
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์บริจาคเงนิให้แก่มูลนิธิฯ และสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํานวน 110,000 บาท 

วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินใหแ้ก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํนวน 

30,000 บาท และบริจาคให้สหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํนวน 80,000 บาท 

การบริจาคเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 ซึงมีมติให้จดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปี 2557 บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ-

สหภาพแรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน ตามจาํนวนดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์

แห่งชาติ ประจําปี 2558 

 วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต  ชูจิตต ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางละออ แก้ว-

สาระ กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ 

นางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจ้าหน้าทีธุรการ 

นางสาวณฐิัยา  สร้อยทรัพย ์ผูต้รวจสอบกิจการ และ

นายปณิธาน ศรีย างค์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้า

ร่วมงานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2558 ณ ห้อง

ประชุมชนั 3 สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดย

มี ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ร่วมกับสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เป็นเจ้าภาพจดังานโดยมี

นายปวิณ ชํานิปร ะศาส น์ ผู้ว่าราช การจังหว ัด

อ่างทอง เป็นประธานในพิธีสดุดีพระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทย 

 การจดังานมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นการรําลึก

ถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน

พิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

เพือใหส้หกรณ์สมาชิกทุกสหกรณ์ไดจ้ดักิจกรรมวนั

สหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี  2558 ร่วมกัน เ พือ

ประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ แสดง 

พลงัความสามคัคีของขบวนการสหกรณ์ไทย เพือ 

สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างกรรมการฯ 

สมาชิก เจา้หนา้ทีสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ ขา้ราชการ 

พนกังานราชการ และลูกจา้งของส่วนราชการ เพือ -        

( อ่านต่อหน้า 3 ) 

 
 

 

ปท่ี 29 ฉบับที่ 319 ประจําเดือน เมษายน 2558 
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ฉบบัที่ 319 ประจําเดือน เมษายน 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาทีบ่ ัญชี 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาทีก่ารเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ              นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด  นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

ท่ีปรึกษา นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

นายเฉลย  ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต  ชูจิตต          รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายสุทัศน  เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต  วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นายอนุรักษ  ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ  ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา  กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) กรรมการฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 3 ราย 

นางบุญเรือน  ศิลป์ประดิษฐ ์แผนกสปินนิง ผลิต 

นางแสงดาว  หาเรือนชีพ แผนกหอ้งปฏิบติังานเคมี 

นายสมชาย  ปินแกว้ แผนกวิสโคส ผลิต 
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ฉบบัที่ 319 ประจําเดือน เมษายน 2558 

 
กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์

แห่งชาติ  (ต่อจากหน้า 1) 

ปร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ง าน ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ส า ธ า ร ณช น            

ได้ทร าบโ ดย ทั วกัน  แ ละ ร่ วม กันจัด กิจกร ร ม

สาธารณประโยชน์ ทงันี สหกรณ์ฯ ได้ซือบตัรโต๊ะ

จีนเพือร่วมงาน 1 โตะ๊ เป็นเงิน 1,500 บาท 

กรรม การฯ  และเ จ้าหน้าทีฯ เ ข้ าร่วมรับฟังการ

นําเสนอ และคัดเลือกผลงานนวตักรรมฯ ทีนนทบุรี 

 วนัที 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลย ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน นายธนกฤต วโร-

ตนม์ กรรมการ และนางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ 

เจ้าหน้าทีการเงิน เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอและ

คดัเลือกผลงานนวตักรรมการบริหารจดัการสหกรณ์

ออมทรัพย์ดีเด่นระดบัประเทศ ประจาํปี 2557 ณ 

โรงแรมริชมอนด์ อ. เมือง จ. นนทบุรี  

 ในการคดัเลือกผลงานนวตักรรมการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจาํปี 2557 ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ได้ทาํการเชิญ

ชวนใหส้หกรณ์สมาชิก ชสอ. ส่งผลงานนวตักรรม

เพือ เข้ารับการคัดเลือก โดยมีชมรมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ภาค 8 ภาค ทาํการพิจารณาคดัเลือกผลงาน

นวตักรรมการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นระดบัภาค ประจาํปี 2557 ของแต่ละชมรมฯ

หลังจากนันจึงนําผลงานทีได้รับการค ัดเลือกเป็น

นวตักรรมดีเด่นมาประกวดในระดบัประเทศในวนันี 

กรรมการฯ และเ จ้าหน้าที  ร่วมอบรม กับ ชสอ.           

ทีนนทบุรี 

 วนัที 2 - 3 มีนาคม 2558 นายเฉลย ชม-

บุหรัน รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์  

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

เจ้าหน้าทีการเงิน เข ้าร่วมการสัมมนา หลักสูตร 

“กฎหมายเพือการพึงพาตนเองในการติดตามหนี” ณ 

โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึงจดัโดย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 การจดัอบรมมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูเ้ข้ารับ

การฝึกอบรมสามารถเขียนคาํฟ้องคดีได้ สามารถ

ดาํเนินคดีทีศาลได ้และสามารถดาํเนินการบงัคบัคดี 

จนสามารถไดรั้บชาํระหนีเตม็จาํนวน 

กรรมการ ชสอ. ร่วมตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ทีเพชรบุรี 

  วนัที 5  มีนาคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุล -

สัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิษฐ  

หั ส ดี  ร อ ง ป ร ะ ธ า น ค น ที  1  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

นายศ รีโพธิ  วายุพักตร์ นายกิติชัย  ฝันฝ าก จิต 

กรรมการเ ชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิ เศษ 

นางสาววราพร สุดโต ผูจ้ดัการแผนกส่งเสริมกิจการ

สหกรณ์ และ นางสุธารัตน์ โสภา หัวหน้าแผนก

พฒันาระบบสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจประเมิน

สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นประเภทสหกรณ์ขนาดใหญ่

ทีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเพชรบุรี จาํกดั โดย

มีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จดัการให้การ

ตอ้นรับและใหข้อ้มูลแก่คณะผูป้ระเมิน 

ผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์กับ ธกส. ใน

พืนทีจังหวดักาญจนบุรี 

 วันที 5  - 6 มีนาคม 2558 นางเกษมศ รี     

เมฆหมอก ผู ้จดัการ เดินทางไปร่วมโครงการสาน

สัมพนัธ์กบัลูกคา้สถาบนั “A - Link เชือมโยงธุรกิจ 

ปี 57” กับธนาคารเ พือการเกษตรและสหกรณ์
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ฉบบัที่ 319 ประจําเดือน เมษายน 2558 

 
การเกษตร สาขาอ่างทอง ณ จงัหวดักาญจนบุรี โดย

มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 30 คน มาจากสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานทีสก๊อต-

แลนด์ และองักฤษ 

 วนัที 6 - 13 มีนาคม 2558 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ในฐานะกรรมการ

ดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จําก ัด พร้อมกับ คณะกรรมการดาํเนินการ        

ทีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ และผู้ติดตาม รวม 24 

คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสก๊อต-

แลนด ์และประเทศองักฤษ 

  

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการศึกษาดูงาน ไดเ้ขา้ศึกษาดูงานที

พิพิธภณัฑ์รอชเดล ไพโอเนียร์ (Rochdale Pioneers 

museum) ซึงเป็นสถานทีกําเนิดสหกรณ์แห่งแรก

ของโลก พิพิธภณัฑ์เป็นอาคารสามชันไม่ใหญ่นัก   

มีนิทรรศการความเป็นมาของสหกรณ์แห่งแรกของ

โลกซึงเกิดขึนในสมยัการปฏิวตัิอุตสาหกรรมของ

อังกฤษ นอกจากนันได้เ ดินทางไปทัศนศึกษา

ปราสาทเอดินเบิร์ก อ นุสาวรีย์บ็อบบี (สุนัขที

ซือสัตย)์ พระตาํหนกัโฮลีรู๊ดเฮา้ท์ ซึงเป็นทีประทบั

ของพระนางแมรีแห่งประเทศสก็อตแลนด์ ล่องเรือ

ในทะเลสาปวนิเดอร์เมียร์ในอุทยานแห่งชาติ เยียม

ชมส นามฟุตบอ ลโอ ลด์ แ ทรฟฟอ ร์ด ขอ งทีม

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมืองแมนเชสเตอร์ สนาม

ฟุตบอลและพิพิธภณัฑ์ลิเวอร์พูล เมืองลิเวอร์พูล 

เยีย มชมมหาวิทยาลัยอ๊อ กฟอร์ด  หอคอยแ ห่ง

ลอนดอน สะพานลอนดอน (ทาวเวอร์บริจ) ล่องเรือ

ในแม่นําเทมส์ หอนาฬิกาบิกเบน  นงัชิงช้าสวรรค์

ลอนดอนอายส์ ซือสินคา้ทีห้างแฮร์รอด ฯลฯ 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 

กับ 2 สหกรณ์ฯ 

 วันที 12 มีนาคม 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางละออ แก้ว-

สาระ กรรมการ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2557 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานอินโด-ไทย 

จาํกดั ณ คลบัเฮาท์ (โรงยิม) บริษทัอินโด-ไทย ซิน-

เทติคส์ จาํกดั อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยธุยา 

 วันที 25 มีนาคม 2558 นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางละออ  

แก้วสาระ กรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน-

ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั ณ โรงอาหารของบริษทั- 

ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั อ.แก่งคอย จ.สระบุรี        

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมโครงการ

สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค 

 วนัที 14 - 15 มีนาคม 2558 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการ ชสอ. 

นายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และนายธนกฤต  วโรตนม์ กรรมการฯ เขา้ร่วมการ

สัมมนา “ ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพยภ์าค” ณ ชล-

พฤกษ์ รีสอร์ท อ.บา้นนา จ.นครนายก ซึงจัดโดย
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ฉบบัที่ 319 ประจําเดือน เมษายน 2558 

 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ชมรม

สหกรณ์ออมทรัพยก์รุงเทพมหานครเขตพืนที 1 และ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยก์รุงเทพมหานครเขตพนืที 2  

 การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์ เ พือให้

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดรั้บทราบถึงภารกิจของ ชสอ. 

ความรู้ทางวชิาการ ความเขา้ใจเกียวกบัแนวปฏิบติั

ของสหกรณ์กับสัญญาคําประกันใหม่ และร่วม

กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั รวมทงั

จะได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

เกียวกับการใช้บริการด้านต่างๆ เพือนําไปสู่การ

พฒันาและปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อ

ความต้อ งการ แ ละส ร้างความพึงพอ ใจให้แ ก่

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดม้ากทีสุด 

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมกับกรรมการฯ และ

ประชุมใหญ่ชมรม สอ. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 วัน ที  1 5 มี น า ค ม  255 8  นาย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและ

กิจการพิเศษเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเรือง

การจัดงานวนัออมแ ห่งชาติ ประ จํา ปี 2558 ณ 

โรงแรมพลอยพาเลซ อ. เมือง จ. เลย 

 วัน ที  1 6 มี นา ค ม  255 8  นา ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2557 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ 

ผู้จัดการร่วมประชุมประจําเ ดือนชมรมสหกรณ์

จังหวดัอ่างทอง 

 วนัที 17 มีนาคม นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู ้จดัการ เข้าร่วมการประชุมประจาํเดือนมีนาคม 

2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

โดยมี พ.ต.อ.พีระพันธ์  จ ันทร์เทียน กรรมการ 

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม  

  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เ ดือนกุมภาพันธ์  2558 

รับร อ ง รา ยรับ-ร าย จ่ายช มร ม ฯ ปร ะจ ํา เ ดือ น

กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

มกราคม 2558 จาํนวน 70,470.86 บาท มีรายรับ

38,220 บาท รายจ่าย 42,741 บาท และเงินคงเหลือ

ยกไปเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 จาํนวน 65,949.86 บาท  

ติดตามผลการประชุมคราวก่อน รับทราบการ

เชือมโยงธุรกิจระหวา่งสหกรณ์สมาชิกและรับทราบ

เรืองทีสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจง้ใหท้ราบ สรุปผล

การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2558   

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการฯ ได้รับการเลือกตัง

เป็นนายกฯ และกรรมการสมาคม สสอป.  

 ว ันที  2 0  มี นาคม  2 55 8  นายศ รี โ พ ธิ  

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางนาถ  มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข ้า ร่ว มประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ณ ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 นอกจากวาระการประชุมใหญ่ตามปกติ

แล้วทีประชุมใหญ่ได้ทําการเลือกตังกรรมการ

สมาคมฯ ชุดใหม่จาํนวน 15 คน โดยนายศรีโพธิ  

วายุพักตร์ได้รับการเลือกต ังเป็นนายกสมาคมฯ 

นายกฤษณชยั   สินธุประสิทธิ  และนายวิรัต   ชูจิตต์  
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ไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการสมาคมฯ ดว้ย 

สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทําบุญสมาชิกทีทําการอุปสมบท 

 วันที 7 มีนาคม 2558 นางละออ  แก้วสาระ 

และนายณัฐ ภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการฯ เข้า

ร่วมงานอุปสมบทนายส าโ รจน์   เอี ยมสะอาด 

สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ณ บา้นพกั ต.ป่าโมก 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมมอบเงินช่วยทําบุญ 

จาํนวน 500 บาท 

วันที 17 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯ ช่วยเงิน

ทาํบุญงานอุปสมบทนายเอกลกัษณ์  ฉัตรชลาลัย 

สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต จาํนวน 500 บาท โดย

มอบให ้ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกให้แก่สมาชิกทีทําการ

มงคลสมรส 3 ราย 

 วันที 2  มีนาคม 2558 กรรมการฯ และ

เ จ้าห น้าที ฯ เ ข้า ร่วมงา นมงคล สม ร ส ส มาชิ ก     

สหกรณ์ฯ 2 ราย พร้อมมอบของทีระลึก (หมอ้หุง

ขา้วไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ใหด้ว้ย ไดแ้ก่  

- นางละออ  แก้วสาระ และนายรวิพงษ ์  

ศุภศรี กรรมการฯ เขา้ร่วมงานมงคลสมรส นายวรุณ  

ทอง เ ส ริม  ส ม าชิ กแ ผนกอ๊อ กซิ ลลารี  ผ ลิต  ณ 

โรงเรียนจาํปาหล่อพิทยาคม อ. เมือง จ. อ่างทอง  

 

 

 

 

 

 

 

- นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นายพงษ์ศักดิ  

คงมี กรรมการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้า  

ฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมงานมงคลสมรส นายพงศกร  ปิน-

วิเศษ สมาชิ กแ ผนกอินทรู เมนท์ ณ สนามกีฬา

โรงเรียนสมาคมไทย - ออสเตรเลียน จ. กาญจนบุรี  

วันที 19 มีนาคม 2558 นางสาวฐิติพร  ควร-

บาํเรอ เจา้หนา้ทีการเงิน มอบของทีระลึก (หมอ้หุง

ขา้วไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ให้แก่นางสาวพรพรรณ  

กระจงัทอง สมาชิกแผนกห้องปฏิบติังานเคมี โดย

มอบให ้ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิกคลอด

บุตร 

 วนัที 9 มีนาคม 2558 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหน้าฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝาก จาํนวน 

500 บาท ให้แก่นางสาวนิภาพร ภู่ระย ้า สมาชิก

แผนก หอ้งปฏิบตัิงานเคมี เนืองจากคลอดบุตร 

สหกรณ์เยียมไข้สมาชิกป่วย 7 ราย 

 วันที 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายพีระภ ัทร  

ลอยละลิว กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

 - นางสาวอรพรรณ  สมตัว สมาชิกแผนก  

ห้องปฏิบัติงานเคมี ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง        

จ.อ่างทอง เนืองจากเกิดอุบตัิเหตุรถชน 

 - นางสาวศิริขวญั  ป่าพฤกษา สมาชิกแผนก

หอ้งปฏิบติังานเคมี ณ บา้นพกั ต. จาํปาหล่อ อ. เมือง 

จ. อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัซีสต์ 

 วันที 12 มีนาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียม-  

แสง และ นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ เดินทาง

ไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นางแสงดาว หาเรือนชีพ สมาชิกแผนกห้อง 
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ปฏิบัติงานเคมี ณ บ้านพัก อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุรถควาํทาํใหไ้หปลาร้าหกั 

- นางบุญเรือน  ศิลป์ประดิษฐ์ สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่าง- 

ทอง เนืองจากผ่าตดัมือ 

 วันที 18 มีนาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

และนางสาวไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ กรรมการ เดินทาง

ไปเ ยียมไข้นายสมชาย  ปินแก้ว สมาชิกแ ผนก

วิสโคส  ผลิต  ณ โร งพยาบาลอ่างทองเ วชการ 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุในทีทาํงาน 

วันที 19 มีนาคม 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ  แก้วสาระ นาย

รวิพงษ์  ศุ ภ ศ รี  แ ละ น ายพีร ะ ภัทร  ลอ ย ละ ลิ ว 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นางสาวจุฑารัตน์   

กลินจนัทร์ สมาชิกแผนกห้องปฏิบติังานเคมี ณ บา้น 

พกั ต.โรงชา้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าขา 

วันที 23 มีนาคม 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ เดินทางไปเยียมไข้นาง

ทบัทิม มาประเสริฐ สมาชิกแผนกห้องปฏิบติังาน

เคมี ณ  บ้านพัก ต.หัวไผ่  อ . เ มือ ง จ. อ่างทอ ง 

เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ ่

 อนึง ในการเดินทางไปเยียมไขส้มาชิก ทงั 7 

ราย สหกรณ์ฯ ซือของเยียมไขม้อบให้สมาชิกเป็น

เงิน รายละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญงานศพมารดาสมาชิก 

1,000 บาท เนืองจากไม่ได้ไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ 

วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2558 นางสาวดวงกมล  

แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ ร่วมงานศพมารดาของ

นายทวศีกัดิ  โฉมงาม สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ณ 

บา้นพกั อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมช่วยเงิน

ทาํบุญ จาํนวน 1,000 บาท เนืองจากสหกรณ์ฯ ไม่ได้

ไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสามี  บิดา มารดา 

สมาชิก จํานวน 5 ราย  

 วันที 1 มีนาคม 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษพร  แสง-

ประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญกิ นาง

ละออ  แก้วสาระ นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ 

กรรมการ และนางนาถ  มงคลหว้า หัวหน้าฝ่าย

ทวัไป ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพบิดาของ

นางจาํรูญ  ภาคาพรต สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต 

ณ วดัแสนสุข อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงิน

ทาํบุญ จาํนวน 500 บาท 

 วันที 12 มีนาค ม 2558  นายกฤษณชัย   

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายสุทศัน์  เอียม-

แส ง นางส าวไข่ มุกข์  จ ันทโค ตร์  นายณัฐ ภู มิ  

สุวรรณวงศา กรรมการ และนางสาวนุชนารถ  แก้ว-

นาํเชือ เจา้หนา้ทีบญัชี ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด

งานศพมารดาของนายปรีชา  ฉิมพาลี สมาชิกแผนก

สปินนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง         

จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ จาํนวน 500 บาท 

 วันที 22 มีนาคม 2558  นายกฤษณชัย   

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

นายอนุรักษ์ ทองโตนด นางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางนาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และ

นางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ ร่วม

เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดอภิธรรมงานศพสามีนาง          
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สุชิน งามวิจิตร สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น

พนกังาน โดยเป็นบิดาของนายสุทธิรักษ์ งามวจิิตร 

สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์ และบิดาของนางสาว

จีรพรรณ งามวจิิตร สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต 

ดว้ย พร้อมมอบเงินช่วยทาํบุญนางสุชิน งามวิจิตร 

500 บาท นายสุทธิรักษ์ งามวิจิตร 500 บาท และ 

นางสาวจีรพรรณ งามวจิิตร 300 บาท 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพ

บิดาภรรยาของกรรมการสหกรณ์ฯ   

 วันที 13 มีนาคม 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์  รอ ง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอียม-แสง 

นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ กรรมการ นางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ 

เจ้าหน้าทีการเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดศพ

บิดาภรรยานายพีระภัทร  ลอยละลิว กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

ณ บา้นพกัหลงัวดัทา้ยยา่น  

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และคณะกรรมการต่าง ๆ รวม  5  ครัง 

  ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 5 8  น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพักตร์ กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์     

แ ห่งป ระเ ท ศ ไทย จําก ัด  เ ข้า ร่วม การ ปร ะชุ ม

คณะกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอืน          

ณ หอ้งประชุม สํานกังาน ชสอ. รวม 5 ครัง ดงันี คือ 

วันที 5 มีนาคม 2558 เข ้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที 42 ครังที 12 

วันที 6 มีนาคม 2558 เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที 42 ครังที 13 

วันที 17 มีนาคม 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที 42 ครังที 13 (วาระพิเศษ) 

 วันที 23 มีนาคม 2558 เ ข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 42 ครังที 12  

วันที 30 มีนาคม 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที 42 ครังที 14 (วาระพิเศษ) 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล 2 ราย 1,000 บาท 

  วันที 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

ร่วมกบัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เพือเป็น

เจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีเพือสมทบทุนสร้างศาลา

สามคัคีถวาย ณ วดับา้นโนนสวรรค์ ต.สว่างแดนดิน 

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวนัที 26 มีนาคม 

2558 จาํนวน 500 บาท 

วันที 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

สนับสนุนโครงการ “วนัสร้างพลังความรักสู่คน

พิการ” ครังที 11 ซึงจดัโดยมูลนิธิสากลเพือคนพิการ 

จาํนวน 500 บาท 
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เมือวนัที 20 มีนาคม 2558 สมาคมฌาปนกิจ

ส งเ ค ร าะ ห์ส ม า ชิก ส หก รณ์อ อ มท รั พย์ส ถาน

ประกอบการ หรือ “สสอป.” ไดจ้ดัการประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2558 ขึน ณ หอ้งประชุม 701 ชุมนุม

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พย์แ ห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํากัด    

สหกรณ์ฯ ของเราได้มอบหมายให้นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชยั  สินธุ

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต  ชูจิตต์  รอง

ประธานฝ่ ายการเ งิน และนางนาถ มงคลหว ้า 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดงักล่าว 

ในก าร ป ร ะ ชุ มให ญ่ค รัง นี มีส ม าชิ ก จาก ศู น ย์

ประสานงานต่างๆ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ 100 กว่า

คน และมีนายสุรัตน์ จนัทร์วนัเพ็ญ นายกสมาคมฯ 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม  

ทีประชุมใหญ่ไดมี้มติในเรืองต่าง ๆ  คือ 

 1. รับทราบความเป็นมาของการประชุม

ใหญส่ามญัประจาํปี ซึงตอ้งจดัประชุมปีละ 1 ครัง 

 2. รับทราบรายชือคณะกรรมการดาํเนินการ

สมาคมฯ ชุดที 2 จํานวน 15 คน (นายเฉลย ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน เป็นอุปนายก ดว้ย) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2556 (ครังที 3) ในวนัที 5 เมษายน 

2557  

 4. รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี พ.ศ. 

2557 

 4.1 สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปี พ.ศ. 2557 

รวม 855 คน 

 4 . 2  ส ม า ชิ ก เ สี ย ชี วิต  ร ะ หว่ าง วัน ที  1 

มกราคม - 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 29 คน 

 4.3  จํานวนสมาชิกคงเหลือ  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2557 จาํนวน 4,243 คน 

 4.4 จาํนวนศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ 

รวม 56 ศูนย ์

 4.5 จาํนวนสมาชิก 3 สมาคม 

 4.5.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ. 

รรท.) จาํนวน 42,256  คน 

 4.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) จาํนวน20,363  

คน 

 4.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

จาํนวน 4,243   คน 

 รวมทงั 3 สมาคม ฯ จาํนวน 66,862  คน 

 5. ทีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 

2557 โดยสมาคมฯ มีรายได้ 1,250,999.79 บาท มี

รายจ่าย 1,328,074.24 บาท  รายไดต้าํกวา่ค่าใช้จ่าย 

77,074.45 บาท เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 23,659.33 
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บาท รวมรายไดต้าํกวา่รายรับทงัปี 100,733.78 บาท

สินทรัพย ์20,874,170.67 บาท 

 6. ทีประชุมใหญ่มีมติอนุมติัประมาณการ

รายได้ - รายจ่ายประจาํปี 2558 โดยประมาณการ

รายได ้จาํนวน 1,570,000 บาท ประมาณการรายจ่าย

จาํนวน 1,567,100 บาท 

 7. ทาํการแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที 

3 ขอ้ 6 ทีตงัสํานักงานและวนั เวลาเปิดทาํการ คือ 

“ขอ้ 6 สํานกังานของสมาคมตงัอยู่เลขที 199 หมู่ 2 

ตาํบลบางสีทอง อ ําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  

11130 โทรศพัท ์02 4961013 โทรสาร 02 4961013” 

8. ทาํการเลือกตังคณะกรรมการสมาคมฯ 

ชุดใหม่ (ชุดที 3) จาํนวน 15 คน และคณะกรรมการ

สมาคมฯ ชุดใหม่ได้ทาํการประชุมจดัสรรตาํแหน่ง

ต่าง ๆ แจง้ใหที้ประชุมทราบ ดงันี คือ 

    รายชือคณะกรรมการ สสอป. ชุดที 3 

1. นายศรีโพธ ิ วายพัุกตร์  นายกสมาคมฯ 

    (สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั) 

2. นายธัญญา  สายสิน  อุปนายก คนที 1 

    (สอ.พนกังานฝาจบี จาํกดั) 

3. นายสํารวย  รอดวงษ์  อุปนายกคนที 2 

    (สอ.พนกังานฝาจบี จาํกดั) 

4. นายพัชรพล  วิชัยประเสริฐ  อุปนายกคนที 3  

    (สอ.สยามนิสสัน จาํกดั) 

5. นางสาวนุจรีย์  จําเนียร  เลขานุการ 

    (สอ.ผูผ้ลติเครืองปรับอากาศมิตซูบิชิ จาํกดั) 

6. นางสิริภัสสร  เอียมสุวรรณ์  ผูช่้วยเลขานุการ  

    (สอ.มิตซูบิชิมอเตอร์ จาํกดั) 

7. นางลัดดา  ไชยสิทธิ  เหรัญญิก 

(สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั) 

8. นายสมจิตร์  แสนโคตร  ผูช่้วยเหรัญญิก 

    (สอ.สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จาํกดั) 

9. นายนุกลู  ยังสี  กรรมการผูจ้ดัการ 

    (สอ.องค์กรอิสระ จาํกดั) 

10. นายวรัิต  ชูจิตต์  กรรมการ 

      (สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั) 

11. นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ  กรรมการ 

      (สอ. สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั) 

12. นายเสด็จ  บุนนาค  กรรมการ 

      (สอ.เนชนัมลัติมิเดียร์กรุ๊ป จาํกดั) 

13. นายชัยยา  ตีบไธสง  กรรมการ 

      (สอ. พนกังานถุงเทา้ไทย จาํกดั) 

14. นายชุมพล  ภูมิพันธ์  กรรมการ  

      (สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั) 

15. นายสุทัศน์  เชือจิว  กรรมการ 

     (สอ.สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จาํกดั) 

 คณะกรรมการฯ ชุดนีดํารงตาํแหน่ง 2 ปี 

(พ.ศ. 2558 - 2559) และมีภาระอนัสําคญัทีจะต้อง

บริหารงานสมาคม สสอป. ให้มีความเจริญเติบโตมี

สมาชิกสมาคมฯ เพิมมากขึน ซึงถือว่าเป็นภาระที

หนกัมาก ทีทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานอย่าง

เต็มที เพือสร้างหลกัประกนัและความมนัคงให้แก่

ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ต่อไป 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนเมษายน 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ  
ข อ แ ส ด ง ค ว าม ย ิน ด ีก บั  ค ุณ ศ ร ีโ พ ธิ  

วายุพักตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ทีไดรั้บการเลือกตงั

ใ ห ้ด ํา ร ง ตํา แ ห น ่ง  น า ย ก ส ม า ค ม ฌ า ป น ก ิจ

ส งเ ค ร าะ ห์ส มา ชิก ส หก รณ์อ อ ม ทรัพย ์ส ถาน

ประกอบการ (สสอป.) คุณกฤษณชัย สินธุประ-

สิทธ์ ประธานกรรมการฯ และ คุณวิรัต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทีไดรั้บเลือกตังเป็น

กรรมการสมาคมฯ พร้อมกันดว้ยครับ ###๙๙๙###  

สําหรับ เพือนสมาชิก ทีเป็นสมาชิกสมาคมฯ และ

ยงัไม่ได้เป็นสมาชิกฯ มีปัญหาใด ๆ จะสอบถาม

เรืองเกียวกบัสมาคมฯ สอบถามกบัทงั3 ท่านไดเ้ลย

ครับ ###๙๙๙###  คุณณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา เข า้

อ บ รม ช่ว งเ ช ้าทีจ งัห วดัส ระ บุรี  ต อ น เ ย ็น เ ข ้า

ร่วมงานบวชสมาชิก ขยนัแบบนี สมาชิกไม่ผิดหวงั

ทีเลือกตังเขา้มาทาํหน้าทีกรรมการสหกรณ์ฯ และ

สหภาพฯ นะครับ ###๙๙๙### หลงัจากทีทาํงาน

ครบ 36 ปีเศษ คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท (ซุปกบของ

น้องๆ) จดังานเลียงเกษียณอายุไปเรียบร้อยแลว้  

ในงานมีเพือน ๆ มาร่วมงานอย่างมากมาย ขอให้

ชีว ิตหลงัการเกษียณมีแต่ความสุขตลอดไปครับ 

###๙๙๙### วนัก่อนเจอ คุณบุญช่วย  กสิกุล มองดู

เหมือนจะอวบขึน แต่พีแกบอกว่านําหนกัคงที ดู

แล้วเหมือนจะมีสุขภาพดี ยินดว้ยครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณวรุณ  ทองเสริม หรือ 

น้องโอ๊ค หนุ่มหล่อแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ทีทํา

การแต่งงานมีครอบครัว ก็ขอให้มีความสุข มีลูก

เต็มบา้นมีหลานเต็มเมืองนะครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกบั  คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา ที

น้องเกมส์ลูกชายเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร

เ มือเร็วๆ นีด ้วยนะครับ ###๙๙๙### ขอเป็น

กาํลงัใจให้ คุณอรพรรณ  สมตัว (น้องเปิล) ทีเกิด

อุบตัิเหตุรถชน ตอ้งพกัรักษาตวัหลายวนั ขอให้

สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ ###๙๙๙### ขอชืน

ชมและ แสดงความ ยินดีกบั  คุณนพพล  นาค-

หัวเพ็ชร ทีบุตรสาวทาํเกรดผลการเรียน ได้ 4.00 

ถึง 2 ปีซ้อน ไม่ทราบวา่คุณแม่ให้รางวลัอะไรเป็น

ของขวญับ้างครับ ###๙๙๙### เดินทางไปบริจาค

ของในเขตชายแดนพม่ากบัเพือนๆ มาแล้ว สาํหรับ 

คุณสุพจน์  สดแสงจันทร์ รวมทงัเขา้ไปเทียวใน

เขตปกครองตนเองของชนชาติกระเหรียงอีกดว้ย 

นบัว่าเป็นประสบการณ์ทีดีของชีวิตเลยครับ ###

๙๙๙###  เพือนๆ ทีเข้าไปชมเฟสบุ๊คส์ของ คุณวี- 

ระศักดิ  กสิกุล ต่างชมกนัว่าคุณวรีะศกัดิหาภาพ

สวยๆ และสถานทีสําคญัมาลงในเฟสบุ๊คส์เป็น

ประจําครับ ###๙๙๙###  ภรรย าเ ปิดร้านก๋วย-

เ ตีย วป ลา ก ระ พง  ชื อ ร้านปิ น โต ส าม เ ถาแ ล ้ว 

สํ า ห ร ับ  ค ุณ ศ ุภ ล ัก ษ ณ์ ว ณี ิน  ข อ ใ ห ้ก ิจ ก า ร

เจริญก้าวหน้าขายดียิง ๆ ขึนไปครับ มีโอกาสจะ

ไปอุดหนุนนะครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณจํารูญ ภาคา-

พรต ทีสูญเสียคุณแม่ไปเมือต้นเดือนมีนาคมทีผ่าน

มา ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอแสดงความเสียใจ

กบั คุณสุชิน งามวิจิตร คุณสุทธิรักษ์ งามวิจิตร และ 

คุณจีรพรรณ งามวิจิตร ทีสูญเสียสามีและคุณพ่อ

ไปเดือนเดียวกนัครับ ###๙๙๙###  เพราะอากาศ

บา้นเร าร้อนมาก  คุณวราภรณ์  ทับ ไทย  พร้อม

ครอ บ ครัวจึงพากนั ไปเ ล ่นนําตกที ว งั ต ะไ ค ร้ 
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สนุกสนานกนัอย่างเต็มทีครับ ###๙๙๙### ไป

เทียวบางแสนก ับบริษทัปีนี คุณศุภก ิตติ  ทิพย์-

สิงห์ ไปลาํพงัคนเดียวโดยไม่มีผู ้ติดตามงานนีขอ

คุณวีเป็นโสดหนึงวนัครับ ###๙๙๙### ต่างกบั 

คุณพรพรรณ (มอส) บุญกล้า ควงหนุ่ม ๆ ไปเทียว

ดว้ยได้ยินหนุ่มทีไปดว้ยเรียกคุณแม่ทุกคาํเลยครับ 

###๙๙๙###  ช่วงสงกรานต์ปีนี คุณสมปอง  จาระ-

นุ่น เด ินทางกลบับา้นทีพทัลุงคนเ ดียว เพราะ

ภรรยาตอ้งดูแลกิจการโรงงานของครอบครัว งาน

นีเป็นโสดชัวคราวครับ  ###๙๙๙### เดินทาง

กลบัไปเทียวสงกรานต์ทีอ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

บา้นเกิดเป็นเวลาอาทิตยก์วา่ สําหรับ คุณภควรรณ 

เขตนอก งานนีเจา้ตวัคงสนุกมากเลยใช่ไหมครับ 

###๙๙๙### สําหรับ น้องแมน  คุณวิศรุต  ช้างขํา 

เดินทางไปฉลองสงกรานต์ทีกุ ้ยหล ินเมืองไทย 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่ทราบว่ามีผูติ้ดตามไปด้วย

หรือเปล่าครับ ###๙๙๙### เดินทางไปเทียวงาน

สงกรานต ์ทีบา้นจงัหวดัพทัล ุง  คุณพรใ จ  ศรี-

สุวรรณธนู ดูท่ามีความสุขมากเพราะไดพ้บก ับ

ญาติ ๆ และเพือน ๆ จาํนวนมากครับ###๙๙๙### 

ช่วงงานสงกรานต์ คุณธนกฤต วโรตนม์ ทาํ “ขา้ว

หมูทอดกระเทียมพริกไทย” ไปขายทีถนนขา้วสุก 

หน้าวดัลาดเป็ด วิเศษชัยชาญ ปรากฏว่าขายดีทุก

วนั อย่างนีถ ือวา่เป็นคนมีฝีมือครับ ###๙๙๙### 

ช่วงวนัหยุดสงกรานต์ คุณวรวรรณ  ขําศิริ และ

เพือน ๆ ไปเทียวตลาดนาํทุ่งบวัชุม งานนีหมดเงิน

ไปหลายบาทแน่เลยครับ ###๙๙๙###  ยงัครองตวั

เป็นโสดอยู่สําหรับ คุณสมภพ  ฉําสนิท เพือนๆ รอ

รับการ์ดเชิญแต่งงานอยู่นะครับ ###๙๙๙### เป็น

เจา้ของฟาร์มเห็ดเต็มตวัแล ้ว สําหรับ คุณอัชณา 

วายุพักตร์ หลงัจากทีหลานสาวกลบัไปทํางานที

ปทุมธานีต่อ ขอให้กิจการไปดว้ยดีนะครับ ###

๙๙๙### หลงัจากทีเกษียณอายุไปแลว้ ไดข้่าวว่า 

คุณสุกัญญา ทิพย์สุวรรณ ใช ้เวลาทังวนักบัการ

เลียงหลาน น่าเห็นใจมากครับเพราะป้าแป๊ดบอก

ว่าทํางานเหนือย น ้อยกว ่า เลี ยงหลานครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณสมปอง นาค-

กุญชร ทีน้องปิน ล ูกสาวได้เขา้เรียนทีโรงเรียน

สตรีอ่างทองชัน ม. 1/3 วิชาคณิต - องักฤษครับ 

เ ก ่ง ม า ก เ ล ย ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### เ ป็ น เ ว ลา ข อ ง

ความสุขจริง ๆ สําหรับ คุณพัชริดา ไพจิตร์จินดา 

เพราะถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คส์คราวใดน้องนุ้ยยิ มสดใส

เ สม อ ค รับ  ###๙๙ ๙### ขอ อ นุโ มทน าบุญ กบั

สมาชิก 2 ท่านคือ คุณปรีชา  ฉิมพาลี และ คุณ

นอบ  มังสมบูรณ์ ทีทาํการอุปสมบทลูกชายไป

เรียบร้อย แล้วครับ ###๙๙๙###  

หลายท่านทีไดเ้ห็นคุณสวัสดิ เชือเมือง-

พาน ต่างบอกว่าคุณสวสัดิผอมและผิวคาํลงเยอะ 

เหตุเพราะทาํสวนมากเกินไปหรือเปล่าครับ ลด

งานลงบา้งก็ไดค้ร ับ ล ูก ๆ  ทุกคนก็ทํางานกนั

หมดแล้วครับ ###๙๙๙### เกษียณอายุไปอีกราย 

หลงัจากทีทาํงานก ับไทยเรยอนมา 36 ปี สําหรับ 

คุณไพฑูรย์ สามัคคี ขอให้ชีวิตหลงัการเกษียณอายุ

มีแต่ความสุขตลอดไปครับ ###๙๙๙### สหกรณ์ฯ 

กาํหนดจดัการอบรมสมาชิกประจาํปี 2558 ครังที 

1 ระหว่างวนัที 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 

ณ บา้นกลว้ยกลว้ย รีสอร์ท จงัหวดันครนายก เรือง 

“การสร้างความมันคงให้ครอบครัวโดยวิธีการ

สหกรณ์” ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการอบรม

โดยพร้อมเพียงกนัครับ แจง้ชือเขา้ร่วมการอบรม

ไดที้สหกรณ์ฯ ครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า 

###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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8 นิสัยสร้างสุข 

ใครทีมองหาความสุขแต่ไม่เคยเจอ ขอบอก

วา่ใหเ้ลิกมองหา แลว้หนัมาเปลียนนิสัยบางอย่าง ไม่

แน่คุณอาจพบว่าความสุขมีอยู่รอบตวั กาลิท บรีน 

คอ ลัมนิส ต์ชื อดัง  ที มีผ ลงานในนิตยสารไทม ์

เดอะฮฟัฟิงตัน โพสต์ เสนอมุมมองเกียวกับการ

สร้างความสุขได้ง่ายอย่างไม่น่าเชือ ด้วยการเพิม

นิสัย 8 อย่างนีเขา้ไปในชีวิต 

1. ฝึกทีจะสุขกับกิจวัตรประจําวัน  เมือคุณ

บอกกับตัวเองว่าความสุขมีอยู่รอบตัวแม้แต่ใน

กิจกรรมทีทาํเป็นประจาํทุกวนั เมือนนัความสุขก็

เกิดขึนไดต้ลอด ไม่เชือลองยมิรับกบัความสุขเล็ก ๆ 

จากการทีเพือนหยิบตารางเขา้คลาสออกกาํลงักายที

คุณไปเป็นประจํามากให้ หรือ ยิ มให้ลูกเ มือเขา

สามารถเตรียมพร้อมทีจะไปโรงเรียนได้เร็วขึน 5 

นาที การฝึกเช่นนีจะช่วยใหเ้มือมีปัญหาใด ๆ เขา้มา

ในกิจวตัรประจาํวนัของคุณ คุณก็ยงัสามารถมองหา

ความสุขทีซ่อนอยู่ได ้

2.  ฝึกมองหาสิงดี ๆ รอบตัว เช่น เมือมีใคร

คนหนึงยมิใหคุ้ณ เริมสนทนากบัคุณ ลองมองวา่นนั

คือเรืองดี ไม่แน่วา่ในอนาคตคุณสองคนอาจจะเป็น

เพือนทีดีต่อกันก็ได้ ถ้าฝึกให้เรารู้สึก ดีกับเรือ ง

รอบตวับ่อย ตวัคุณจะมีความสุขไดอ้ยา่งไม่รู้ตวั 

3.  ฝึกทีจะเปิดรับกับสิงใหม่ ๆ โลกใบนียงั

กวา้งใหญ ่และมีอะไรอีกมากมายทีรอใหคุ้ณออกไป

พบเจอ เรียนรู้ เมือไหร่ก็ตามทีคุณตอบรับกับสิ ง

ใหม่ ๆ เช่น ลองกินอาหารแปลกใหม่ อ่านหนงัสือ

แนวใหม่หรือทาํความรู้จกักบัเพือนใหม่ ลองประสบ 

 
 

 

 

 

 

การณ์ใหม่  ๆ สารเอนดอร์ฟินในร่างกายคุณจะหลงั

ออกมามากขึน นั นหมายถึงดชันีความสุขในตวัคุณ

จะเพิมขึนดว้ย 

4.  ฝึกทีจะแบ่งปันความสุขให้คนอืน  การ

สร้างรอยยิ มและความสุขให้คนอืน ทําได้ง่าย ๆ 

เพียงแค่คุณลองเอ่ยปากชมเสือเชิ ตของเขา บอกวา่

ทรงผมนีของเขาเริดสุด หรือเอ่ยปากชมว่าเธอเป็น

แม่ทีสุดยอด แน่นอนวา่ เมือคุณเริมเป็นฝ่ายหยิบยืน

ความสุขให้ผูอ้ืน ความสุขนนัก็จะยอ้นกลบัมาหาคณุ

เช่นกนั 

5.  ฝึกทีจะรับผิดชอบกับทุกประสบการณ์ที

เข้ามา และเปลียนแปลงมันให้ดีขึน เมือไหร่ก็ตามที

คุณตอ้งเจอกบัวนัทีโชคไม่เขา้ข้าง แผนงานไม่เป็น

ตามทีวางไว ้แทนทีจะอารมณ์เสียหงุดหงิดอยู่กับ

ประสบการณ์ลบทีเข้ามา ลองหาวิธีเปลียนแปลง

และแกไ้ขมนั เพียงเท่านีความสุขของคุณก็จะเกิดขึน 

6.  คิดซะว่า ไม่มีอะไรจีรังยังยืน ไม่ว่าความ

ทุกข ์หรือความสุข เขา้มาแลว้ก็ผ่านไป 

7.  ฝึกทีจะเ ผือใจ อย่าค าดหวังว่าทุ กสิ ง 

จะต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ ไม่ใช่ทุกนาทีหรือทุกวนั

จะมีแต่ความสุข ทุกคนตอ้งเผชิญกบัเรืองทีเลวร้าย

และวนัทีไม่ดีบา้ง ดังนันเมือไหร่ทีต้องเจอกับวนั

ร้ายๆ ขอใหเ้ตือนตวัเองว่าเป็นเรืองธรรมดา และพา

ตวัเองกลบัไปพบกบัความสุขอีกครัง 

8.  ฝึกทีจะพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนที

มีความสุข เพราะคนทีอยู่รอบข้างเรา จะเป็นต ัว

สะทอ้นวา่เราเป็นคนอย่างไรได้ดีทีสุด 
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1,099 

293,415,200.00 

10,113,385.06 

3,520,952.78 

3,581,924.72 

10,052,413.12 

101,767,862.88 

5,783,523.57 

4,055,467.87 

103,495,918.58 

6,589,940.00 

363,016.78 

517,786.78 

6,435,170.00 

26,513,169.18 

1,397,360.47 

30,060,000.00 

 

 

25,111,594.56 

66,606,537.13 

290,112,795.69 

21,058,855.00 

19,903,019.05 

291,268,631.64 

32,623,164.80 

3,772,397.50 

4,420,444.79 

803,157.30 

3,617,287.49 

 

รายงานกิจการประจาํเดือน มีนาคม 2558 (MONTHLY REPORTS MARCH 2015 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสินเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพือทุนการศกึษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 10 บญัชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 Revenues  from  January - March 2015 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 Expenses  from  January - March 2015 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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ทีปรึกษาสหกรณฯ์ กรรมการฯ และเจ้าหนา้ทีฯ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2557 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัยส์ถานประกอบการ ทีหอ้งประชุม ชสอ. (20 มี.ค. 58) 

 

นายศรีโพธิ วายพุกัตร ์กรรมการ ชสอ. เดินทางไปศึกษาดูงานทีประเทศสกอ๊ตแลนด ์และองักฤษ โดยเขา้

ศึกษาดูงานพิพิธภณัฑศึ์กษาดูงานทีพิพิธภณัฑร์อชเดล ไพโอเนียร ์และสถานทีต่างๆ (6 – 13 มี.ค. 58) 

 

กรรมการฯ และเจ้าหนา้ทีฯ ร่วมการอบรมกบั ชสอ.  

ทีโรงแรมริชมอนด ์จ.นนทบรี (2 - 3 มี.ค. 58) 

 

สหกรณฯ์ มอบเงินช่วยทําบุญใหแ้ก่สมาชิก 

ทีทําการอุปสมบท (7 มี.ค. 58) 


