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ก าไร(ขาดทุน)สะสม 25,229,343.10   บาท 
ก าไรประจ าเดือน 615,331.34 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ     1,534,717,690.00   บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก         3,311,491,173.11  บาท 
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ              4,545,547.00  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ         1,309,294,159.33   บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ             124,173,268.89     บาท 

ประเภทเงินรับฝาก จ านวนเงิน บาท 
ออมทรัพย์+ออมทรัพย์เครือข่ายสหกรณ ์ 25,964,473.94 บาท 
ออมทรัพย์ ATM       16,144,249.92  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ+เครือข่ายสหกรณ์+ต้นกล้า   1,216,206,175.41  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ยวุชน)       24,513,030.54  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (ออมวันละ3 บาท)        1,223,985.29  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ (สัจจะ)        3,207,238.09  บาท 
ทวีทรัพย์ 60 เดือน        22,035,006.14  บาท 

                   
สมาชิกสามัญ  3,432  คน     สมาชิกสมทบ  3,259  คน  

รวมทั้งสิ้น  6,691 คน          
สมาชิกสามัญที่ใช้บริการเงินกู้ 2,593   ราย              
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ล าดับที่ ประเภทการกู้ จ านวนราย จ านวนเงิน บาท 
1 เงินกู้สามัญ 46 47,200,000.00 บาท 
2 เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น 4 900,000.00 บาท 
3 เงินกู้สามัญ ATM 12 1,250,000.00 บาท 
4 เงินกู้สามัญเพ่ือการอุปโภคบริโภค 10 847,000.00 บาท 
5 เงินกู้ฉุกเฉิน 13 163,600.00 บาท 
6 เงินกู้พิเศษคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 6 23,930,000.00 บาท 
7 เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องฯ 266 4,439,200.00 บาท 
8 เงินกู้สามัญ ATM (เพ่ิมวงเงิน) 3 200,000.00 บาท 

รวม 360 78,929,800.00 บาท 

สรุปผลการด าเนินการธรุกิจ 

สรุปยอดเงินฝาก 

จ านวนสมาชิกคงเหลือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

การจ่ายเงินกู้ระหวา่งเดือน 1-28 กุมภาพันธ์ 2563 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด เครือข่าย โรงเรียน 

1 นายธีระเดช ปกรณ์เลิศล้ า สพป.มส เขต 2 อ.แม่ลาน้อย  อนุบาลแม่ลาน้อย ร.ร.ลุ่มน้ าวิทยา 

2 นายจักรี สุทธิผ่องใส สพป.มส เขต 1 อ.ปางมะผ้า สิงห์ตะวันออก ร.ร.บ้านกึ้ดสามสิบ 

3 นายกมลพัชร จันทรา สพป.มส เขต 1 อ.ปางมะผ้า สิงห์ตะวันออก ร.ร.บ้านกึ้ดสามสิบ 

4 น.ส.อรพรรณ ใจอนันต์ สพป.มส เขต 1 อ.ปางมะผ้า อนุบาลปางมะผ้า ร.ร.อนุบาลปางมะผ้า 

5 น.ส.ปิยดา กมลความรู้ สพป.มส เขต 1 อ.ขุนยวม ต าบลแม่เงา ร.ร.เขตพื้นที่อ.ขุนยวม 

6 น.ส.ศิริพร เทพบุญ สพป.มส เขต 1 อ.เมือง ห้วยโป่ง 1 ร.ร.บ้านแม่จ๋า 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ 

การจ่ายเงินสวัสดิการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

ที ่ ชื่อ-สกุล ทะเบียน หน่วย จ านวนเงิน ว.ด.ป.ที่จ่ายเงิน รับสวัสดิการ 
1 นายสมเพชร จิตเมตตาธรรม 03921 อ.ปางมะผ้า 900.00 12/02/2563 รักษาพยาบาล 
2 นายธงชัย ทองแก้ว 10352 รปค.21 900.00 12/02/2563 รักษาพยาบาล 
3 นางศิริกุล กันทนาวินนท์ 02690 บ านาญเขต 1 900.00 18/02/2563 รักษาพยาบาล 
4 นายขจร กวีวัฒน์ 08425 อ.เมือง 1,500.00 25/02/2563 รักษาพยาบาล 
5 นายส าเนียง อัตไพบูลย์ 04175 อ.แม่ลาน้อย 2,000.00 18/02/2563 สงเคราะห์ศพบิดา-มารดา 

6 นายพรชัย นาคะปรีชา 03800 สนง.สหกรณ์ 5,000.00 12/02/2563 สงเคราะห์ศพคู่สมรส 

สมาชิกสามัญสมัครเข้าใหม่ (กรณีโอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด เครือข่าย โรงเรียน 

1 น.ส.สิยาพัฐ กันทะเครือ สพป.มส เขต 2 อ.แม่ลาน้อย ห้วยห้อม ร.ร.บ้านละอูบ 



 
 

ข่าวจาก สสอค. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 คงเหลือท้ังหมด 2,005 ราย 

1. สมาชิกสมัครใหม่คุ้มครอง 1 มีนาคม 2563 จ านวน 1 ราย 
  - นางจันทร์สม สีบัว    
2. สมาชิกลาออกจากสมาชิก สสอค. จ านวน 2 ราย  
 1. นางแก้วตา เชียงแก้ว   2. นางปภาพร ศรีเจริญตระกูล  
3.สมาชิกเสียชีวิต จ านวน 2 ราย คือ นายสุรพันธ์ สืบฟัก และนายยงยุทธ แก้วใส  
>>> รับสมัครสมาชิกรอบปกติอายุไม่เกิน 50 ปี  ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,880 บาท<<< 
และรอบพิเศษ อายุ 51-55 ปี ยกเว้นเงินบริจาค ช าระเพียง 4,880 บาท  (รับสมัคร 1-31 
มีนาคม 2563 รับสิทธิ์คุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2563)   

3 

 
 

 
ข่าวจาก สส.ชสอ. 

สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 คงเหลือท้ังหมด 1,175 คน 
  

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

 
 

ข่าวจาก สฌอน. 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสมาชิกทั้งหมด 399 คน 

  

 การเปิดรับสมัครสมาชิก (รับสมัครสมาชิกสามัญ และสมทบที่เป็นสายตรงเท่านั้น) 
ช่วงที่ 1 อายุ 20-55 ปี รบัสมัครตามปกต ิ
ช่วงที่ 2 อายุ 56-70 ปี รบัสมัครตั้งแต่ 9 มีนาคม-10 เมษายน 2563  
ช าระเงินการสมัครสมาชิก 4,150 บาท 


