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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ าหนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ
วันที 1 กรกฎาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการ มอบสร้ อ ยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่ า
20,550 บาท (สองหมื นห้ า ร้ อ ยห้ า สิ บ บาทถ้ วน)
ให้แก่ นายไพโรจน์ แสงมะหมัด สมาชิก แผนกสปิ น
นิ ง ผลิต เนื องจากเกษี ยณอายุ โดยมอบให้ในงาน
เลี ยงสัง สรรค์ก ารเกษี ยณอายุ ณ สโมสรพนัก งาน
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยค่ ารักษาพยาบาลสมาชิ กทีป่ วย
เป็ นโรคมะเร็ง
วันที 12 กรกฎาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายศรี โพธิ วายุ พ ั ก ตร์
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
เดิ น ทางไปมอบเงิ น ช่ วยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ให้แ ก่ นายธงชัย นาคทับที สมาชิ กแผนกบริ หาร
(ดับเพลิง) จํานวน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน)
ทีบ้า นพัก ต.บ้านแห อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง เนื องจาก
สมาชิ กป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง

(อ่ านต่ อหน้ า 3 )
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

คําขวัญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอนให้ ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้ วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพือมาเป็ น กําลังไทย ให้ แข็งแรง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานคําขวัญ
วันแมแหงชาติ ป ๒๕๖๐

สิบสองสิงหามาส
กราบเบืองบาทน้อมเกล้าน้อมเกศี
ถวายพระพรองค์มหาราชินี
สดุดพี ระแม่เจ้าของเหล่าไทย
พระเมตตาการุณย์คาจุ
ํ นราษฎร์
นําพระทัยพิไลพิลาศสะอาดใส
เอือมหัตถ์ทิพย์ปกป้อง ณ ผองใด
ทวยราษฎร์ไซร้แซ่ซอ้ งองค์ทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
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กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม ใหญ่ ฯ บริ ษัท
สหประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) (ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 5 เมษายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ส ามัญ ประจํา ปี
2560 ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สหประกันชี วติ จํากัด (มหาชน)
ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์ วิงส์ คอนเวนเวนชัน สี แยก
ถนนกรุ ง เทพกรี ฑ า เขตบางกะปิ กรุ ง เทพฯ ทังนี
สหกรณ์ ฯ ถื อ หุ ้น กับ บริ ษ ัท จํา นวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ เข้ าร่ วมการสั มมนา
กับ ชสอ. ทีแก่งคอย
วันที 28 พฤษภาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมการสัมมนา
เรื อง “ปั ญหาและแนวทางการบริ หารสหกรณ์อ อม
ทรั พย์ขนาดเล็ก ” ณ โรงแรมสระบุรี อิน น์ อ.เมื อ ง
จ.สระบุรี ซึ งจัดโดยชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
กรรมการ สสอป. เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสั มพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วัน ที 7 กรกฎาคม 2560 นายวิรั ต ชู จิ ต ต์
และนายเสด็จ บุน นาค กรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ปร ะกอบการ (สสอป.) เ ข้ า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการประชาสั มพัน ธ์ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครั งที 3 ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ชัน 3 อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายสุ รศักดิ
ยศปั ญญา ผูจ้ ดั การ สส. ชสอ. ทําหน้าทีประธานในที
ประชุ ม
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นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วันที 7 กรกฎาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า ร่ วมการ
ประชุ ม คณะกรรมการอํานวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครังที 3 ณ ห้องประชุม สส.ชสอ. ชัน 5 อาคารชุมนุม
สหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสํา ราญ นายก
สส.ชสอ. ทําหน้าทีประธานในทีประชุ ม โดยมี เ รื อง
ทีต้องรับรอง 21 เรื อง
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรร มการอํ า นวยก ารฯ ครั งที 2 วัน ที 3
พฤษภาคม 2560 มีมติรับทราบความคืบหน้าในการ
ก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นัก งาน มี มติ ให้ จดั การสั มมนา
กรรมการ และเจ้าหน้าที 7 สมาคมฯ พิจารณาเรื อง
การถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทานในเดื อนตุ ล าคม
2560 รั บทราบเรื องการกํา หนดการจัดการอบรม
กรรมการสมาคมฯ ทุ กคน หลักสู ตร "ผูต้ รวจสอบ
ศูน ย์ผู้ประสานงาน" ในวันที 5 สิ งหาคม 2560 ฯลฯ
นายก สสอป. เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื อง “การสมั ค ร
เข้ าเป็ นสมาชิ ก สสอป.” ที อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
วันที 8 กรกฎาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เดิ นทางไป
เป็ นวิทยากร เรื อง “การสมัครเป็ นสมาชิ ก สสอป.”
ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ
จํากัด ณ บ้า นไร่ ใจรั ก รี ส อร์ ท อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรม 40 คน
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อนึ ง สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลการ
จํา กั ด จัด อบรมสั ม มนาสมาชิ ก เรื อง “สิ ท ธิ แ ละ
หน้าทีสมาชิก รุ่ นที 7” ในวันที 8 - 9 กรกฎาคม 2560
โดยมีวตั ถุประสงค์การอบรมสั มมนาเพือให้สมาชิ ก
มีค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี ยวกับหลัก การ อุ ดมการณ์
วิธีก ารสหกรณ์ สิ ทธิ และหน้า ทีของสมาชิ ก เกณฑ์
การกู้ เ งิ น ต่ า งๆ ของสหกรณ์ ฯ และเพื อรั บ ทราบ
เกี ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์
สหกรณ์ ฯ ทําการอบรมสมาชิ กเดือนกรกฏาคม 2560
วันที 11 กรกฎาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรัญญิ ก
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกันอบรม
สมาชิ กใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ งมีสมาชิก
ใหม่เ ข้าร่ วมอบรม จํานวน 4 คน โดยสหกรณ์ ฯ ได้
มอบหมอนผ้าห่มตราสหกรณ์ให้เป็ นทีระลึก

ประธานฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดือน สอร. ที อาคาร
ชสอ. จ.นนทบุรี
วันที 16 กรกฎาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจํา เดื อ น
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กรกฎาคม 2560 สหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรัพย์ผู ้ใ ช้
แรงงาน (สอร.) ณ ที ทํา การชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี
และชุ มนุมฯ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
กรรมการ และหั ว หน้ า ฝ่ ายทั วไป เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประจําเดื อนชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 17 กรกฎาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
เข้า ร่ วมการประชุ ม ประจํา เดื อ นกรกฎาคม 2560
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้อง
ประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนาย
มานะกู ล พรรณเรณู รองประธานสหกรณ์ บริ ก าร
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด (กรรมการชมรมฯ)
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
ครั งที 9/2560 ประจํา เดื อนมิ ถุน ายน 2560 รั บรอง
รายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2560
โดยมี เงิ นคงเหลื อ ยกมาจากเดือ นพฤษภาคม 2560
จํานวน 125,073.75 บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย จํานวน
702 บาท เงิ นคงเหลื อ ยกไปเดื อ นกรกฎาคม 2560
จํานวน 124,371.75 บาท กําหนดวัน ประชุ ม ใหญ่
สามัญ ประจําปี 2559 และการศึ ก ษาดูง านสหกรณ์
เครดิ ต ยู เ นี ยนเขื อนเพชรโค้ง ข่ อย จํา กัด อ.ท่า ยาง
จ.เพชรบุ รี ในวันที 22 - 23 กัน ยายน 2560 โดยให้
สหกรณ์สมาชิกส่ งผู ้แทนเข้าร่ วมอย่างน้อ ยสหกรณ์
ละ 2 คน โดยเสี ยค่าใช้จ่า ย คนละ 1,500 บาท มีมติ
ให้จดั กิจกรรมวันแม่แ ห่ งชาติกับสํานัก งานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง รั บทราบเรื องทีเจ้าหน้าทีสํานัก งาน
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ
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นายก สสอป. และกรรมการ เดิน ทางไปปฏิ บัติ งาน
ที สสอป.
วันที 19 กรกฎาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
วิช ัย ประเสริ ฐ อุ ปนายก คนที 3 นางวัช ราพร ยังสี
เหรั ญ ญิ ก นางสิ ริ ภ ัส สร เอี ยมสุ วรรณ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และนายสํารวย รอดวงษ์ กรรมการ เดินทาง
ไปปฏิ บตั ิ งานสมาคมฯ ณ ที ทําการสมาคมฯ ชัน 5
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เหรั ญญิ ก และผู้จัด การ เข้ าร่ วมอบรมกับ สํ านั กงาน
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วัน ที 20 กรกฎาคม 2560 นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย เหรั ญ ญิ ก และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการอบรม เรื อง “พระราชบัญญัติ
คุ ้มครองแรงงานที เกี ยวข้อ งกับ สหกรณ์ ” ณ ห้อ ง
ประชุ มสํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง อ.เมือ ง
จ.อ่ า งทอง ซึ งจัด โดยสํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง
คณะกรรมการ สสอป. และเจ้ าหน้ าทีฯ จัด การสั มมนา
การจัดทํานโยบายและแผนงานประจําปี 2560 - 2561
วันที 22 - 23 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) ชุ ดที 4 ทําการ
สัม มนา “กํา หนดนโยบายและแผนงาน ประจํา ปี
2560 - 2561 ณ โรงแรมโต่ บกั เส็ ง เลขที 99 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อ ยุธ ยา โดยมี นาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธาน
ในพิธี เปิ ดการสัมมนา
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การสั มมนามีวตั ประสงค์เ พื อให้กรรมการ
เจ้าหน้า ที และที ปรึ ก ษาสมาคมฯ มี ค วามรู ้ ความ
เข้าใจเกี ยวกับวิธีการบริ หารงานสมาคมฯ ให้ประสบ
ความสําเร็ จ เพือให้กรรมการรับทราบวิธี การใช้งาน
เวปเพจของสมาคมฯ และการหาข้อมูล จากเวปเพจ
เพื อให้ ค ณะกรรมการ เจ้ า หน้า ที สมาคม และที
ปรึ กษาสมาคม ได้ร่ วมกัน กํา หนดนโยบายและ
แผนงานสํ า หรั บเป็ นแนวทางในการบริ หารงาน
สมาคมฯ ประจําปี 2560 - 2561 เพื อให้ก รรมการ
สมาคมฯ และเจ้าหน้าที ร่ วมกันกําหนดนโยบายและ
แผนงานสําหรับเป็ นแนวทางในการบริ หารงานของ
สมาคมฯ ให้สอดคล้องกับการทํางานร่ วมกับสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ 6 กลุ่มวิชาชีพ เพือให้กรรมการ
สมาคมฯ และเจ้าหน้าทีร่ วมกันการวางแผนในการ
รณรงค์เพิ มศู น ย์ประสานงานและสมาชิ ก สมาคม
วัน ที 22 กรกฎาคม 2560 หลังจากพิธี เ ปิ ด
การสั ม มนา เป็ นการสั ม มนา หัว ข้อ “การเรี ย นรู ้
วิธีการใช้งานเวปเพจของสมาคมฯ และการหาข้อมูล
จากเวปเพจ” แนะนําโดย นายตวงสิ ทธิ สุ มนรั ตนชัย
และนางสาวณั ฎ ฐศศิ จิ น ดาสกุ ล พัช ร์ เจ้า หน้ า ที
สมาคมฯ ในภาคบ่ า ยเป็ นการบรรยาย หั ว ข้ อ
“บริ หารงานอย่างไรให้ประสบความสําเร็ จ : บทเรี ยน
จาก สสธท” บรรยายโดย ดร.มณู บุ ญ ศรี ม ณี ช ัย
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อ อม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย
เวลา 16.30 - 20.00 น. คณะกรรมการสมาคมฯ
ทําการประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ
วันที 23 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาน
ประกอบการ (สสอป.) ชุดที 4 ทําการสัมมนา หัวข้อ
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“กํา หนดนโยบายและแผนงาน ประจํา ปี 2560 2561” เป็ นวันที สอง ณ โรงแรมโต่ บกั เส็ ง เลขที 99
ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ภาคเช้า เป็ นการสัมมนา เรื อง “การร่ วมกันกําหนด
นโยบายและแผนงาน” ดํา เนิ น รายการโดยนาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ภาคบ่าย เป็ นการ
สัม มนา เรื อง “การวางแผนในการรณรงค์เพิ มศู น ย์
ประสานงานและสมาชิ ก สมาคม” ดํา เนิ นรายการ
โดย นายชัยยา ตีบไธสงค์ กรรมการ โดยมีน างสิ ริภัส สร เอี ยมสุ วรรณ กรรมการผู ้ จดั การ ทําหน้า ที
ประธานในพิธีปิดการสัมมนา
นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ ทํ า การประชุ ม
ประจําเดื อนกรกฎาคม 2560
วันที 22 กรกฎาคม
2560 คณะกรรมการดําเนิ นการ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออม
ทรั พย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) ชุ ด ที 4 ทํา การ
ประชุ ม ครั งที 4 ประจํา เดื อ นกรกฎาคม 2560 ณ
ห้ อ งประชุ ม โร งแรมโต่ บ ั ก เ ส็ ง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรี อยุธยา โดยมี นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์
นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที 4 ประจํา เดื อ น
มิถุนายน 2560 ติดตามเรื องสื บเนื องจากการประชุ ม
ครังทีแล้ว รวม 26 เรื อง รั บทราบจํานวนสมาชิ ก ณ
วันที 22 กรกฎาคม 2560 จํานวน 5,763 คน รับทราบ
จํานวนศู นย์ประสานงาน จํานวน 63 ศูนย์ฯ รับทราบ
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จํานวนสมาชิ ก สมาคมฯ 3 สมาคมฯ (สสอ.รรท.
สสอต. และ สสอป.) รวม 80,789 คน รั บ ทราบ
สมาชิ กทีได้รับความคุ ้มครอง ณ วันที 1 กรกฎาคม
2560 จํานวน 61 ราย จาก 21 ศู น ย์ป ระสานงาน
อนุ มัติ ส มาชิ ก ใหม่ ป ระจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560
จํานวน 59 คน ซึ งจะได้รับการคุม้ ครองตังแต่วนั ที 1
สิ งหาคม 2560 อนุ มตั ิจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แ ก่ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ ทีเสี ยชีวติ จํานวน
5 ราย เป็ นเงิ น 3,000,000 บาท มีมติ อ นุ มตั ิ ปรั บเงิ น
ค่าจ้างประจําปี 2560 รอบครึ งปี แรกให้แก่เ จ้าหน้าที
สมาคมฯ 2 คน ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว ม สมาคม
ฌาปนกิจฯ 7 กลุ่มวิชาชี พ
วันที 25 กรกฎาคม 2560
นายศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จ
ส ง เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ชิ ก
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
ส ถ า นป ร ะ ก อ บ ก า ร
(สสอป.) นายวัช รพล
วิช ัย ประเสริ ฐ อุ ป นายก คนที 3 และนายสํ า รวย
รอดวงษ์ เข้าร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว ม
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ 7 กลุ่ มวิชาชี พ ครังที 1/2560 ณ ห้อ งประชุ ม
601 ชัน 6 อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี
ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. ทําหน้าทีประธาน
ในทีประชุม
ทีประชุมมีมติทาํ การอบรมผูต้ รวจสอบศูนย์
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ประสานงาน โดยเชิ ญ กรรมการสมาคมฯ ทัง 7
สมาคมฯ เข้า ร่ วมการอบรมในวัน ที 26 สิ ง หาคม
2560 มี ม ติ ก ํา หนดวัน ทอดกฐิ น สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ประจําปี 2560 ในวันเสาร์ ที 4 พฤศจิกายน 2560 ที
วัด เกาะหลั ก ถนนสละชี พ ต.ประจวบคี รี ขัน ท์
อ.ประจวบคีรีข นั ธ์ จ.ประจวบคีรีข นั ธ์ โดย สสอค.
เป็ นเจ้า ภาพรั บ ผิ ดชอบในการเตรี ย มงานทังหมด
และมี มติ เห็น สมควรแก้ไขข้อบังคับ (เพิ ม) ข้อ 14
ขอจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยในการร่ ว มสมทบกฐิ น หรื อ
ผ้าป่ าหรื อบํารุ งพุทธศาสนาทุกศาสนา ภายในวงเงิ น
ไม่เกิ น จํานวน 1 บาท ของจํานวนสมาชิ ก โดยขอใน
ภาพรวมของทัง 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ มี ม ติ ก ํา หนดการ
ประชุ มประจํา เดื อ นร่ วมของคณะกรรมการทัง 7
กลุ่มวิชาชีพ จํานวน 2 ครัง ตังแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ภาคบ่า ยเป็ นการประชุ มคณะกรรมการดําเนิ น การ
ของแต่ ล ะกลุ่ มวิช าชี พ ดัง นี คื อ ครั งที 1 วัน ที 23
กัน ยายน 2560 และครังที 2 วัน ที 25 พฤศจิ กายน
2560 มี ม ติ รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า การ
ก่ อ สร้ า งสํ า นั ก งานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ (สฌ.สอ.)
ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 มีมติอ นุ มตั ิจดั ซื อลิฟต์
โดยสาร โดยวิธีพิเศษอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. รวม
2 ชุ ด เป็ นเงิ น 3,150,000 บาท มี ม ติ ก ํา หนดวัน
ประชุ มสั มมนาประจําปี 2560 คณะกรรมการและ
เจ้ า หน้ า ที สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กุ่มวิชาชีพ จํานวน 250 คน ใน
วัน ที 30 กัน ยายน - 1 ตุ ล าคม 2560 ที บางแสน
จ.ชลบุรี มีมติกาํ หนดจัดการประชุ มวิชาการในการ
ประชุ มใหญ่ส ามัญประจําปี 2560 ในวัน ที 24 - 25
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กุม ภาพัน ธ์ 2560 ณ ศู น ย์การประชุ ม อิ มแพคเมื อ ง
ทองธานี จ.นนทบุ รี มี ม ติ รั บทราบร่ า งการจัด ทํา
แผ นปฏิ บั ติ ง านประ จํ า ปี เ ชิ ง บู ร ณาการ แ ละ
แผนพัฒ นาสมาคมระยะสั น ระยะกลาง และระยะ
ยาว โดยเป็ นแผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) ซึ งนําเสนอโดย คณะกรรมการนโยบายและ
แผน สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ มี ม ติ ก ํา หนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผน
7 กลุ่มวิชาชีพ โดยกําหนดให้ค ณะกรรมการบริ หาร
ร่ วม กําหนดเป้ าประสงค์ กลยุ ทธ์ วัต ถุ ป ระสงค์
ตัว ชี วัด และกิ จ กรรม/โครงการ มี ม ติ ใ ห้ จดั จ้า ง
ผู ้อ อกแบบตราสั ญ ญลัก ษณ์ ข องคณะกรรมการบริ หารร่ ว ม สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ
นายก สสอป. และกรรมการผู้จัด การ ร่ วมบันทึกเทป
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
วันที 31 กรกฎาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนางสิ ริภสั สร เอี ยมสุ วรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ
เดิ น ทางไปร่ วมพิธี บนั ทึ กเทปถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ พระบรมราชิ นี น าถ เนื องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
(12 สิ งหาคม 2560) ณ สถานี โทรทัศน์แห่ งประเทศ
ไทย (ช่อง 11) โดยการนําของ ดร. ก๊ก ดอนสํ าราญ
นายก สส.ชสอ. และมี กรรมการ พร้ อ มกับผูจ้ ดั การ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของ
ชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชี พเข้าร่ วมพิธี
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กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 5 ราย
วัน ที 2 กรกฎาคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ และนายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ เดิ นทาง
ไปเยียมไข้นายอนุสรณ์ ทิณวงษ์ สมาชิ กแผนกสปิ น
นิง ผลิต ทีโรงพยาบาลราชธานี อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา เนืองจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง
วันที 3 กรกฎาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดิ นทางไปเยียม
ไข้ น ายธงชั ย นาคทั บ ที สมาชิ ก แผนกบริ หาร
(ดับเพลิง ) ที โรงพยาบาลอ่ างทองเวชการ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง

วันที 5 กรกฎาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จัดการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้ น างสุ น ทร เกตุน าค
สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ที บ้านพัก
ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคติด
เชื อในกระแสเลือด
วันที 19 กรกฎาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
นายสมยศ นั น ตาวัง และนายรวิ พ งษ์ ศุ ภ ศ รี
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายฉัตรชัย สวนขวัญ
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สมาชิ ก แผนกอ็ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ที โรงพยาบาล
อ่างทองเวชการ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ น
โรคกระเพาะ
วันที 31 กรกฎาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรั ญ ญิ ก
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดิ นทางไปเยียม
ไข้น ายอภิ น ัน ท์ วรรณบุ รี สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล
ซ่ อมบํารุ ง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนืองจาก
ป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่ วย ทัง
5 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้ให้แ ก่ สมาชิ ก ทุก
ราย เป็ นเงิน รายละ 300 บาทด้วย
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล รวม 6 ราย
วันที 17 มีนาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
เพือสนับสนุนโครงการ “วันสร้ างพลังความรัก สู่ คน
พิก าร ครังที 3 ประจําปี 2560” ให้แ ก่ มูล นิ ธิ ส ากล
เพือคนพิการ จํานวน 1,000 บาท (หนึงพันบาทถ้วน)
วัน ที 16 มิ ถุ นายน 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินให้แก่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 2 รายการ คือ
- บริ จาคเงิ นเพื อร่ วมการทอดผ้าป่ าสามัค คี
เพือหารายได้ให้แ ก่ พิพิธภัณฑ์แ รงงานไทย จํานวน
500 บาท
- บริ จาคเงิ นสนับสนุ นการดําเนิ นงานของ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ รงงานไทย ประจํา ปี 2560 จํา นวน
12,000 บาท (หนึงหมืนสองพันบาทถ้วน)
ทังนี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ รงานไทยจะจัดทํา ดี วี ดี
ประวัติสหกรณ์ฯ ตอบแทนให้แก่ สหกรณ์ฯ ด้วย
วัน ที 23 มิ ถุ นายน 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินเพือการกุศล 2 ราย คือ
- บริ จาคเงินเพือร่ วมทําบุญถวายผ้าพระกฐิน
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พระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2560
ร่ วมกับสํ านัก งานตรวจบัญชี ส หกรณ์ อ่ างทอง เพื อ
นําไปทอดถวาย ณ วัดศรี จนั ทร์ ต.โนเมือง อ.เมือ ง
จ.ขอนแก่ น จํานวน 500 บาท
- บริ จาคเงิ น เพื อร่ วมทํา บุ ญ ทอดผ้ า ป่ า
สามัคคีเพื อสมทบทุน สร้ างพระอุโบสถวัดห้วยยาง
ต.โคกถลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร่ วมกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จํานวน 500 บาท
วั น ที 20 กรกฎาค ม 2560 ร่ วมทํ า บุ ญ
ทอดผ้าป่ าการศึ กษาโรงเรี ยนบ้า นคลองทรายใหญ่
จ.พิจิตร เพือก่อสร้างห้อ งสุ ขาของโรงเรี ยน ร่ วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จํากัด จํานวน 500 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธรรมศพบุ ต ร
สมาชิ ก และมารดาสมาชิ ก
วันที 11 มิถุนายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นาย
วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงาน
ศพบุ ตรชายนายสนอง สมจิ ตร สมาชิ ก แผนกพ้น
สภาพการเป็ นพนักงาน ทีวัดดาวดึงษาราม อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วั น ที 22 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ ฯ เป็ น
เจ้าภาพสวดศพมารดานายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง สมาชิ ก
แผนกบริ หาร (วิสโคส ผลิต) และประธานกรรมการ
สหกรณ์ฯ และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบสมุดบั ญชี เงินฝาก พร้ อมเงินฝาก 500
บาท ให้ แก่สมาชิก และภรรยาทีคลอดบุตร 5 ราย
วันที 16 พฤษภาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป ทํา การมอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น
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ฝาก พร้ อ มเงิ น ฝาก 500 บาท ให้ แ ก่ น างกนกพร
ดําเนิน สมาชิ กแผนกแวร์ เฮ้าท์ เนืองจากคลอดบุตร
วันที 18 พฤษภาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป ทํา การมอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก
พร้ อมเงินฝาก 500 บาท ให้แก่นายเฉลิมชัย ภู มิทอง
สมาชิ ก แผนกอ็ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต เนื องจากภรรยา
คลอดบุตร
วันที 15 มิถุนายน 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป ทํา การมอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก
พร้ อมเงินฝาก 500 บาท ให้แ ก่ นายวริ ทธิ ธร บงกชเกิ ด สมาชิกแผนกอ็อกซิ ล ลารี ผลิต เนื องจากภรรยา
คลอดบุตร
วันที 3 กรกฎาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป ทํา การมอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก
พร้ อมเ งิ น ฝาก 500 บาท ให้ แ ก่ นายอนุ ส รณ์
บุญ เจริ ญ ชู ช ัย สมาชิ กแผนกอิ นทรู เมนท์ เนื องจาก
ภรรยาคลอดบุตร
วันที 11 กรกฎาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป ทํา การมอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก
พร้ อมเงินฝาก 500 บาท ให้แ ก่ นางจิราภรณ์ ทรัพย์อุ ภ ัย สมาชิ ก แผนกบริ หาร (ห้อ งปฏิ บตั ิ ก ารเคมี )
เนืองจากคลอดบุตร
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ภายหลัง จากที บริ ษั ท ไทยเรยอน จํา กั ด
บริ ษทั ทีผลิตเส้ นใยเรยองแห่ งแรกในประเทศไทย
ได้เปิ ดดําเนิ นการมาตังแต่ พ.ศ. 2518 โดยจ่ายค่าจ้าง
แล ะสวัส ดิ การให้ แ ก่ พนั ก งานไม่ สู งมากนั ก
จนกระทั งพนั ก งานได้ ร วมตัว กั น จัด ตังสหภาพ
แรงงานขึน โดยชือ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย
การนํา ของนายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ซึ งได้ ดํ า รง
ตําแหน่งประธานสหภาพแรงงาน มาใน พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552
ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 สหภาพ
แรงงานฯ ได้ท ํา การยื นข้อ เรี ยกร้ อ งเพื อขอแก้ ไ ข
ข้อตกลงเกียวกับสภาพการจ้างกับบริ ษทั ไทยเรยอน
จํา กั ด จนทํ า ให้ บ ริ ษ ัท ได้ มี ก ารปรั บ ค่ า จ้า งและ
สวัสดิการให้แ ก่ พนักงานเพิ มมากขึนเป็ นอย่างมาก
จากการพิจารณาของคณะกรรมการสหภาพฯ พบว่า
ในขณะทีพนักงานมีรายได้เพิ มขึน แต่พนักงานกลับ
มีหนี สิ นเพิ มมากขึนเช่นกัน การทีสหภาพแรงงานฯ
เรี ยกร้ องให้บริ ษทั จ่ายค่าจ้าง และสวัสดิก ารต่ างๆ ที
สู งขึนผลประโยชน์ไม่ได้ตกแก่ พนักงานอย่างแท้จริ ง
ผูท้ ีได้รับประโยชน์กลับเป็ นนายทุนเงินกู้ ซึ งมีทงคน
ั
ในโรงงานและบุ ค คลภายนอก เนื องจากเงิ น หรื อ
ค่าจ้างที พนักงานได้รั บเพิ มขึนจากนายจ้างจากการ
เรี ย กร้ อ งของสหภาพแรงงานฯ ถู ก ใช้จ่า ยเป็ นค่ า
ดอกเบียเงินกู้เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่
คณะกรรมการบริ หารสหภาพฯ พิจารณาเห็น
ว่าสมควรทําการจัด ตังสหกรณ์อ อมทรั พย์เ พือเป็ น
สถาบันการเงินของสมาชิก และพนักงานในการทีจะ
เป็ นแหล่ งออมเงิ นทีได้รับ ผลตอบแทนสู ง และใน
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ขณะเดียวกันก็เป็ นแหล่งให้กยู้ ืมเงิ นที สมาชิ กจะเสี ย
ดอกเบี ยในอัต ราที ตํา จึ ง ได้ มี ม ติ ใ ห้ จดั ตังคณะกรรมการเตรี ย มการจัดตังสหกรณ์ อ อมทรั พย์เ พื อ
ดําเนินงานในการจัดตังสหกรณ์ออมทรัพย์ขึนมา
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2525
สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื อวัน ที 28 มกราคม
2526 ที ประชุ ม ได้ มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ให้ ส หภาพ
แรงงานฯ จัดตังสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ขึนมา และได้มี
การขอความร่ วมมือ กับบริ ษทั ให้ความช่ วยเหลือใน
การหักเงินค่าหุน้ เงินกู้ และดอกเบียจากพนักงานที
เป็ นสมาชิ ก ที จัด ตังขึ น โดย นาย ที . เซตู้ ม าดา
วัน ประธานบริษัท ได้ มีหนังสื อตอบรับทีจะหั กเงินส่ ง
ให้ แก่สหกรณ์ ในวันที 20 เมษายน 2526 และสหภาพ
แรงงานฯ ได้ทาํ หนังสื อถึงสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
ในวันที 26 เมษายน 2560 เพือให้จดั ส่ งเจ้าหน้าทีมา
ดําเนินการจัดตังสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ ต่อมาในวันที
9 สิ งหาคม 2526 ได้มีการประชุมใหญ่พนักงานผูซ้ ึ ง
จะเป็ นสมาชิ ก และร่ วมดํา เนิ น การจัด ตังสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ขึน โดย
มีสมาชิ กเข้าร่ วมลงชื อแจ้งความจํานงค์ เข้ าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ จํ านวน 116 คน และร่ ว มถื อ หุ้ น จํ า นวน
28,150 บาท ทีประชุมได้มีมติเลือกตังคณะกรรมการ
ผูก้ ่ อตังสหกรณ์ จํานวน 12 คน ซึงประกอบด้วย นาย
วิ รั ช นิ ต ย์ ธี ร านนท์ นายศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์ นาย
ศรายุทธ ยะนา นายสมศักดิ ศรี วไิ ล นางสาวเมตตา
แต่ งเครื อ มาศ นางสาวทรงขวัญ หาญคุ ณากุ ล นาย
อนันต์ ทาอุ บล นางวิภ าวรรณ นิ ตย์ธี ร านนท์ นาง
นิล วรรณ สุ กะระ นายอารี ย์ กระจายแสง นายมานะ
กู ล พรรณเรณู และนายนิ มิ ต ร มณี เ จริ ญ โดยได้
เลือกตังให้
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1) นายศรี โ พธิ วายุพ ัก ตร์ ดํารงตํา แหน่ ง
ประธานคณะผูก้ ่อตัง
2) นายวิรัช นิ ต ย์ธี รานนท์ ดํารงตําแหน่ ง
รองประธานคนที 1
3) นายอารี ย ์ กระจายแสง ดํารงตําแหน่ งรอง
ประธานคนที 2
4)นางวิภ าวรรณ นิ ตย์ ธี รานนท์ ดํารงตํา แหน่งเหรัญญิก
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5) นายศรายุ ท ธ ยะนา ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เลขานุการ
ต่ อ มากรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไ ด้ ท ํ า การ
ประกาศจดทะเบี ย นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ
แรงงานไทเรยอน จํากัด เป็ น สหกรณ์ประเภทออม
ทรั พย์ หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ ที กพธ. 73/2526
หมายเลขข้อ บังคับที กพธ. 73/2526 ตังแต่วนั ที 22
สิ งหาคม 2526

คณะกรรมการชุดก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

ศรีโพธิ วายุพั กตร์

วิรัช นิตย์ธรี านนท์

อารีย์ กระจายแสง

ศรายุทธ ยะนา

ทรงขวัญ หาญคุณากุล

วิภาวรรณ นิตย์ธรี านนท์

เมตตา แต่งเครือมาศ

อนัน ต์ ทาอุบล

นิลวรรณ กลินบํารุง

นิมิตร มณีเจริญ

1 สมศักดิ ศรีวไิ ล

มานะกูล พรรณเรณู
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนสิ งหาคม 2560 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่าน
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
วันเข้าพรรษาทีผ่ านมา คุ ณสมพร แย้ ม ฤดี
พาลูกสาวไปทําบุญใหญ่ทีวัด ขออนุ โมทนาบุญด้วย
ครับ ..... โชคไม่ดีตอนกลางเดือนกรกฎาคม
ทีผ่านมา เงินของคุณจารุวรรณ เอนกศรี หายตอนไป
ซือของทีตลาด โชคดียงั เหลือติดกระเป๋ าอีก 20 บาท
โชคร้ า ยจะกลายเป็ น ดี ครั บ ..... ขอแสดง
ความยินดี กับ คุ ณปภาวิน อัฐ มาภรณ์ ที ได้เดิ นทาง
ไปเทียวเวียดนามพร้ อมกับครอบครัวเมือกลางเดือน
ทีผ่ านมา โดยมีบริ ษทั ประกันชี วิตเป็ น สปอนเซอร์
ครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับ คุ ณณัฐภูมิ
สุ วรรณวงศา ทีทําการก่ อสร้ า งบ้านหลังใหม่ เ สร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ขอให้คุณเอ็มมีมี ความสุ ข และอยู่เ ย็น
เป็ นสุ ขในบ้านหลัง ใหม่ ตลอดไปครั บ .....
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณศั กดิชั ย อยู่สุข ทีได้เดินทาง
ไปกราบนมัส การหลวงพ่ อ เพี ยนมาแล้ว ครั บ ขอ
บารมี ข องหลวงพ่ อคุ ้มครองชี วิต ให้ พบแต่ สิ งดีๆ
ตลอดไปครั บ ..... หารายได้เ สริ ม ให้ ก ับ
ตัวเอง คุณกิติศักดิ พรหมชนะ ขายเฉาก๋ วย ยีห้อ “เต็ง
หนึ ง” ฝากเพื อนๆ ช่ ว ยกั น อุ ด หนุ น ด้ ว ยนะครั บ
ขอให้ กิ จ การเจริ ญรุ่ งเรื องยิ งๆ ขึ นไปครั บ .....
 ขอขอบคุ ณ คุ ณไชยากร ศิ ริกุล ที ได้ น ํ า
พีสาวมาสมัครเป็ นสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ และ
สหกรณ์ ได้ทาํ ประกันชี วิตกลุ่ มฯ ให้เ รี ย บร้ อ ยแล้ว
ครั บ ..... ไม่รู้ว่าคุ ณนนทรี เกษจันทร์ คิ ด
อย่างไรทีลูกชายออกจะเป็ นผูช้ ายแนวหวานๆ เพราะ
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น้อ งเขาชอบบอกให้แม่ซือตุก๊ ตาให้เล่นบ่อย ๆ งานนี
ต้องถามแม่ตกุ๊ เอาเองแล้วครับ ..... ขอแสดง
ความยินดีกบั คุณจิตลดา เกษมะณี เนืองในโอกาสที
ลูกชายเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุ โลก
ครั บ ..... เดิ นทางไปเที ยวเกาหลีใต้มาแล้ว
สําหรับ คุณทุติยพงศ์ พลพิภพ และครอบครัว งานนี
มีความสุ ขด้วยกันทุกคนครับ ..... ขอแสดง
ความยินดีกบั คุณสมชาย คุ ณเหมื อนมาศ พงษ์ ไพร
เนื องในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของการแต่ ง งาน
ขอให้ชีวติ คู่ข องทังสองท่านมี แต่ ความสุ ขตลอดไป
ครับ ..... ดีใจกับ คุณกิติศักดิ พรหมชนะ ที
ประสบอุ บ ัติ เ หตุ ข ับรถตกถนน แต่ เ จ้า ตัวไม่ เ ป็ น
อะไร คนดีพระคุม้ ครองครับ ..... เดินทางไป
ชมทะเลหมอกทีเขาค้อกับสามีมาแล้ว สําหรับ คุ ณ
เยาวลักษณ์ เสาใบ กลับมาอ่ างทองคราวนี คงมีพลัง
ในการทํางานขึนมาอี กเยอะเลยนะครั บ .....
อยู่ระหว่างการเก็บเงิน เพือเป็ นค่ าใช้จ่ายในการพา
คุ ณ แม่ ไ ปเที ยวประเทศญี ปุ่ น ขอให้ คุ ณ อภิ ช า
อธิลาภ ประสบความสําเร็ จในการเก็บเงินโดยเร็ วนะ
ครับ .....
ขอขอบคุณ คุณทยานยุทธ แก้ วนํ าเชื อ คุ ณ
ทศพล ศึ กษาชาติ คุ ณวราภรณ์ จินดานาถ และคุ ณ
เฉลย ชมบุหรัน ทีได้ทาํ การเพิ มค่าหุ้นกับสหกรณ์ฯ
ขอให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นมี หุ้ น จํ า นวนมากในวั น
เกษี ยณอายุ น ะครั บ ..... เพราะคุ ณ พ่ อ ไม่
สบายต้อ งเข้า รั กษาตัว ในโรงพยาบาล ทํา ให้ คุ ณ
สุ รพล ยมพาลไพ่ มาเฝ้าไข้คุณพ่อทุกวัน โชคดีทีคุ ณ
พ่อ หายป่ วยแล้วครับ ..... มี ไลน์และเฟสบุ๊ค
เป็ นของตนเองแล้ ว สํ า หรั บ คุ ณ สุ กัญ ญา ทิ พ ย์ สุ วรรณ ไม่ทราบว่าเล่นเองหรื อให้ลูก เล่นให้ค รับป้ า
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แป๊ ด ..... เช่นเดียวกัน คุณจําเนียร ศรีวัฒนาธรรม มีเฟสบุค๊ แล้วครับ โดยใช้ชือจริ งนามสกุล จริ ง
เป็ นชื อของเฟสบุ๊ค ของตนเองครับ ..... ขอ
แสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณ ศรี โ พธิ วายุพั กตร์ นายก
สสอป. ทีได้เข้าร่ วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ พระบรมราชิ นี น าถ ที สถานี โทรทัศ น์ แ ห่ งประเทศไทย เนื องในวัน เฉลิ มพระ
ชนมพรรษาของพระองค์ ..... ยังต้อ งไปพบ
หมอตามนั ด อยู่ เ ป็ นประจํา สํ า หรั บ คุ ณ สมชาย
พงษ์ ไ พร ขอเป็ นกํา ลัง ใจให้ และขอให้ สุ ข ภาพ
แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ต ลอดไปครั บ ..... ฝาก
ประชาสัม พัน ธ์ มาจาก คุ ณสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เหรัญญิกมูลนิธิ สหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่ามู ลนิ ธิ
กําหนดจัดการทอดผ้า ป่ าหารายได้ให้แ ก่ มู ล นิ ธิ ฯ
เพือเป็ นทุนในการจัดกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ
แก่ อดีตสมาชิ กสหภาพฯ และสมาชิ กในปั จจุบนั โดย
จะทําการทอดผ้า ป่ าในวันที 31 สิ งหาคม 2560 ขอ
เชิ ญ เพื อนสมาชิ ก ทุ กท่ านเป็ นกรรมการทอดผ้าป่ า
โดยพร้ อมเพียงกันครับ ..... ขอแสดงความ
ยินดี และขออนุโมทนาบุญกับ คุณณัฐธินี สี นุต คุณ
สุ กัญญา ศุ ภศิ ลป์ คุ ณกฤษณชั ย คุ ณเพ็ญศรี สิ น ธุ ประสิ ทธิ ที ได้เ ดิ น ทางไปร่ วมเป็ นเจ้า ภาพบําเพ็ญ
กุ ศ ลพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หั ว
รั ช กาลที 9 ณ พระที นังดุ สิตมหาปราสาท ร่ วมกับ
บริ ษทั ฯ เมือปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่านมาครับ .....
 เช่ น เดี ย วกัน ขอแสดงความยิ น ดี และ
อนุ โมทนาบุญกับ คุ ณภาดล ไชยรั กษ์ ที ได้เดินทาง
ไปเป็ นเจ้า ภาพบํา เพ็ญ กุ ศ ลพระบรมศพในหลวง
รั ช กาลที 9 กับศาลเยาวชนและครอบครั วจัง หวัด
อ่างทองครั บ ..... ขอขอบคุ ณ คุ ณไชยากร
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ศิริกลุ ทีได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. และได้น ํา
ภรรยามาสมัครเป็ นสมาชิ ก สสอป. พร้ อมกัน ด้วย
ครั บ ..... ขอขอบคุ ณ คุ ณ ศั ก ดิ นริ น ทร์
คํ าคราว ที นํา คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่ มาสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิ ก สสอป. เรี ย บร้ อ ยแล้วครั บ ..... ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุณสุ วฒ
ั น์ แก้ วเฮี ยง ที สู ญเสี ย
คุณแม่ไปเมือปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่านมาครับ .....
 ขออนุ โมทนาบุญกับ คุ ณสุ ทัศน์ เอียมแสง
ทีได้พาภรรยา และลูกสองคนไปกราบหลวงพ่อรวย
ปาสาทิโก วัดตะโก ซึ งละสังขารไปเมือเร็ วๆ นี .....
 พาสามี หลานชายพร้ อมกับเพือนๆ ไปเทียว
“บ้ า นบางเขนของโบราณสุ ดฮิ ป ” ที กรุ ง เทพฯ
มาแล้ว คุ ณวราภรณ์ ทับ ไทย บอกว่า คุ ้มค่า กับการ
เข้าชมเป็ นอย่างมากครับ ..... สองตา ยาย คุณ
วัชระ คุณนภาภรณ์ ป่ าพฤษา พร้ อมกับลู กๆ พากัน
ไปทานอาหารร้ านอาป๋ ากุ้ง ย่ า งโรจนะ งานนี คุ ณ
วัชระบอกว่าไม่อว้ นไม่เลิกทานครับ .....
กลับมาทํา งานได้แ ล้ ว สํ า หรั บ คุ ณพิ สิ ท ธิ
สิ งห์ เสรี หลังจากที ต้องหยุดพักรัก ษาตัวเพราะโรค
ไข้หวัดใหญ่ ขอให้สุข ภาพแข็งแรงโดยเร็ วครับ .....
 ประสบอุ บตั ิเ หตุ หกล้มในทีทํางาน ทําให้
คุณสะอรั ด พลอยดี แขนหัก ต้อ งหยุดพัก รั กษาตัว
เป็ นสัปดาห์ ขอให้หายเป็ นปกติ และกลับมาทํางาน
ได้โดยเร็ วด้วยครั บ ..... สหกรณ์ ฯ กําหนด
จัดการศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาให้แก่
สมาชิ ก ใน วั นที 7 - 9 ตุ ลาคม 2560 ที สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ ครูเลย จํากัด และที อ.เชี ยงคาน จ.เลย ขอเชิ ญ
สมาชิ กเข้าร่ วมกิ จกรรมดัง กล่าวโดยพร้ อมเพียงกัน
ครับ ..... พบกันฉบับหน้ า ..... สวัสดี
ครับ .....

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
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รายงานกิจการประจําเดือน กรกฎาคม 2560 (MONTHLY REPORTS JULY 2017)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 Revenues from January - July 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 Expenses from January - July 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,197 คน Pr
341,254,230.00 บาท Baht
11,450,582.43 บาท Baht
2,598,613.63 บาท Baht
2,737,316.63 บาท Baht
11,311,879.43 บาท Baht
121,488,366.83 บาท Baht
5,966,136.60 บาท Baht
3,419,840.92 บาท Baht
124,034,662.51 บาท Baht
8,097,800.00 บาท Baht
435,437.96 บาท Baht
460,837.96 บาท Baht
8,072,400.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
801,650.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

33,103,253.37 บาท Baht
119,867,245.89 บาท Baht
312,835,648.09 บาท Baht
25,308,700.00 บาท Baht
26,891,958.43 บาท Baht
311,252,389.66 บาท Baht
12,000,000.00 บาท Baht
10,126,399.75 บาท Baht
14,368,296.85 บาท Baht
3,369,144.74 บาท Baht
10,999,152.11 บาท Baht
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กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายอนุ สรณ์ ทิ ณวงษ์
ทีโรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา (2 ก.ค. 60)

กรรมการ และเจ้าหน้าที เดินทางไปเยียมไข้นางสุนทร
เกตุนาค ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง (5 ก.ค. 60)

นายก สสอป. เป็ นวิทยากรบรรยาย เรือง “การสมัคร
เป็ นสมาชิก สสอป.” ให้สมาชิก สอ. เอส เอส เค กลการ
จํากัด ทีบ้านไร่ใจรักรีสอร์ท จ.ราชบุรี(8 ก.ค. 60)

กรรมการ และเจ้าหน้าที มอบของทีระลึกให้แก่นาย
สามารถ จาวเจริญศรี และนางสาวกานต์ชนิ ต หาญกล้า
เนื องในโอกาสทําการมงคลสมรส (9 ก.ค. 60)

กรรมการ สสอป. เข้าร่วมกําหนดนโยบายและแผนงาน
ประจําปี 2560 - 2561 ที อ.นครหลวง (22-23 ก.ค. 60)

นายก สสอป. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติฯ ทีสถานี โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (31 ก.ค. 60)

