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ก าไร(ขาดทุน)สะสม 24,614,011.76   บาท 
ก าไรประจ าเดือน 11,052,501.38 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ     1,531,102,810.00   บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก         3,300,513,629.09  บาท 
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ              4,565,547.00  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ         1,299,580,616.46   บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ             127,701,173.81     บาท 

ประเภทเงินรับฝาก จ านวนเงิน บาท 
ออมทรัพย์+ออมทรัพย์เครือข่ายสหกรณ ์       32,829,673.69  บาท 
ออมทรัพย์ ATM       16,001,365.72  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ+เครือข่ายสหกรณ์+ต้นกล้า   1,200,305,443.43  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ยวุชน)       24,111,156.94  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ออมวันละ3 บาท)        1,198,279.58  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (สัจจะ)        3,450,931.67  บาท 
ทวีทรัพย์ 60 เดือน        21,683,765.43  บาท 

                   
สมาชิกสามัญ  3,447  คน     สมาชิกสมทบ  3,265  คน  

รวมทั้งสิ้น  6,712 คน          
สมาชิกสามัญที่ใช้บริการเงินกู้ 2,596   ราย              
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ล าดับที่ ประเภทการกู้ จ านวนราย จ านวนเงิน บาท 
1 เงินกู้สามัญ 27 27,381,000.00 บาท 
2 เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น 5 1,610,000.00 บาท 
3 เงินกู้สามัญ ATM 7 790,000.00 บาท 
4 เงินกู้สามัญเพ่ือการอุปโภคบริโภค 1 50,000.00 บาท 
5 เงินกู้ฉุกเฉิน 11 144,900.00 บาท 

รวม 51 29,975,900.00 บาท 

สรุปผลการด าเนินการธรุกิจ 

สรุปยอดเงินฝาก 

จ านวนสมาชิกคงเหลือเดือนมกราคม 2563 

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

1 นายเพิ่มศักดิ์ สวรรค์โปรด สพป.มส เขต 2 อ.แม่ลาน้อย  ขุนแม่ลา ร.ร.บ้านห้วยผ้ึง 

2 น.ส.สุทธิพร ชัยศรีมณฑล สพป.มส เขต 1 อ.ปาย ขุนหลวงเดื่อ+โป่งสา ร.ร.บ้านขุนสาใน 

3 นางณัฐญา สุรินค า สพป.มส เขต 2 อ.แม่ลาน้อย  แม่นาจาง ร.ร.บ้านหนองม่วน 

4 น.ส.สุวิดา สาระศรี สพป.มส เขต 2 อ.สบเมย  ดอยปุย ร.ร.บ้านอุมดาเหนือ 

5 น.ส.ธิดาวรรณ ผาติสุทธิกุล สพป.มส เขต 2 อ.สบเมย  รวมดาว ร.ร.แม่คะตวน 

6 นางนวลจันทร์ ก้างออนตา ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ร.ร.แม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” 

7 น.ส.สุธีรา ยาวิชัย สพป.มส เขต 2 อ.สบเมย  แม่สวด ร.ร.บ้านแม่หลุย 

8 น.ส.วรรณี เดชหิรัญกุล สพป.มส เขต 1 อ.ปาย  ทุ่งยาว ร.ร.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพท่ี 78 

9 น.ส.บงกช ศิลป์มิตรภาพ ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อนุบาลปางมะผ้า ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

10 น.ส.จันทร์นวล สกุลเสน่ห์ สพป.มส เขต 1 อ.เมือง  ห้วยโป่ง 1 ร.ร.เสรีวิทยา 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ 

การจ่ายเงินสวัสดิการประจ าเดือนมกราคม 2563  

ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
1 นายอรุณ  จิตสว่าง 2464 อ.แม่สะเรียง 1,500.00 09/01/2563 รักษาพยาบาล 
2 นางราศี ตาสี 996 อ.เมือง 900.00 09/01/2563 รักษาพยาบาล 
3 นางปานทิพย์ เมืองอินทร์ 10242 อ.เมือง 600.00 10/01/2563 รักษาพยาบาล 
4 นายคิด ค ามานะ 7015 อ.เมือง 1,500.00 10/01/2563 รักษาพยาบาล 
5 นางอมรรัตน์ ค าหมาย 9174 อ.เมือง 600.00 15/01/2563 รักษาพยาบาล 
6 นางสุภลักษณ์ อินทสิทธิ์ 10736 อ.แม่สะเรียง 900.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 

7 นางประไพ แก้วสิริ 3765 อ.ปางมะผ้า 1,500.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
8 นายประยูร  ปวงฟู 1544 อ.ปาย 600.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
9 นางกฤตติมา ศิริประพัฒน์ 9521 อ.แม่สะเรียง 900.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
10 นายเกษม อัยกร 6049 อ.แม่สะเรียง 1,500.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
11 นางอุทิน เชาว์การ 8447 อ.เมือง 1,500.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
12 นางณัธวลัณน์ แก้วปิยรัตน์ 7634 อ.เมือง 1,200.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
13 น.ส.สรัญญา ชัยชนะไพร 10683 อ.แม่สะเรียง 600.00 20/01/2563 รักษาพยาบาล 
14 นางทิพวรรณ ตุ้ยดี 9205 อ.สบเมย 600.00 28/01/2563 รักษาพยาบาล 
15 นายประจวบ แก้วสิริ 4088 อ.ปางมะผ้า 900.00 28/01/2563 รักษาพยาบาล 
16 นางอุไรวรรณ ทาค ามา 2395 อ.เมือง 1,500.00 28/01/2563 รักษาพยาบาล 
21 นางละมัย ถนอมรัตน์ 0982 อ.แม่ลาน้อย 5,000.00 20/01/2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

22 นางรพิณ เกษรทอง 2542 อ.แม่สะเรียง 5,000.00 28/01/2563 สงเคราะห์ศพคูส่มรส 

23 นายวิเชียร สันจันตา 5965 อ.แม่ลาน้อย 2,000.00 09/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

24 นายอภิเดช ในธรรมโน 10931 อ.แม่ลาน้อย 2,000.00 20/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

25 นายประวิทย์ วงศ์เข่ือน 4497 อ.สบเมย 2,000.00 20/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

26 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริเพ็ญ ปงใจดี 10176 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 20/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

27 นางขวัญธัญญาธรณ์ จันทะเมธ ี 8475 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 28/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

28 น.ส.สุกัญญา เจริญศรี 10863 อ.เมือง 2,000.00 28/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

29 นายยงยุทธ สงวนคีรีพงษ์ 8703 ร.ร.ห้องสอนศึกษา 2,000.00 28/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

30 นางพัชรินทร์ จุ้ยส าราญ 9982 อ.แม่สะเรียง 2,000.00 28/01/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

31 นายณัฐภัทร เลิศการค้าสุข 10145 อ.เมือง 500.00 10/01/2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
32 นางปานทิพย์ เมืองอินทร์ 10242 ร.ร.ห้องสอนศึกษา 500.00 10/01/2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
33 นางกฤตติมา ศิริประพัฒน์ 9521 อ.แม่สะเรียง 500.00 21/01/2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
34 น.ส.สรัญญา ชัยชนะไพร 10683 อ.แม่สะเรียง 500.00 21/01/2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 
35 นางสุภลักษณ์ อินทสิทธิ์ 10736 อ.แม่สะเรียง 500.00 21/01/2563 ต้นกล้าสหกรณ์ 

การจ่ายเงินสวัสดิการประจ าเดือนมกราคม 2563 (ต่อ) 
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ข่าวจาก สสอค. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือทั้งหมด 2,006 ราย 

1. สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 5 ราย 
 - น.ส.วีรยา ปวงค าคง  - นายเอนก  กันทะวงษ์ 
 - นายทรงกลด เรียงไรสวัสดิ์  
2. สมาชิกลาออกจากสมาชิก สสอค. จ านวน 4 ราย  
 1. นายสมจิตร พุทธวงษ์   2. น.ส.ฐิดาพร นนทะเสน  
 3. นางแน่งน้อย ทนันชัย   4. นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์  
  

>>> รับสมัครสมาชิกรอบปกติอายุไม่เกิน 50 ปี  ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,880 บาท<<< 
และรอบพิเศษ อายุ 51-55 ปี ต้องเสียเงินค่าบริจาคตามชั้นอายุละ 200 บาท  คูณ อายุตัว + 
4,880 บาท  (รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 เมษายน 2563)   
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ข่าวจาก สส.ชสอ. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือทั้งหมด 1,175 คน 

1. สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 1 ราย 
  - นายทรงกลด เรียงไรสวัสดิ์   
2. สมาชิกลาออกจากสมาชิก สส.ชสอ. จ านวน 3 ราย คือ 
 - นายสมจิตร พุทธวงษ์   2. น.ส.ฐิดาพร นนทะเสน  
 - นางปภาพร ศรีเจริญตระกูล  
 

>>>รับสมัครสมาชิก 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 เริม่คุ้มครอง 1 เมษายน 2563<<< 
รอบปกติ รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,840 บาท 


