 16 มี.ค. 2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 
18 น.ส.ประไพศรี ก าแพงแก้ว 10779 อ.ปาย 1,000.00 16 มี.ค. 2563 สวัสดิการมงคล-สมรส 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ (กรณีโอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด เครือข่าย โรงเรียน 

1 นางสุกัญญา เกียรติยศ สพป.มส เขต 2 อ.สบเมย แม่สวด ร.ร.บ้านห้วยม่วง 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียน สังกัด เครือข่าย 

1 นางกนกลักษณ์ แปงมูล 06862 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 (ครู) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 (ครู) 

2 นางแสงเดือน พิศไหว 07090 สพป.มส.เขต 1 สพป.มส.เขต 1 กลุ่ม 3 

3 นางรุจิรา การัตน ์ 07662 สมาชิกสามัญหักผ่านธนาคาร ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรฯ 

4 น.ส.จตุพร อินทวงษ์ 07751 สพป.มส.เขต 2 อ.สบเมย สาละวิน 

5 นางวาริศา สุปัญญาวิโรจน์ 07840 ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

6 นายธนาทิพย์ อูปแก้ว 09219 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 (ครู) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 (ครู) 

7 นางรินรวี ถามูล 09468 สพป.มส.เขต 1 อ.ปาย แม่นาเติง 

8 น.ส.ขนิษฐา พิศฎางค์ 09585 สพป.มส.เขต 2 อ.แม่สะเรียง แม่เหาะ-แม่ลิด 

9 น.ส.พัชราภรณ์ อรุณโรจน ์ 09855 ร.ร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย อนุบาลแม่ลาน้อย 

10 น.ส.ฐิตินันท์ มุ่ยแก้ว 09926 ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 

11 นายประจักษ์ ณ เมืองใหม่ 10088 สพป.มส.เขต 1 (บ านาญ) บ านาญต าบลเมืองปอน 

12 นายอลงกรณ์ บุญลือ 10187 สพป.มส.เขต 2 อ.แม่สะเรียง แม่ยวม-แม่คง 2 

13 น.ส.พัชราพร กองแก้ว 10335 สพป.มส.เขต 2 อ.สบเมย กองก๋อย 

14 นางลฎาภา ฟิซเซอร์ 10465 ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 

15 น.ส.ธิดาพร สุขเจริญ 10597 สพป.มส.เขต 2 อ.แม่ลาน้อย อนุบาลแม่ลาน้อย 

16 นายสัมฤทธิ์ ไชยทารินทร์ 10656 สพป.มส.เขต 1 อ.ปาย สิงห์ตะวันออก 

17 นางณัฐพร ชนินทรสงขลา 10802 สมาชิกสามัญส่งช าระเอง (ไมม่ีหนี้) ป่าโปง+ห้วยกุ้ง 

18 นายสุริยัน อุปสอด 10993 สพป.มส.เขต 2 อ.แม่ลาน้อย ขุนค า 

สมาชิกสามัญลาออกจากสหกรณ์ จ านวน 18 ราย 



ระเบียบสหกรณ์ 
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ระเบียบสหกรณ์ 
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ประกาศสหกรณ์ 
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ประกาศสหกรณ์ 
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ประกาศสหกรณ์ 

8 



ประกาศสหกรณ์ (ต่อ) 
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ข่าวจาก สสอค. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 คงเหลือทั้งหมด 2,006 ราย 

1. สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 เมษายน 2563 จ านวน 2 ราย 
  - นางดวงดาว เจริญเต็มเปี่ยม -นายสมพงษ์ เขื่อนขวา    
2. สมาชิกลาออกจากสมาชิก สสอค. จ านวน 1 ราย  
  - น.ส.ศนันธฉัตร ค าคุณ  
>>> รับสมัครสมาชิกรอบปกติอายุไม่เกิน 50 ปี  ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,880 บาท<<< 
และรอบพิเศษ อายุ 51-55 ปี ยกเว้นเงินบริจาค ช าระเพียง 4,880 บาท  (รับสมัคร 1-30 
เมษายน 2563 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 มิถุนายน 2563)   
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ข่าวจาก สส.ชสอ. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 คงเหลือทั้งหมด 1,175 คน 

  

>>>รับสมัครสมาชิก 1-30 เมษายน 2563 เริ่มคุ้มครอง 1 มิถุนายน 2563<<< 
รอบปกติ รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,840 บาท 

 
 

ข่าวจาก สฌอน. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 มีสมาชิกทั้งหมด 429 คน 

  

 การเปิดรับสมัครสมาชิก (รับสมัครสมาชิกสามัญ และสมทบที่เป็นสายตรงเท่านั้น) 
รับสมัครตามปกติ อายุ 20-55 ปี  
ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,150 บาท 
ในส่วนการขยายการรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 70 ปีนั้น 
รอมติที่ประชุมคณะกรรมการส่วนกลางหลังวันที่ 24 เมษายน 2563 อีกครั้ง 


