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รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นางละออ แก้วสาระ กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
นางสาวดวงกมล แก้ ว สุ กใส เจ้า หน้ า ที ธุ ร การ
นางสาวณัฐิยา สร้ อยทรัพย์ ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
นายปณิ ธ าน ศรี ย างค์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ เข้ า
ร่ วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2558 ณ ห้อง
ประชุ มชัน 3 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดย
มี ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ร่ วมกับสํานัก งาน
สหกรณ์ จงั หวัด อ่ างทอง เป็ นเจ้าภาพจัดงานโดยมี
นายปวิ ณ ชํ า นิ ป ระศาสน์ ผู ้ ว่ า ราชการจัง หวัด
อ่างทอง เป็ นประธานในพิธีสดุดีพระบิดาแห่ งการ
สหกรณ์ไทย
การจัดงานมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการรําลึก
ถึงพระกรุ ณาธิ คุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน
พิ ท ยาลงกรณ์ “พระบิ ด าแห่ ง การสหกรณ์ ไ ทย”
เพือให้สหกรณ์สมาชิกทุกสหกรณ์ได้จดั กิจกรรมวัน
สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2558 ร่ วมกั น เพื อ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ แสดง
พลังความสามัค คีข องขบวนการสหกรณ์ไ ทย เพื อ
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีฯ เข้ าร่ วมงานวันสหกรณ์ สร้ า งความรั ก ความสามัค คี ร ะหว่า งกรรมการฯ
สมาชิ ก เจ้าหน้าทีสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ ข้าราชการ
แห่ งชาติ ประจําปี 2558
วัน ที 26 กุ มภาพัน ธ์ 2558 นายกฤษณชั ย พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่ วนราชการ เพือ สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์
( อ่ านต่ อหน้ า 3 )
สหกรณ์ บริจาคเงินให้ แก่มูลนิธฯิ และสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํานวน 110,000 บาท
วันที 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาค
เงินให้แก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน
30,000 บาท และบริ จาคให้สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 80,000 บาท
การบริ จาคเงิ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตามมติ ที
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2557 ซึ งมีมติให้จดั สรร
กํา ไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี 2557 บริ จาคเงิ นให้แก่ มู ลนิ ธิ สหภาพแรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน ตามจํานวนดังกล่าว



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 29
รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
กรรมการ
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กรรมการฯ เยียมไข้สมาชิกป่ วย 3 ราย

นางบุญเรื อน ศิลป์ ประดิษฐ์ แผนกสปิ นนิ ง ผลิต

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาทีบ่ ัญชี
เจาหนาทีก่ ารเงิน
เจาหนาที่ธรุ การ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพ งษ ศุภศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นางแสงดาว หาเรื อนชีพ แผนกห้องปฏิบตั ิงานเคมี

นายสมชาย ปิ นแก้ว แผนกวิสโคส ผลิต
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กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีฯ เข้ าร่ วมงานวันสหกรณ์
แห่ งชาติ (ต่อจากหน้ า 1)
ประช าสั ม พั น ธ์ งานสหกรณ์ ใ ห้ ส าธา รณช น
ได้ ท ร าบโ ดย ทั วกั น และร่ วมกั น จั ด กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ ทังนี สหกรณ์ ฯ ได้ซือบัตรโต๊ะ
จีนเพือร่ วมงาน 1 โต๊ะ เป็ นเงิน 1,500 บาท
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที ฯ เข้ า ร่ วมรั บ ฟั ง การ
นําเสนอ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ทีนนทบุรี
วัน ที 28 กุม ภาพัน ธ์ 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ
เจ้าหน้า ที การเงิ น เข้า ร่ วมรั บฟั งการนํา เสนอและ
คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริ หารจัดการสหกรณ์
ออมทรั พย์ดีเ ด่ น ระดับประเทศ ประจํา ปี 2557 ณ
โรงแรมริ ชมอนด์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
ในการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริ หาร
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ประจําปี 2557 ชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด ได้ทาํ การเชิ ญ
ชวนให้สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ส่ งผลงานนวัตกรรม
เพื อ เข้า รับการคัดเลื อ ก โดยมี ช มรมสหกรณ์อ อม
ทรั พย์ภ าค 8 ภาค ทํา การพิจารณาคัด เลือ กผลงาน
นวัต กรรมการบริ ห ารจัด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ดีเ ด่น ระดับภาค ประจําปี 2557 ของแต่ล ะชมรมฯ
หลังจากนันจึ ง นําผลงานที ได้รั บการคัดเลื อ กเป็ น
นวัตกรรมดีเด่นมาประกวดในระดับประเทศในวันนี
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที ร่ วมอบรมกั บ ชสอ.
ทีนนทบุรี
วัน ที 2 - 3 มี น าคม 2558 นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิรัต ชู จิต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ นางเกษมศรี เมฆ-
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หมอก ผู ้จัด การ และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํ า เรอ
เจ้า หน้ า ที การเงิ น เข้า ร่ วมการสั ม มนา หลักสู ต ร
“กฎหมายเพือการพึงพาตนเองในการติดตามหนี ” ณ
โรงแรมริ ช มอนด์ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ซึ งจัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
การจัดอบรมมีวตั ถุประสงค์เ พือให้ผูเ้ ข้ารั บ
การฝึ กอบรมสามารถเขี ย นคําฟ้ อ งคดีได้ สามารถ
ดําเนินคดีทีศาลได้ และสามารถดําเนินการบังคับคดี
จนสามารถได้รับชําระหนีเต็มจํานวน
กรรมการ ชสอ. ร่ ว มตรวจประเมิ น การประกวด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ดีเด่ น ทีเพชรบุรี
วัน ที 5 มี น าคม 2558 ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิ ษ ฐ
หั ส ดี ร อ ง ป ร ะ ธ าน ค น ที 1 แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการพิเศษ
นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ นายกิ ติ ชั ย ฝั น ฝากจิ ต
กรรมการเชื อมโยงเครื อข่ า ยและกิ จ การพิ เ ศษ
นางสาววราพร สุ ดโต ผูจ้ ดั การแผนกส่ งเสริ มกิ จการ
สหกรณ์ และ นางสุ ธ ารั ตน์ โสภา หัวหน้าแผนก
พัฒ นาระบบสหกรณ์ เข้ า ร่ ว มการตรวจประเมิ น
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ขนาดใหญ่
ทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จํากัด โดย
มี ป ระธานกรรมการ กรรมการ ผู ้ จ ดั การให้ ก าร
ต้อนรับและให้ขอ้ มูลแก่คณะผูป้ ระเมิน
ผู้จัดการ เข้ าร่ วมโครงการสานสั มพันธ์ กับ ธกส. ใน
พืนทีจังหวัดกาญจนบุรี
วัน ที 5 - 6 มี น าคม 2558 นางเกษมศ รี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ เดิ น ทางไปร่ วมโครงการสาน
สัมพันธ์กบั ลูกค้าสถาบัน “A - Link เชื อมโยงธุ รกิ จ
ปี 57” กั บ ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร สาขาอ่างทอง ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
มีผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 30 คน มาจากสหกรณ์และกลุ่ ม
เกษตรกร
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ เดิน ทางไปศึ กษาดู ง านที สก๊ อตแลนด์ และอังกฤษ
วัน ที 6 - 13 มี น าคม 2558 นายศรี โพธิ
วายุ พกั ตร์ ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ในฐานะกรรมการ
ดําเนิน การชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย จํากัด พร้ อ มกับ คณะกรรมการดํา เนิ น การ
ทีปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิ จการ และผู ้ติด ตาม รวม 24
คน ได้เ ดิ นทางไปศึ ก ษาดูง าน ณ ประเทศสก๊ อ ตแลนด์ และประเทศอังกฤษ

สําหรับการศึกษาดูงาน ได้เข้าศึกษาดู งานที
พิพิธ ภัณฑ์รอชเดล ไพโอเนี ยร์ (Rochdale Pioneers
museum) ซึ งเป็ นสถานที กําเนิ ดสหกรณ์ แ ห่ งแรก
ของโลก พิพิธภัณฑ์เป็ น อาคารสามชันไม่ ใหญ่นัก
มีนิทรรศการความเป็ นมาของสหกรณ์ แห่ งแรกของ
โลกซึ งเกิ ดขึนในสมัยการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมของ
อัง กฤษ นอกจากนันได้เ ดิ น ทางไปทัศ นศึ ก ษา
ปราสาทเอดิ น เบิ ร์ ก อนุ ส าวรี ย์ บ็ อ บบี (สุ น ั ข ที
ซื อสัตย์) พระตําหนักโฮลี รู๊ ดเฮ้าท์ ซึ งเป็ นทีประทับ
ของพระนางแมรี แห่งประเทศสก็อตแลนด์ ล่อ งเรื อ
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ในทะเลสาปวินเดอร์ เ มี ยร์ ในอุทยานแห่ งชาติ เยียม
ชมสนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ของที ม
แมนเชสเตอร์ ยู ไนเต็ด เมื อ งแมนเชสเตอร์ สนาม
ฟุ ต บอลและพิ พิธ ภัณ ฑ์ลิ เ วอร์ พูล เมื อ งลิเ วอร์ พู ล
เยี ยมชมมหาวิ ท ยาลัย อ๊ อ กฟอร์ ด หอคอยแห่ ง
ลอนดอน สะพานลอนดอน (ทาวเวอร์ บริ จ) ล่องเรื อ
ในแม่น ําเทมส์ หอนาฬิ กาบิ กเบน นังชิ งช้าสวรรค์
ลอนดอนอายส์ ซือสิ นค้าทีห้างแฮร์ รอด ฯลฯ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามั ญประจําปี 2557
กับ 2 สหกรณ์ ฯ
วันที 12 มีนาคม 2558 นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนางละออ แก้ วสาระ กรรมการ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่ส ามัญประจําปี
2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอินโด-ไทย
จํากัด ณ คลับเฮาท์ (โรงยิม) บริ ษทั อิ นโด-ไทย ซิ นเทติคส์ จํากัด อ. บางปะอิน จ. พระนครศรี อยุธยา
วั น ที 25 มี น าคม 2558 นายวิรั ต ชู จิ ต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนางละออ
แก้ วสาระ กรรมการ เข้า ร่ ว มประชุ มใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2557 สหกรณ์ อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด ณ โรงอาหารของบริ ษทั ไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด อ.แก่ งคอย จ.สระบุรี
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมโครงการ
สั มมนา ชสอ. พบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาค
วัน ที 14 - 15 มี น าคม 2558 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และกรรมการ ชสอ.
นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์
และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ เข้าร่ วมการ
สัมมนา “ ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค” ณ ชลพฤกษ์ รี ส อร์ ท อ.บ้า นนา จ.นครนายก ซึ งจัดโดย
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ชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด
ร่ วมกับชมรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ภ าคกลาง ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรุ งเทพมหานครเขตพืนที 1 และ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุ งเทพมหานครเขตพืนที 2
การจัด สั ม มนามี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับทราบถึงภารกิ จของ ชสอ.
ความรู ้ ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี ยวกับแนวปฏิ บตั ิ
ของสหกรณ์ ก ับ สั ญ ญาคํา ประกัน ใหม่ และร่ วม
กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกัน รวมทัง
จะได้รั บ ทราบปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น
เกี ยวกับการใช้บ ริ ก ารด้ านต่ า งๆ เพื อนํา ไปสู่ ก าร
พัฒนาและปรับปรุ งบริ การให้สามารถสนองตอบต่อ
ความต้ อ งการ และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากทีสุ ด
กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ ม กั บ กรรมการฯ และ
ประชุ มใหญ่ชมรม สอ. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
วั น ที 15 มี น าค ม 255 8 นาย ศ รี โพธิ
วายุ พกั ตร์ คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ า ยและ
กิจการพิเศษเข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ เรื อง
การจัด งานวัน ออมแห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2558 ณ
โรงแรมพลอยพาเลซ อ. เมือง จ. เลย
วั น ที 16 มี นาค ม 255 8 นาย ศ รี โพธิ
วายุ พกั ตร์ เข้า ร่ วมสั ง เกตการณ์ ก ารประชุ ม ใหญ่
สามัญประจําปี 2557 ของชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ
ผู้ จั ด การร่ วมประชุ ม ประจํ า เดื อ นชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
วันที 17 มีนาคม นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จดั การ เข้า ร่ ว มการประชุ มประจํา เดื อ นมี น าคม
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2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
ณ ห้อ งประชุ มสํ า นักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
โดยมี พ.ต.อ.พี ร ะพัน ธ์ จัน ทร์ เ ที ย น กรรมการ
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติรับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2558
รั บ รองรายรั บ -ราย จ่ า ยช มรมฯ ประจํ า เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเ งิ นคงเหลือ ยกมาจากเดือน
มกราคม 2558 จํา นวน 70,470.86 บาท มี รายรั บ
38,220 บาท รายจ่าย 42,741 บาท และเงิ นคงเหลือ
ยกไปเดือ นกุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 65,949.86 บาท
ติ ด ตามผลการประชุ ม คราวก่ อ น รั บ ทราบการ
เชือมโยงธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์สมาชิ กและรับทราบ
เรื องทีสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ สรุ ปผล
การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2558
ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการฯ ได้ รับการเลือกตั ง
เป็ นนายกฯ และกรรมการสมาคม สสอป.
วัน ที 20 มี น าคม 2558 นายศ รี โพธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ นางนาถ มงคลหว้า
หั ว หน้ า ฝ่ ายทั วไป เข้า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2557 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ ณ ชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
นอกจากวาระการประชุ ม ใหญ่ ต ามปกติ
แล้ ว ที ประชุ ม ใหญ่ ได้ ทํา การเลื อ กตังกรรมการ
สมาคมฯ ชุ ด ใหม่ จาํ นวน 15 คน โดยนายศรี โ พธิ
วายุ พ ัก ตร์ ไ ด้ รั บการเลื อ กตังเป็ นนายกสมาคมฯ
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ และนายวิรัต ชูจิตต์
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ได้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการสมาคมฯ ด้วย
สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงินทําบุญสมาชิ กทีทําการอุปสมบท
วันที 7 มี นาคม 2558 นางละออ แก้วสาระ
และนายณั ฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ เข้ า
ร่ วมงานอุ ป สมบทนายสาโรจน์ เอี ยมสะอาด
สมาชิ กแผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต ณ บ้านพัก ต.ป่ าโมก
อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง พร้ อ มมอบเงิ น ช่ ว ยทํา บุ ญ
จํานวน 500 บาท
วัน ที 17 มี นาคม 2558 สหกรณ์ ฯ ช่วยเงิ น
ทํา บุ ญ งานอุ ปสมบทนายเอกลัก ษณ์ ฉัตรชลาลัย
สมาชิ กแผนกอัลซิลลารี ผลิต จํานวน 500 บาท โดย
มอบให้ ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ ฯ มอบของที ระลึ กให้ แก่ สมาชิ ก ที ทํ าการ
มงคลสมรส 3 ราย
วั น ที 2 มี น าคม 2558 กรรมการฯ และ
เจ้ า หน้ า ที ฯ เ ข้ า ร่ วมงานมงคลสมรสสมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ 2 ราย พร้ อมมอบของที ระลึ ก (หม้อ หุ ง
ข้าวไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ให้ดว้ ย ได้แก่
- นางละออ แก้ว สาระ และนายรวิพ งษ์
ศุภศรี กรรมการฯ เข้าร่ วมงานมงคลสมรส นายวรุ ณ
ทองเสริ ม สมาชิ กแผนกอ๊ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ณ
โรงเรี ยนจําปาหล่อพิทยาคม อ. เมือง จ. อ่างทอง
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- นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก นายพงษ์ศ ักดิ
คงมี กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้ า
ฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมงานมงคลสมรส นายพงศกร ปิ นวิ เ ศษ สมาชิ ก แผนกอิ น ทรู เมนท์ ณ สนามกี ฬ า
โรงเรี ยนสมาคมไทย - ออสเตรเลียน จ. กาญจนบุรี
วันที 19 มีนาคม 2558 นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิ น มอบของทีระลึก (หม้อหุ ง
ข้าวไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ให้แก่ น างสาวพรพรรณ
กระจังทอง สมาชิ ก แผนกห้อ งปฏิ บตั ิงานเคมี โดย
มอบให้ ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากให้ แก่ สมาชิกคลอด
บุตร
วันที 9 มีน าคม 2558 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก จํานวน
500 บาท ให้ แ ก่ น างสาวนิ ภ าพร ภู่ ระย้า สมาชิ ก
แผนก ห้องปฏิบตั ิงานเคมี เนืองจากคลอดบุตร
สหกรณ์ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 7 ราย
วั น ที 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 นายพี ร ะภัท ร
ลอยละลิ ว กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นางสาวอรพรรณ สมตั ว สมาชิ ก แผนก
ห้อ งปฏิ บ ัติ ง านเคมี ณ บ้า นพัก ต.หัว ไผ่ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุรถชน
- นางสาวศิริขวัญ ป่ าพฤกษา สมาชิ กแผนก
ห้องปฏิ บตั ิงานเคมี ณ บ้านพัก ต. จําปาหล่อ อ. เมือง
จ. อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดซี สต์
วัน ที 12 มีน าคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และ นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ เดินทาง
ไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นางแสงดาว หาเรื อนชี พ สมาชิกแผนกห้อง
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ปฏิ บัติ งานเคมี ณ บ้า นพัก อ.โพธิ ทอง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุรถควําทําให้ไหปลาร้ าหัก
- นางบุญเรือน ศิลป์ ประดิษฐ์ สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมื อง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดมือ
วันที 18 มีนาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
และนางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ กรรมการ เดิ นทาง
ไปเยี ยมไข้ น ายสมชาย ปิ นแก้ ว สมาชิ ก แผนก
วิ ส โคส ผลิ ต ณ โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุในทีทํางาน
วั น ที 19 มี น าคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ แก้วสาระ นาย
รวิ พ งษ์ ศุ ภ ศรี และนายพี ร ะภั ท ร ลอยละลิ ว
กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น างสาวจุ ฑ ารั ต น์
กลิ นจันทร์ สมาชิ กแผนกห้องปฏิบตั ิงานเคมี ณ บ้าน
พัก ต.โรงช้าง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าขา
วั น ที 23 มี น าคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น าง
ทับทิ ม มาประเสริ ฐ สมาชิ กแผนกห้อ งปฏิ บตั ิ งาน
เคมี ณ บ้ า นพั ก ต.หั ว ไผ่ อ. เมื อ ง จ. อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
อนึง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิก ทัง 7
ราย สหกรณ์ ฯ ซื อของเยียมไข้มอบให้สมาชิ กเป็ น
เงิน รายละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยทําบุญงานศพมารดาสมาชิ ก
1,000 บาท เนื องจากไม่ ได้ ไปเป็ นเจ้ าภาพสวดศพ
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวดวงกมล
แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ ร การ ร่ วมงานศพมารดาของ
นายทวีศกั ดิ โฉมงาม สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ณ
บ้านพัก อ.ปากช่ อง จ.นครราชสี มา พร้ อ มช่ วยเงิ น
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ทําบุญ จํานวน 1,000 บาท เนืองจากสหกรณ์ฯ ไม่ได้
ไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพสวดศพสามี บิ ด า มารดา
สมาชิ ก จํานวน 5 ราย
วันที 1 มีนาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาง
ละออ แก้ ว สาระ นางสาวไข่ มุ ก ข์ จัน ทโคตร์
กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ าย
ทัวไป ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพบิดาของ
นางจํารู ญ ภาคาพรต สมาชิ กแผนกอัล ซิ ลลารี ผลิต
ณ วัด แสนสุ ข อ.ป่ าโมก จ.อ่า งทอง พร้ อ มช่ วยเงิ น
ทําบุญ จํานวน 500 บาท
วั น ที 12 มี น าคม 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง นางสาวไข่ มุ ก ข์ จัน ทโคตร์ นายณั ฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญ ชี ร่ วมเป็ น เจ้าภาพฟั งพระสวด
งานศพมารดาของนายปรี ชา ฉิ มพาลี สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ณ บ้ า นพัก ต.จํา ปาหล่ อ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ จํานวน 500 บาท
วั น ที 22 มี น าคม 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
นายอนุ รั ก ษ์ ทองโตนด นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และ
นางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ ร่ วม
เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดอภิ ธ รรมงานศพสามี น าง
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สุ ชิ น งามวิ จิต ร สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ น
พนักงาน โดยเป็ นบิดาของนายสุ ทธิ รักษ์ งามวิจิตร
สมาชิ ก แผนกอิ น ทรู เมนท์ และบิ ด าของนางสาว
จีรพรรณ งามวิจิตร สมาชิ ก แผนกอัลซิ ล ลารี ผลิ ต
ด้วย พร้ อ มมอบเงิน ช่ วยทําบุ ญนางสุ ชิ น งามวิจิต ร
500 บาท นายสุ ท ธิ รั ก ษ์ งามวิจิตร 500 บาท และ
นางสาวจีรพรรณ งามวิจติ ร 300 บาท
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีฯ ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสวดศพ
บิดาภรรยาของกรรมการสหกรณ์ฯ
วันที 13 มีนาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ
ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสุ ทศั น์ เอี ยม-แสง
นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ กรรมการ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ
เจ้าหน้าทีการเงิ น ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั ง พระสวดศพ
บิ ด าภรรยานายพี ร ะภั ท ร ลอยละลิ ว กรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ณ บ้านพักหลังวัดท้ายย่าน
กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นการ
และคณะกรรมการต่ าง ๆ รวม 5 ครัง
ใน เ ดื อ น มี นา ค ม 255 8 นา ย ศ รี โ พ ธิ
วายุ พัก ตร์ กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย จํ า กั ด เข้ า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด และคณะกรรมการอื น
ณ ห้องประชุม สํานักงาน ชสอ. รวม 5 ครัง ดังนี คือ
วั น ที 5 มี น าคม 2558 เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการพิเศษ
ชุดที 42 ครังที 12
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วั น ที 6 มี น าคม 2558 เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ ม สร้ างความรู้ ด้า น
วิชาการ ชุดที 42 ครังที 13
วัน ที 17 มี นาคม 2558 เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการพิเ ศษ
ชุดที 42 ครังที 13 (วาระพิเศษ)
วั น ที 23 มี น าคม 2558 เข้ า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 12
วัน ที 30 มี นาคม 2558 เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อ ข่ายและกิ จการพิเศษ
ชุดที 42 ครังที 14 (วาระพิเศษ)
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 2 ราย 1,000 บาท
วันที 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง เพือเป็ น
เจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีเ พือสมทบทุนสร้างศาลา
สามัคคีถวาย ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.สว่างแดนดิ น
อ.สว่า งแดนดิ น จ.สกลนคร ในวัน ที 26 มี น าคม
2558 จํานวน 500 บาท
วันที 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
สนับ สนุ น โครงการ “วัน สร้ า งพลังความรั ก สู่ ค น
พิการ” ครังที 11 ซึงจัดโดยมูลนิธิสากลเพือคนพิก าร
จํานวน 500 บาท
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เมือวันที 20 มีนาคม 2558 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหก รณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ หรื อ “สสอป.” ได้จดั การประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2558 ขึน ณ ห้องประชุม 701 ชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ ง ประเ ทศ ไทย จํ า กั ด
สหกรณ์ ฯ ของเราได้ม อบหมายให้ น ายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ นธุ
ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น และนางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ดงั กล่ าว
ในการประชุ มใหญ่ ค รั งนี มี ส มาชิ ก จากศู นย์
ประสานงานต่างๆ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ 100 กว่า
คน และมี นายสุ รัตน์ จัน ทร์ วนั เพ็ญ นายกสมาคมฯ
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุมใหญ่ได้มีมติในเรื องต่าง ๆ คือ
1. รั บ ทราบความเป็ นมาของการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี ซึ งต้องจัดประชุ มปี ละ 1 ครัง
2. รับทราบรายชือคณะกรรมการดําเนินการ
สมาคมฯ ชุ ด ที 2 จํานวน 15 คน (นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน เป็ นอุปนายก ด้วย)
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3. มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่
สามัญประจําปี 2556 (ครังที 3) ในวันที 5 เมษายน
2557
4. รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี พ.ศ.
2557
4.1 สมาชิ ก เข้า ใหม่ ในรอบปี พ.ศ. 2557
รวม 855 คน
4.2 สมาชิ กเ สี ยชี วิ ต ระ หว่ า งวั น ที 1
มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 29 คน
4.3 จํา นวนสมาชิ ก คงเหลื อ ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2557 จํานวน 4,243 คน
4.4 จํานวนศู นย์ประสานงานของสมาคมฯ
รวม 56 ศูนย์
4.5 จํานวนสมาชิก 3 สมาคม
4.5.1 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิ จไทย (สสอ.
รรท.) จํานวน 42,256 คน
4.5.2 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ทหาร (สสอท.) จํานวน20,363
คน
4.5.3 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
จํานวน 4,243 คน
รวมทัง 3 สมาคม ฯ จํานวน 66,862 คน
5. ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี
2557 โดยสมาคมฯ มี รายได้ 1,250,999.79 บาท มี
รายจ่าย 1,328,074.24 บาท รายได้ตากว่
ํ าค่าใช้จ่าย
77,074.45 บาท เสี ยภาษีเงิ นได้นิ ติบุคคล 23,659.33
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บาท รวมรายได้ตากว่
ํ ารายรับทังปี 100,733.78 บาท
สิ นทรัพย์ 20,874,170.67 บาท
6. ที ประชุ มใหญ่ มีมติอ นุ มตั ิ ประมาณการ
รายได้ - รายจ่า ยประจํา ปี 2558 โดยประมาณการ
รายได้ จํานวน 1,570,000 บาท ประมาณการรายจ่าย
จํานวน 1,567,100 บาท
7. ทําการแก้ไขข้อ บังคับสมาคมฯ หมวดที
3 ข้อ 6 ทีตังสํ านักงานและวัน เวลาเปิ ดทําการ คื อ
“ข้อ 6 สํานักงานของสมาคมตังอยู่เลขที 199 หมู่ 2
ตํา บลบางสี ทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี
11130 โทรศัพท์ 02 4961013 โทรสาร 02 4961013”
8. ทํา การเลื อกตังคณะกรรมการสมาคมฯ
ชุดใหม่ (ชุดที 3) จํานวน 15 คน และคณะกรรมการ
สมาคมฯ ชุดใหม่ ได้ทาํ การประชุ มจัดสรรตําแหน่ ง
ต่าง ๆ แจ้งให้ทีประชุ มทราบ ดังนี คือ
รายชื อคณะกรรมการ สสอป. ชุดที 3
1. นายศรีโพธิ วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ
(สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด)
2. นายธัญญา สายสิ น อุปนายก คนที 1
(สอ.พนักงานฝาจีบ จํากัด)
3. นายสํ ารวย รอดวงษ์ อุปนายกคนที 2
(สอ.พนักงานฝาจีบ จํากัด)
4. นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายกคนที 3
(สอ.สยามนิสสัน จํากัด)
5. นางสาวนุจรีย์ จําเนียร เลขานุการ
(สอ.ผูผ้ ลิตเครื องปรับอากาศมิตซู บชิ ิ จํากัด)
6. นางสิ ริภัสสร เอียมสุ วรรณ์ ผูช้ ่ วยเลขานุการ
(สอ.มิตซู บิชิมอเตอร์ จํากัด)
7. นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก
(สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด)
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8. นายสมจิตร์ แสนโคตร ผูช้ ่ วยเหรัญญิก
(สอ.สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด)
9. นายนุกลู ยังสี กรรมการผูจ้ ดั การ
(สอ.องค์กรอิสระ จํากัด)
10. นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ
(สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด)
11. นายกฤษณชั ย สิ นธุประสิ ทธิ กรรมการ
(สอ. สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด)
12. นายเสด็จ บุนนาค กรรมการ
(สอ.เนชันมัลติมเิ ดียร์กรุ๊ ป จํากัด)
13. นายชั ยยา ตีบไธสง กรรมการ
(สอ. พนักงานถุงเท้าไทย จํากัด)
14. นายชุ มพล ภูมิพันธ์ กรรมการ
(สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด)
15. นายสุ ทัศน์ เชื อจิว กรรมการ
(สอ.สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด)
คณะกรรมการฯ ชุ ดนี ดํา รงตํา แหน่ ง 2 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2559) และมี ภาระอันสํ าคัญที จะต้อ ง
บริ หารงานสมาคม สสอป. ให้มีค วามเจริ ญเติ บโตมี
สมาชิ ก สมาคมฯ เพิ มมากขึน ซึ งถื อว่าเป็ นภาระที
หนักมาก ทีทุกคนต้องร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานอย่าง
เต็มที เพือสร้ างหลัก ประกันและความมันคงให้แ ก่
ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นเมษายน 2558 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ข อ แ ส ด ง คว าม ย ิน ดี ก บั ค ุณ ศ รี โ พ ธิ
วายุพักตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ ทีได้รับการเลือกตัง
ให ้ด ํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง น า ยก ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ
สงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) คุ ณ กฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ทธ์ ประธานกรรมการฯ และ คุณวิรัต ชูจิ ตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ ทีได้รับเลื อกตังเป็ น
กรรมการสมาคมฯ พร้ อมกันด้วยครับ ###๙๙๙###
สําหรั บ เพื อนสมาชิ ก ทีเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ และ
ยังไม่ไ ด้เ ป็ นสมาชิ ก ฯ มีปัญ หาใด ๆ จะสอบถาม
เรื องเกี ยวกับสมาคมฯ สอบถามกับทัง3 ท่านได้เลย
ครั บ ###๙๙๙### คุณณัฐ ภูมิ สุ ว รรณวงศา เข้า
อบรม ช่ ว งเช้า ที จ งั หว ดั สระบุรี ตอนเย็น เ ข ้า
ร่ วมงานบวชสมาชิก ขยันแบบนี สมาชิ กไม่ผิดหวัง
ที เลือกตังเข้ามาทําหน้า ที กรรมการสหกรณ์ ฯ และ
สหภาพฯ นะครั บ ###๙๙๙### หลังจากที ทํางาน
ครบ 36 ปี เศษ คุณวัฒนชั ย กลัด สนิ ท (ซุ ปกบของ
น้อ งๆ) จัดงานเลียงเกษี ยณอายุไ ปเรี ย บร้ อยแล้ว
ในงานมีเ พือน ๆ มาร่ วมงานอย่า งมากมาย ขอให้
ชี ว ิตหลัง การเกษีย ณมีแ ต่ค วามสุ ข ตลอดไปครั บ
###๙๙๙### วันก่ อ นเจอ คุณบุ ญช่ วย กสิ กุล มองดู
เหมือ นจะอวบขึน แต่พี แกบอกว่า นํา หนัก คงที ดู
แล้วเหมือนจะมีสุขภาพดี ยินด้วยครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุณ วรุณ ทองเสริ ม หรื อ
น้อ งโอ๊ค หนุ่ มหล่อแผนกอ๊อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ทีทํา
การแต่ ง งานมีค รอบครั ว ก็ข อให้มีค วามสุ ข มีล ูก
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เต็มบ้านมี หลานเต็มเมื อ งนะครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยิน ดีก บั คุณสุ ภ าพ ไพจิ ต ร์ จ ิน ดา ที
น้อ งเกมส์ ลูก ชายเข้ารับพระราชทานปริ ญ ญาบัต ร
เมื อเร็ ว ๆ นี ด้ว ยนะครั บ ###๙๙๙### ขอเป็ น
กําลังใจให้ คุณอรพรรณ สมตัว (น้อ งเปิ ล) ทีเกิ ด
อุบ ตั ิเ หตุ ร ถชน ต้อ งพัก รัก ษาตัวหลายวัน ขอให้
สุ ข ภาพแข็งแรงโดยเร็ วครับ ###๙๙๙### ขอชื น
ชมและแสดงความยิน ดีก บั คุณ นพพล นาคหั วเพ็ชร ที บุตรสาวทําเกรดผลการเรี ยน ได้ 4.00
ถึง 2 ปี ซ้อ น ไม่ทราบว่าคุ ณ แม่ให้รางวัล อะไรเป็ น
ของขวัญบ้างครับ ###๙๙๙### เดิ น ทางไปบริ จาค
ของในเขตชายแดนพม่ ากับเพื อนๆ มาแล้ว สําหรับ
คุณสุ พจน์ สดแสงจัน ทร์ รวมทังเข้า ไปเทียวใน
เขตปกครองตนเองของชนชาติก ระเหรี ยงอี กด้วย
นับว่าเป็ นประสบการณ์ ทีดี ข องชี วิตเลยครั บ ###
๙๙๙### เพือนๆ ทีเข้า ไปชมเฟสบุ ๊ค ส์ ข อง คุ ณวีระศั กดิ กสิ กุล ต่า งชมกัน ว่า คุณ วีร ะศัก ดิ หาภาพ
สวยๆ และสถานที สํ า คัญ มาลงในเฟสบุ ๊ค ส์ เ ป็ น
ประจํา ครั บ ###๙๙๙### ภรรยาเปิ ดร้ า นก๋ ว ยเตี ยวปลากระ พง ชื อร้ า นปิ นโตสามเถาแล ้ว
สํ า ห รั บ คุณ ศุ ภ ลัก ษ ณ์ วีณ ิน ข อ ใ ห้ก ิ จ ก า ร
เจริ ญก้า วหน้า ขายดี ยิ ง ๆ ขึนไปครับ มีโ อกาสจะ
ไปอุดหนุ นนะครั บ ###๙๙๙###
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณจํารูญ ภาคาพรต ทีสู ญเสี ยคุ ณแม่ไปเมื อต้นเดือนมีนาคมทีผ่าน
มา ###๙๙๙### เช่ นเดียวกัน ขอแสดงความเสี ย ใจ
กับ คุ ณสุ ชิน งามวิจิตร คุ ณสุ ทธิรักษ์ งามวิจิตร และ
คุณจี รพรรณ งามวิจิ ต ร ทีสู ญ เสี ย สามี แ ละคุ ณ พ่ อ
ไปเดือ นเดี ยวกัน ครับ ###๙๙๙### เพราะอากาศ
บ้า นเราร้ อ นมาก คุ ณ วราภรณ์ ทับ ไทย พร้ อ ม
ครอบครั ว จึง พากัน ไปเล่ น นําตกที ว งั ตะไคร้
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สนุ ก สนานกัน อย่า งเต็ม ที ครับ ###๙๙๙### ไป
เที ยวบางแสนกับ บริ ษ ทั ปี นี คุณ ศุ ภ กิต ติ ทิพ ย์สิ งห์ ไปลํา พัง คนเดีย วโดยไม่มีผู ้ติดตามงานนี ขอ
คุณ วีเ ป็ นโสดหนึ งวัน ครับ ###๙๙๙### ต่า งกับ
คุณพรพรรณ (มอส) บุ ญกล้ า ควงหนุ่ ม ๆ ไปเทียว
ด้วยได้ยินหนุ่ มทีไปด้วยเรี ยกคุณแม่ ทุก คํา เลยครั บ
###๙๙๙### ช่ วงสงกรานต์ปีนี คุณสมปอง จาระนุ่ น เดิ น ทางกลับ บ้า นที พัท ลุ ง คนเดี ย ว เพราะ
ภรรยาต้องดูแ ลกิจการโรงงานของครอบครัว งาน
นี เป็ นโสดชัวคราวครับ ###๙๙๙### เดิ น ทาง
กลับไปเทียวสงกรานต์ทีอ.บัวใหญ่ จ.นครราชสี มา
บ้านเกิ ดเป็ นเวลาอาทิตย์ก ว่า สําหรับ คุณภควรรณ
เขตนอก งานนีเจ้า ตัวคงสนุ กมากเลยใช่ ไหมครั บ
###๙๙๙### สํา หรั บ น้องแมน คุ ณ วิศรุ ต ช้ า งขํ า
เดิ น ทางไปฉลองสงกรานต์ที กุ ้ย หลิน เมือ งไทย
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ไม่ทราบว่ามี ผูต้ ิดตามไปด้วย
หรื อ เปล่า ครั บ ###๙๙๙### เดิ น ทางไปเทียวงาน
สงกรานต์ที บ้า นจ งั หว ดั พัท ลุง คุณ พรใจ ศรี สุ ว รรณธนู ดู ท่า มีค วามสุ ข มากเพราะได้พ บกับ
ญาติ ๆ และเพือน ๆ จํา นวนมากครับ###๙๙๙###
ช่ วงงานสงกรานต์ คุณธนกฤต วโรตนม์ ทํา “ข้า ว
หมูทอดกระเทียมพริ ก ไทย” ไปขายที ถนนข้า วสุ ก
หน้า วัด ลาดเป็ ด วิเ ศษชัยชาญ ปรากฏว่าขายดี ทุก
วัน อย่า งนี ถือ ว่า เป็ นคนมีฝี มือ ครั บ ###๙๙๙###
ช่ ว งวัน หยุด สงกรานต์ คุณ วรวรรณ ขํ า ศิ ริ และ
เพือน ๆ ไปเทียวตลาดนําทุ่ งบัวชุ ม งานนี หมดเงิ น
ไปหลายบาทแน่ เลยครั บ ###๙๙๙### ยัง ครองตัว
เป็ น โสดอยู่สําหรั บ คุณสมภพ ฉํ าสนิ ท เพือนๆ รอ
รั บการ์ ด เชิ ญแต่งงานอยู่น ะครั บ ###๙๙๙### เป็ น
เจ้า ของฟาร์ ม เห็ ด เต็ม ตัวแล้ว สํ า หรั บ คุณอั ช ณา
วายุพัก ตร์ หลังจากทีหลานสาวกลับไปทํางานที
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ปทุม ธานี ต่ อ ขอให้กิ จการไปด้วยดี น ะครับ ###
๙๙๙### หลังจากทีเกษีย ณอายุไปแล้ว ได้ข่า วว่า
คุณ สุ กัญ ญา ทิพ ย์ สุ ว รรณ ใช้เ วลาทังวัน กับ การ
เลียงหลาน น่ า เห็น ใจมากครับเพราะป้ า แป๊ ดบอก
ว่า ทํา งานเหนื อยน้อ ยกว่า เลี ยงหลานครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุณสมปอง นาคกุญ ชร ที น้อ งปิ น ลู ก สาวได้เ ข้า เรี ย นที โรงเรี ย น
สตรี อ่ า งทองชัน ม. 1/3 วิช าคณิ ต - อัง กฤษครับ
เ ก่ ง มา กเล ย ค รับ ###๙ ๙ ๙### เ ป็ น เ ว ลา ขอ ง
ความสุ ขจริ ง ๆ สํา หรั บ คุณพัช ริ ด า ไพจิตร์ จิน ดา
เพราะถ่ ายรู ปลงเฟสบุ๊คส์ ค ราวใดน้องนุ ้ยยิ มสดใส
เสม อครับ ###๙๙๙### ขออนุ โ มทนาบุญ กับ
สมาชิ ก 2 ท่า นคื อ คุณ ปรี ช า ฉิ ม พาลี และ คุณ
นอบ มั งสมบู ร ณ์ ที ทํา การอุ ป สมบทลูก ชายไป
เรี ยบร้ อย แล้วครับ ###๙๙๙###
หลายท่า นที ได้เ ห็น คุณ สวัส ดิ เชื อเมื อ งพาน ต่า งบอกว่าคุ ณสวัส ดิผอมและผิว คําลงเยอะ
เหตุ เ พราะทํา สวนมากเกิ น ไปหรื อ เปล่า ครับ ลด
งานลงบ้า งก็ไ ด้ค รั บ ลูก ๆ ทุก คนก็ ท ํา งานกัน
หมดแล้วครับ ###๙๙๙### เกษียณอายุไ ปอีก ราย
หลังจากที ทํางานกับไทยเรยอนมา 36 ปี สํ า หรับ
คุณไพฑูรย์ สามัคคี ขอให้ชีวิตหลังการเกษียณอายุ
มีแต่ค วามสุ ขตลอดไปครับ ###๙๙๙### สหกรณ์ ฯ
กําหนดจัดการอบรมสมาชิก ประจํา ปี 2558 ครังที
1 ระหว่า งวัน ที 31 พฤษภาคม - 1 มิถุน ายน 2558
ณ บ้านกล้วยกล้วย รี สอร์ ท จังหวัดนครนายก เรื อง
“การสร้ า งความมั นคงให้ ค รอบครั ว โดยวิธี ก าร
สหกรณ์ ” ขอเชิ ญสมาชิก ทุกท่านเข้าร่ วมการอบรม
โดยพร้ อมเพี ยงกัน ครับ แจ้ง ชื อเข้าร่ วมการอบรม
ได้ทีสหกรณ์ฯ ครั บ ###๙๙๙### พบกั น ฉบั บ หน้ า
###๙๙๙### สวั สดี ครั บ ###๙๙๙###
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8 นิสัยสร้ างสุ ข
ใครทีมองหาความสุ ขแต่ไม่เคยเจอ ขอบอก
ว่าให้เลิกมองหา แล้วหันมาเปลียนนิสัยบางอย่าง ไม่
แน่ คุ ณอาจพบว่าความสุ ขมี อยู่ รอบตัว กาลิ ท บรี น
คอลัม นิ ส ต์ ชื อดั ง ที มี ผ ลงานในนิ ต ยสารไทม์
เดอะฮัฟฟิ งตัน โพสต์ เสนอมุ ม มองเกี ยวกับ การ
สร้ างความสุ ข ได้ง่า ยอย่า งไม่น่ า เชื อ ด้วยการเพิ ม
นิสัย 8 อย่างนีเข้าไปในชีวติ
1. ฝึ กที จะสุ ขกั บ กิจวัต รประจํ าวัน เมื อคุ ณ
บอกกับ ตัว เองว่ า ความสุ ข มี อ ยู่ รอบตัว แม้แ ต่ ใ น
กิ จกรรมทีทําเป็ นประจํา ทุ กวัน เมื อนันความสุ ข ก็
เกิ ดขึนได้ตลอด ไม่เชือลองยิมรับกับความสุ ขเล็ก ๆ
จากการทีเพือนหยิบตารางเข้าคลาสออกกําลังกายที
คุ ณ ไปเป็ นประจํา มากให้ หรื อ ยิ มให้ ลู ก เมื อเขา
สามารถเตรี ยมพร้ อ มที จะไปโรงเรี ยนได้เร็ วขึน 5
นาที การฝึ กเช่ นนีจะช่ วยให้เมือมีปัญหาใด ๆ เข้ามา
ในกิจวัตรประจําวันของคุณ คุณก็ยงั สามารถมองหา
ความสุ ขทีซ่ อนอยู่ได้
2. ฝึ กมองหาสิ งดี ๆ รอบตัว เช่น เมือมี ใคร
คนหนึงยิมให้คุณ เริ มสนทนากับคุณ ลองมองว่านัน
คือเรื องดี ไม่แน่วา่ ในอนาคตคุณสองคนอาจจะเป็ น
เพื อนที ดี ต่ อ กั น ก็ ไ ด้ ถ้า ฝึ กให้ เ รารู ้ สึ ก ดี ก ับ เรื อง
รอบตัวบ่อย ตัวคุณจะมีความสุ ขได้อย่างไม่รู้ตวั
3. ฝึ กทีจะเปิ ดรั บ กับ สิ งใหม่ ๆ โลกใบนี ยัง
กว้างใหญ่ และมีอะไรอีกมากมายทีรอให้คุณออกไป
พบเจอ เรี ยนรู ้ เมื อไหร่ ก็ ต ามที คุณ ตอบรั บกับสิ ง
ใหม่ ๆ เช่ น ลองกิ นอาหารแปลกใหม่ อ่านหนังสื อ
แนวใหม่หรื อทําความรู ้จกั กับเพือนใหม่ ลองประสบ
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การณ์ใหม่ ๆ สารเอนดอร์ ฟินในร่ างกายคุณจะหลัง
ออกมามากขึน นั นหมายถึงดัชนี ความสุ ขในตัวคุณ
จะเพิ มขึนด้วย
4. ฝึ กที จะแบ่ ง ปั น ความสุ ขให้ ค นอื น การ
สร้ า งรอยยิ มและความสุ ข ให้ ค นอืน ทํา ได้ง่ าย ๆ
เพียงแค่ คุณลองเอ่ยปากชมเสื อเชิ ตของเขา บอกว่า
ทรงผมนี ของเขาเริ ดสุ ด หรื อ เอ่ยปากชมว่าเธอเป็ น
แม่ทีสุ ดยอด แน่นอนว่า เมือคุณเริ มเป็ นฝ่ ายหยิบยืน
ความสุ ขให้ผอู ้ ืน ความสุ ขนันก็จะย้อนกลับมาหาคุณ
เช่นกัน
5. ฝึ กทีจะรั บผิ ดชอบกับ ทุกประสบการณ์ ที
เข้ ามา และเปลียนแปลงมั นให้ ดีขึน เมือไหร่ ก็ตามที
คุณต้องเจอกับวันที โชคไม่ เข้าข้าง แผนงานไม่เป็ น
ตามที วางไว้ แทนที จะอารมณ์ เ สี ยหงุ ดหงิ ดอยู่กับ
ประสบการณ์ ล บที เข้า มา ลองหาวิธี เ ปลี ยนแปลง
และแก้ไขมัน เพียงเท่านีความสุ ขของคุณก็จะเกิดขึน
6. คิดซะว่า ไม่ มีอะไรจีรังยังยืน ไม่ว่าความ
ทุกข์ หรื อความสุ ข เข้ามาแล้วก็ผ่านไป
7. ฝึ กที จะเผื อใจ อย่ า คาดหวั ง ว่ า ทุ ก สิ ง
จะต้ องสมบูรณ์ เพอร์ เ ฟกต์ ไม่ใช่ ทุกนาทีหรื อทุ กวัน
จะมีแต่ความสุ ข ทุ กคนต้องเผชิ ญกับเรื องทีเลวร้ าย
และวัน ที ไม่ ดี บา้ ง ดังนันเมื อไหร่ ทีต้อ งเจอกับ วัน
ร้ายๆ ขอให้เตือนตัวเองว่าเป็ นเรื องธรรมดา และพา
ตัวเองกลับไปพบกับความสุ ข อีกครัง
8. ฝึ กทีจะพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนที
มี ค วามสุ ข เพราะคนที อยู่ รอบข้างเรา จะเป็ นตัว
สะท้อนว่าเราเป็ นคนอย่างไรได้ดีทีสุ ด
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รายงานกิจการประจําเดือน มีนาคม 2558 (MONTHLY REPORTS MARCH 2015
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตงแต่
ั เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 Revenues from January - March 2015
15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 Expenses from January - March 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่ าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

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

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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สหกรณ์ฯ มอบเงินช่ วยทําบุญให้แก่สมาชิ ก
ทีทําการอุปสมบท (7 มี.ค. 58)

นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. เดินทางไปศึกษาดู งานที ประเทศสก๊อตแลนด์ และอังกฤษ โดยเข้า
ศึ กษาดู งานพิพิธภัณฑ์ศึกษาดู งานทีพิพิธภัณฑ์รอชเดล ไพโอเนียร์ และสถานที ต่างๆ (6 – 13 มี.ค. 58)

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพ ย์สถานประกอบการ ที ห้องประชุม ชสอ. (20 มี.ค. 58)

