
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท และ

ของ ทีระลกึให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ รวม 7 ราย 

  วันที  27 ธันวาคม 2557  นายกฤษณชัย   

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ ทําการมอบ

สร้อยคอทองคาํ หนัก 1 บาท มูลค่า 19,000 บาท 

ให้แก่นางระเบียบ บุญประเสริฐ สมาชิกแผนก

หอ้งปฏิบติัการเคมี โดยมอบใหที้ทีทาํการสหกรณ์ฯ  

 วัน ที  3  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ  

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน ทาํการมอบ

สร้อยคอทองคาํ หนัก 1 บาท มูลค่า 19,000 บาท 

ใหแ้ก่นางปรานอม กนัมณี สมาชิกแผนกอลัซิลลารี 

ผ ลิ ต  โ ด ย ม อ บ ให้ ใน ง า น เ ลีย ง สั ง ส ร ร ค์ก า ร

เกษียณอายทีุบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 วันที  16 มกราคม 2557  นายกฤษณชัย        

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํการมอบ

สร้อยคอทองคาํ หนัก 1 บาท มูลค่า 20,200 บาท     

คนละ 1 เส้น ให้แก่นายสมหมาย อธิลาภ และนาย

มนัส ทบัทิมเขียว สมาชิกแผนกไฟฟ้า โดยมอบให้

ในงานเลียงสงัสรรคก์ารเกษียณอายทีุหนา้ตึกบริหาร 

บริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน)โดยนางละออ  

แกว้สาระ และนายสุทศัน์ เอียมแสง กรรมการฯ เขา้-  

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมงาน 

สหกรณ์ฯ ได้รับเงินฝากช่วงการจ่ายเงินโบนัสของ

บริษัทฯ 6.5 ล้านบาท สมาชิกซือหุ้น 5.7 แสนบาท 

 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รองประธานฝ่าย-

การเงิน เปิดเผยว่าในช่วงเวลาการจ่ายเงินโบนัสของ

บ ริ ษัท ฯ  ร ะ ห ว่ า ง ว ัน ที  2 5  ธัน ว า ค ม  2 5 5 7  -                   

6 มกราคม 2558 สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดรับเงินฝากจาก

เงินโบนสัของบริษทัฯ ทีจ่ายใหแ้ก่พนักงาน ปรากฏ

ว่าไดรั้บเงินฝากโบนสั จาํนวน 6,569,964 บาท และ 

ซือหุ้นพิเศษ จาํนวน 570,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ 

ได้มอบของทีระลึกให้แก่สมาชิกฯ ทีฝากเงินกับ

สหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาดงักล่าวทุกบญัชีและทุกครังที

ฝากเงิน โดยของทีระลึกทีมอบให้สมาชิกผูฝ้ากเงิน

จะมีมูลค่ามากน้อยตามจํานวนยอดเงินฝากของ

สมาชิกแต่ละคน 

( อ่านต่อหน้า 3 ) 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ปท่ี 29 ฉบับท่ี 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาทีบ่ัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาทีเ่งินกู 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชูจิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอ่ียมแสง  นางสาวไขมุกข  จันทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว  

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

 

 
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  กรรมการ 

นายวิรตั  ชูจิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงมี   กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายธนกฤต  วโรตนม  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว  กรรมการ 

  

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 32 (2557) 

กรรมการฯ เขารวมพิธีละมาด และฝงศพมารดาของ 

นางรสริน  โสมภีร ที่มัสยิดนูรุรเราะอฮีม (17 ม.ค. 58) 

กรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแก นายพิษณุ  น่ิมสุพรรณ 

เน่ืองจากทําการมงคลสมรส (21 ธ.ค. 57) 

กรรมการฯ และผูจัดการ มอบของที่ระลึกแก 

นางละออ  แกวสาระ เน่ืองจากเกษียณอายุ (30 ธ.ค. 57) 



 3 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
กรรมการฯ และเจ้าหน้าทสีหกรณ์ฯ ร่วมถวายพระพร

กบัเทศบาลตาํบลโพสะ  (ต่อจากหน้า 1)  

 วนัที 5 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก

นายสุทัศน์  เอียมแสง นายพีระภัทร  ลอยละลิว 

กรรมการฯ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ

นางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมพิธี

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ          

กบัเทศบาลตาํบลโพสะ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

ประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายทัวไป ร่วมการประชุม

ใหญ่สันนิบาตสหกรณ์ฯ    

 วันที 20 ธันวาคม 2557  นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนางนาถ 

มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั วไป เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2557 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง-

ประเทศไทย ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 

โดยมีผูแ้ทนสหกรณ์ทวัประเทศเขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่ จาํนวน 1,000 กว่าคน 

 ทีประชุมใหญ่ไดมี้มติรับรองงบการเงิน 

ประจําปี 2557 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ

ประจาํปี 2558 มีมติยกหนีแก่สหกรณ์การเกษตร-

บา้นเกาะปู จาํกัด จาํนวน 753,473.45 บาท เนือง 

จากสหกรณ์ประสบความเสียหายจากภัยพิบัติ             

สึนามิ  

กรรมการฯ ร่วมการสัมมนากบั ชสอ. ทนีนทบุรี 

 วันที 23 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ  

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน (กรรมการ 

ชสอ.) นายวิรัต ชูจิตต์ และนายคนิต ชวดตระกูล 

กรรมการฯ เขา้ร่วมการสัมมนา เรือง “สุดฮอต กับ

สัญญาคําประกันกฏหมายใหม่ มีผลบังคับใช้ 12 

กุมภาพันธ์ 2558” ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง           

จ.นนทบุรี ซึงจัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-   

แห่งประเทศไทย จาํกดั  

 การสัมมนามีว ัตถุประสงค์ เพือสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของ พ.ร.บ. แกไ้ข

เพิมเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย ์พ.ศ. 

2557 และรับทราบแนวปฏิบติัของสหกรณ์เกียวกบั

สญัญาคาํประกนัตามกฏหมายใหม่ 

ผู้ จัดการเข้าร่วมการสัมมนากับกรมตรวจบัญชี          

ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 25 - 26 ธันวาคม 2557 นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการสมัมนา เรือง “ตรวจ

สุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน รุ่นที 1” ณ เคยูโฮม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึงจดั

โดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 การสมัมนามีวตัถุประสงค์เพือเสริมสร้าง

ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ตัด สิ น ใ จ โ ด ย                  

การตรวจสอบสุขภาพและความมนัคงทางการเงิน

โดยสหกรณ์เอง ซึงจะช่วยในการวางแผนทาง

การเงินในอนาคตและระมัดระวังรอบคอบใน         

การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ประเด็นทีสําคัญ                

ทีสหกรณ์ตอ้งทราบในดา้นกฏหมาย คาํสั งระเบียบ 

คาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงาน        

ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนความเสียงในการบริหารธุรกิจ 

เพือเสริมสร้างใหส้หกรณ์เขม้แข็ง พึงพาตนเองได ้ 
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สหกรณ์ฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ “เป็นสหกรณ์ผ่าน

เกณฑ์การจดัมาตรฐานระดับดีเลศิต่อเนือง 3 ปี 

 วันที 29 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เขา้รับมอบโล่

เกียรติคุณจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

โดยมีนายปวิน ชาํนิประศาสน์ ผูว้่าราชการจงัหวดั

อ่างทอง เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลแก่

สหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจังหวดัอ่างทอง สาํหรับ

สหกรณ์ทีได้ “เป็นสหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัด

มาตราฐานระดบัดีเลิศต่อเนืองตงัแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง

ปี พ.ศ. 2557” ณ สาํนักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

โดยมีนายประกอบ เผา่พงศ ์สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

พร้อมกับข้าราชการ กรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิก

สหกรณ์ในจังหวดัอ่างทอง เขา้ร่วมพิธีมอบรางวลั

ดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมประชุม และ

ร่วมงานเลียงสังสรรค์ ทีสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง 

 วันที 29 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต ์

น า ง ล ะ อ อ  แ ก้ว สา ร ะ  น า ย สุ ทัศ น์  เ อี ย ม แ ส ง 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ัดการ และ 

นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เจา้หนา้ทีเงินฝาก เขา้ร่วม

การประชุมชีแจงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ

ควบคุมภายในสหกรณ์เพือถ่ายทอดองค์ความรู้

ใหแ้ก่ผูแ้ทน และเจา้หน้าทีของสหกรณ์ทุกประเภท

ในจงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมชนั 3 สาํนักงาน

สหกรณ์จัดหวดัอ่างทอง โดยมีผูแ้ทนสหกรณ์ทุก

ประเภทเขา้ร่วมการประชุม 60 คน ทงันี หลงัจาก  - 

เลิกประชุม ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไดเ้ขา้ร่วมงานเลียง

สงัสรรค ์เนืองในวนัขึนปีใหม่ดว้ย 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลกึแก่สมาชิกเกษียณอายุ 

 วันที 30 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ 

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกนัมอบของทีระลึก (หมอ้

หุงขา้วไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ใหแ้ก่นางละออ แกว้-

สาระ สมาชิก แผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ในงานเลียง

การเกษียณอายทีุบา้นพกั ต.หวัไผ ่อ.เมือง จ.อ่างทอง 

กรรมการชสอ. ร่วมตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 4 จงัหวดัในภาคอสีาน 

 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ กรรมการเชือมโยง

เครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมกบักรรมการฯ และ

เจา้หนา้ทีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จาํกดั เดินทางไปทาํการตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจําปี 2557 ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 จงัหวดั ดงันี คือ 

  

 

 

 

 

 

 วันที  5 มกราคม 2558  ทําการตรวจ

ประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากที

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครราชสีมา จาํกัด 

จ.นครราชสีมา และทาํการตรวจประเมินสหกรณ์

ออมทรัพยข์นาดใหญ่ ทีสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยา- 
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บาลศรีสะเกษ จาํกดั จ.ศรีสะเกษ 

 วันที  6  มกราคม 2558  ทําการตรวจ

ประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากที

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จาํกัด และที

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุบลราชธานี จาํกัด 

จ.อุบลราชธานี 

 วันที  7  มกราคม 2558  ทําการตรวจ

ประเมินสหกรณ์ออมทรัพยข์นาดกลาง ทีสหกรณ์

ออมทรัพยส์ามญัศึกษามุกดาหาร จาํกดั และ ทาํการ

ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่มากที

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จาํกดั จ.มุกดาหาร 

กรรมการ ชสอ. ร่วมตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 2 สหกรณ์ ทีกรุงเทพฯ 

 วั น ที  8 ม ก ร า ค ม  2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ พร้อมกับ กรรมการฯ และเจา้หน้าทีชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เดินทาง

ไปทาํการตรวจประเมินการประกวดสหกรณ์ออม-

ทรัพยดี์เด่น ประจาํปี 2557 ในกรุงเทพฯ 2 สหกรณ์ 

คือ สหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่ ทีสหกรณ์ออม-

ทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จาํกัด เขตจตุจักร และ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่มากทีสหกรณ์ออม-

ทรัพยก์รมการปกครอง จาํกดั เขตพระนคร  

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมงานเลยีงสังสรรค์วันปีใหม่

กบัสมาชิกทีโรงงานหนองแค 

วนัท ี9 มกราคม 2558 นายกฤษณชยั สินธุ - 

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายลิขิต มีบํารุง 

เหรัญญิก นายวิรัต ชูจิตต์ นายสุทัศน์ เอียมแสง 

กรรมการฯ นางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป 

และนางเพญ็ศรี สินธุประสิทธิ สมาชิกฯ เดินทางเขา้

ร่วมงานเลียงสังสรรค์วนัขึนปีใหม่ บริษัท ไทยเร-

ยอน จาํกดั (มหาชน)โรงงานหนองแค จ.สระบุรี 

กรรมการ ชสอ. เยียมสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที            

สุราษฎร์ธานี 4 สหกรณ์ฯ  

วันที 9 มกราคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิษฐ ์

หัสดี รองประธานกรรมการ คนที 1 นายศรีโพธิ 

วา ยุพัก ต ร์  น า ยกิ ติ ชัย  ฝั น ฝ า ก จิ ต  ก ร ร ม ก า ร

ดาํเนินการ นายนลธวัช สมาธิ รองผูจ้ ัดการใหญ่ 

พร้อมกบัเจา้หน้าทีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จ ํากัด 4 คน เข้าเยียมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 สหกรณ์ ได้แก่          

1.สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจสุราษฎร์ธานี จ ํากัด 

(สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นแห่งชาติ ประจาํปี 2557) 

ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือ

แก่ทายาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึงลา้นบาท

ถ้วน )  3 .สหก รณ์อ อม ทรัพ ย์ก องบิ น 7  จ ํากัด                

4.สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จาํกดั  

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ชสอ. พบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้” 

 วนัที 10 มกราคม 2558  นายศรีโพธิ  วายุ-  

พกัตร์ กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
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เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ "ชสอ. พบสหกรณ์

สมาชิกภาคใต"้ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง         

จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ์

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา 

ซึงจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้

และมีผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา 84 คน  

 การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพือให้สหกรณ์

ออมทรัพยที์เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงภารกิจ

ของ ชสอ. และแนวนโยบายของ ชสอ. ตลอดจนผล

การดํา เ นินงานทีผ่านมา เ พือรับทราบปัญหา 

อุปสรรค ขอ้คิดเห็น และความตอ้งการบริการดา้น

ต่างๆ จากสหกรณ์ทีเข้าร่วมการสัมมนา เพือให้

ไดรั้บความรู้ทางวิชาการทีตรงต่อความตอ้งการ เพือ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีร่วมกันระหว่าง ชสอ. กับ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์และสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรรมการฯ มอบของทีระลึกให้แก่สมาชิกทีทําการ

มงคลสมรส รวม 4 ราย 

 วันที 21 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนายคณิต 

ชวดตระกูล กรรมการฯ ทาํการมอบหม้อหุงข้าว

ไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท ให้แก่นายพิษณุ นิมสุพรรณ 

สมาชิกแผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง ทีบา้นพกั ต.บา้น-

แห อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 วันที 10 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ  ประธานกรรมการฯ และนาย               

พีระภทัร ลอยละลิว กรรมการฯ ทาํการมอบหมอ้หุง

ข้าวไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท รวม 2 ใบ ให้แก่นาย

ภิญโญ อน้ไชยะ สมาชิกแผนกบริหาร (เซ็นทรัล 

ซ่อมบาํรุง) และนางสาวธนวนัต์ ทองพุ่ม สมาชิก

แผนกบริหาร (สโตร์) ทีโรงแรมวรบุรี อโยธยาคอน-

เวนชนั อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

วันที 5 มกราคม 2558 นายลิขิต มีบํารุง 

เหรัญญิก ทาํการมอบหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า มูลค่า 600 

บาทให้แก่นายณัฐสุโชค  ลิ มชืนพิทยากร สมาชิก

แผนกบริหาร (อินทรูเมนท)์  

กรรมการฯ มอบเงนิช่วยทาํบุญแก่สมาชิก 500 บาท 

วนัท ี7 มกราคม 2558 นายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ ทาํการมอบเงินช่วย

ทาํบุญให้แก่ นายจักรพงษ์ กมลฉํา สมาชิกแผนก

สปินนิง ซ่อมบาํรุง จาํนวน 500 บาท เนืองจากทาํ

การอุปสมบท  

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และคณะกรรมการต่าง ๆ รวม 5 ครัง 

 เดือนมกราคม 2558 นายศรีโพธิ  วายพุกัตร์ 

กรรมการ ชสอ. เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกัด และคณะกรรมการอืน ณ ห้องประชุม

สาํนกังาน ชสอ. รวม 5 ครัง ดงันี คือ 

 วันที 8 มกราคม 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ดา้นวิชา- 

การ ชุดที 42 ครังที 10 
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วนัที 12 มกราคม 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที 42 ครังที 9 

วันที12 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ 

ตรวจรับระบบการเปิดประตูดว้ยระบบอิเลค็ทรอนิค 

(สแกนนิวมือ) 

 วันที 12 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาการจา้งติดตงั

ระบบระบายความร้อนของหอ้งคอมพิวเตอร์พิเศษ 

วันที 17 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 42 ครังที 10 

กรรมการ ชสอ. เดินทางไปสํารวจสถานทีก่อสร้าง

อาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงรียนทฉีะเชิงเทรา 

วันที 13 มกราคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  นายประดิษฐ 

หสัดี รองประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

กรรมการดาํเนินการพร้อมดว้ยเจา้หนา้ที ชสอ. 2 คน 

เขา้หารือเรืองการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 

โรงเรียนตาํรวจตะเวนชายแดนบา้นนายาว หมู่ที 19 

ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะ

สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร

กิจกรรมสหกรณ์ เพือให้นักเรียนไดใ้ชอ้าคารเป็นที

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ พร้อมกันนีได้

เยยีมชมโครงการเกษตรเพืออาหารกลางวนั ปลูกพืช 

เลียงสตัวข์องโรงเรียนดว้ย 

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรมกับ ชสอ.           

ทีกาญจนบุรี 

 วนัที 13 - 16 มกราคม 2558 นายวิรัต ชูจิตต ์

และนายธนกฤต  วโรตนม ์กรรมการฯ เดินทางไป

ร่วมการอบรมหลกัสูตร “กรรมการดาํเนินการใหม่ 

รุ่นที 19” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท            

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึงจดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการ

อบรม 84 คน  

กา รอ บ รม มี วัต ถุป ร ะสง ค์ เ พือ อ ธิบ า ย

สาระสําคัญของบทบาทภาระหน้าที และความ

รับผิดชอบของกรรมการดําเ นินการในฐานะ

ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์มีความรู้และสามารถ

บริหารสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการร่วมประชุมทีสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง 

 วันที 14 มกราคม 2558 นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วม “การประชุมเชิงปฏิบติัการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สหกรณ์เกียวกับ

ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ทีเกิดขึนและวิธีการแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง” ณ สาํนักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

โดยมีผูแ้ทนสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวดัอ่างทองเข้า

ร่วมประชุมทุกสหกรณ์ 

รองประธานฯ และผู้จดัการร่วมประชุมประจาํเดือน

มกราคม 2558 ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

 วนัที 19 มกราคม 2558 นายศรีโพธิ  วาย ุ - 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือน

มกราคม 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวดั

อ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ วายุพักตร์ ประธาน 

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม  

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯครังที 2/2558  เดือนธนัวาคม 

2557 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือน 

ธันวาคม 2557 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

พฤศจิกายน 2557 จาํนวน 57,457.27 บาท มีรายรับ 

13,580 บาท รายจ่าย 2,363 บาท และเงินคงเหลือยก

ไปเดือนมกราคม 2558 จ ํานวน 68,674.27บาท  

ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 2 เรือง รับทราบ

การเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิกและ

รับทราบเรืองทีสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจง้ให้ทราบ 

หลายเรือง มีมติกาํหนดรายละเอียดการจัดงานวนั

สห ก ร ณ์ แ ห่ ง ช า ติ ป ร ะ จํา ปี  2558 ใ น วัน ที  26 

กุมภาพนัธ ์2558  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน และสิงของเพือการกุศล รวม 

3 รายการ เป็นเงิน 10,618 บาท   

 วันที 18 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนบัสนุนการศึกษา อาหารกลางวนัและอุปกรณ์

การเรียนแก่เด็กนกัเรียนยากไร้ในชนบท ณ โรงเรียน

สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง อ.นครไทย           

จ.พิษณุโลก จาํนวน 1,000 บาท 

 วนัที 26 ธันวาคม สหกรณ์ฯ มอบพดัลมตงั

โต๊ะมูลค่า 728 บาท ให้แก่สํานักงานทีดินจังหวัด

อ่างทอง เพือเป็นรางวลัจบัสลากของขวญัใหแ้ก่ขา้ - 

ราชการ และพนกังาน เนืองในวนัขึนปีใหม่ 

 วันที 29 มกราคม 2558 ทาํการมอบตูเ้ย็น

สองประตู ยีห้อมิตซูบิชิ มูลค่า 8,890 บาทให้แก่

สาํนกังานทีดินจงัหวดัอ่างทองเพือใชใ้นสาํนกังานฯ 

กรรมการชสอ.ฯ ร่วมการสัมมนากับชสอ.  ที

นนทบุรี 

 วัน ที  2 0  มก ร าค ม  2 55 8  น าย ศ รีโ พ ธิ  

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน (กรรมการ 

ชสอ.) เขา้ร่วมการสมัมนา เรือง “สุดฮอต กบัสัญญา

คํา ป ร ะ กัน ก ฏ ห ม า ย ใ ห ม่  มี ผ ล บัง คับ ใ ช้  1 2 

กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที 2” ณ โรงแรมริชมอนด ์          

จ. นนทบุรี ซึงจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-         

แห่งประเทศไทย จาํกดัโดยมีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 

300 คน 

 

 

 

 

 

กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ

บิดา - มารดาสมาชิก  รวม 2 ราย 

วันที  14 มกราคม 2558  นายกฤษณชัย        

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ 

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายลิขิต มี-

บาํรุง เหรัญญิก นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

เลขานุการ นางสาวไข่มุกข์ จนัทโคตร์ นายสุทศัน์ 

เอียมแสง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป
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ฉบับที่ 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพมารดานายสุพฒัน์ 

แสงมณี สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ ทีวดัเสาธงทอง  

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท  

วันที 16 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย       

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ 

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนาย

สุทัศน์ เอียมแสง เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ

มารดานางพะเยาว์ ฮวบเจริญ สมาชิกแผนกอัล-

ซิลลารี ผลิต ทีวดัเกตุ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วย

เงินทาํบุญ 500 บาท 

กรรมการฯ ร่วมพธิีละมาดและฝังศพมารดาสมาชิก    

   วันที  17 มกราคม 2558  นายกฤษณชัย       

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนางละออ 

แกว้สาระ กรรมการฯ เขา้ร่วมพิธีละมาด และฝังศพ

มารดาของนางรสริน  โสมภี ร์  สมาชิกแผน ก        

วิสโคส ผลิต ทีมสัยดิ นูรุ้รเราะฮฮี์ม ต.ชะไว อ.ไชโย           

จ.อ่างทอง และมอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท 

กรรมการ ชสอ. เข้าเยียมสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที

เชียงใหม่ 4 สหกรณ์ฯ  

  วันที 23 มกราคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพนัธ์ ประธานกรรมการฯ นายประดิษฐ์ หัสดี 

รองประธานคนที 1 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายชุม-

พล คาํปา กรรมการดาํเนินการ นายชยัรัตน์ ปันนวน 

ทีปรึกษา นายนลธวธั สมาธิ รองผูจ้ดัการใหญ่ และ

เจ้าหน้าที ชสอ. เข้าเยียมสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์-  

ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ํากัด สหกรณ์-   

ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จาํกัด สหกรณ์-

ออมทรัพยข์า้ราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ 

จาํกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จาํกัด 

การเข้าเยียมสหกรณ์สมาชิก  ชสอ. เพือทําการ

แลกเปลียนความคิดเห็นในเรืองการบริหารงานของ

ชุมนุมฯ การดาํเนินงานของสหกรณ์สมาชิก และ

เรืองอืน ๆ  

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ชสอ.  

พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ” 

วัน ที  2 4  มก ร าค ม  2 55 8  น าย ศ รีโ พ ธิ

วายุพกัตร์ กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “ชสอ. พบ

สหกรณ์สมาชิกภาคเหนือ” ณ โรงแรมโลตสั ปาง-

สวนแก้ว อ. เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.เฉลิมพล  

ดุลสมัพนัธ ์ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นประธานพิธีเปิด

การสัมมนา ซึงจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์- 

แห่งประเทศไทย จ ํากัด ร่วมกับชมรมสหกรณ์-        

ออมทรัพยภ์าคเหนือ และมีผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา 

100 คน 

 กรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือนมกราคม 2558

คณะกรรมการกลาง สอร. ทกีรุงเทพฯ 

วันที 25 มกราคม 2558 นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายวิรัต 

ชูจิตต์ กรรมการ เดินทางไปประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการกลางสหพนัธส์หกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ช้

แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

จาํกดั กรุงเทพฯ โดยมีมูลนิธิไพศาล  ธวชัชัยนันท์

เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 
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ฉบับที่ 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
 

 

ปี พ.ศ. 2557  ถือว่าเป็นปีแห่งความสําเร็จ

ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา 

เพราะเป็นปีทีสหกรณ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ

และโล่เกียรติคุณ รวม 2 รางวลัจาก 2 หน่วยงาน คือ 

ได้รับ ประกาศเกียรติคุณ เพือแสดงว่า “สหกรณ์

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีนําใจ” กิจกรรมเพือ

ชุมชนและสังคม)” จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จาํกัด และได้รับโล่เกียรติคุณ 

“เป็นสหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานระดับดี

เลิศต่อเนือง 3 ปี” จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง ความสาํเร็จดงักล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของกรรมการดําเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที

สหกรณ์ทุกคน เพราะการทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ได้รับรางวลัหนึงรางวลัใดจากหน่วยงานใดก็ตาม 

นนัหมายถึงว่าสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ของเรามีระบบ

การบริหารและจัดการทีดี  มีมาตรฐานในการ

ดาํเนินงาน บริหารงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ

เป็นไปตามเงือนไขทีหน่วยงานผูม้อบรางวลักาํหนด

ไว ้ รายละเอียดของรางวลัทีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

ไดรั้บทงัสองรางวลั มีดงันี คือ 

วนัที 1 พฤศจกิายน 2557 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพนัธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ทาํการมอบ “ประกาศ

เกยีรตคิณุ เพือแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม “มีนํา ใจ” (กิจกรรมเพือชุมชนและ

สังคม)” ในงานวนัออมแห่งชาติ ประจาํปี 2557 ณ 

โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึงมีผูเ้ขา้ร่วม

งาน 1,000 กว่าคน สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ที

เข้ารับรางวลัในวนัดังกล่าวมีทงัสิน 31 สหกรณ์ฯ 

จากสหกรณ์สมาชิกจาํนวน 1,040 สหกรณ์ฯ ซึงถือ

ว่าจาํนวนสหกรณ์ฯ ทีไดรั้บรางวลัดงักล่าวมีไม่มาก

นกั และสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ของเราเป็นหนึงใน 31 

สหกรณ์ฯ ทีรับประกาศเกียรติคุณดงักล่าว 

เหตุผลทีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไดรั้บรางวลั

“ประกาศเกียรติคุณ เพือแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม “มีนาํใจ” (กิจกรรมเพือชุมชนและ

สังคม)” เนืองจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกัด พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์ออม-

ทรัพยฯ์ ของเราไดท้าํกิจกรรเพือชุมชนและสังคมมา

โดยตลอด โดยในแต่ละปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

บริจาคเงินเพือการกุศลเป็นเงินประมาณ 20,000 - 

30,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้แก่โรงเรียน 

วดั องค์กรการกุศลต่างๆ รวมทังการบริจาคผ่าน

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ต่างๆ และชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด เพือไปดําเนินการ

เกียวกบัการกุศลต่าง ๆ ผา่นองคก์รเหล่านนั 
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วันที 29 ธันวาคม 2557 นายปวิน ชํานิ-

ประศาสน์ ผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง เป็นประธาน

ในการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ประเภท       

ต่างๆ ในจงัหวดัอ่างทองสาํหรับสหกรณ์ทีได ้“เป็น

สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานระดับดีเลิศ

ต่อเนือง ตงัแต่ปีพุทธศักราช 2555 ถึงปีพุทธศักราช 

2557” ณ สาํนักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองโดยมี

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

พร้อมกับข้าราชการ กรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิก

สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีมอบโล่       

เกียรติคุณเป็นจาํนวนมาก โดยนายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เป็นผูแ้ทนสหกรณ์-

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั เขา้รับ

มอบโล่เกียรติคุณจากผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง 

 

 

 

 

  

 

 

 

สาํหรับเหตุผลทีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ของ

เราไดรั้บโล่เกียรติคุณจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง เป็นไปตามหนงัสือทีนายประกอบ  เผา่พงศ์

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจง้ใหส้หกณณ์ออมทรัพยฯ์ 

ทราบว่า  “ตามทีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออก

ประกาศ เรือง กาํหนดระดบัมาตรฐานสหกรณ์ เพือ

การปฏิบัติภารกิจส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

สหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง 2 ระดับ คือระดับได้

มาตรฐานและระดบัตาํกว่ามาตรฐานมีตวัชีวดัระดบั

มาตรฐานสหกรณ์ 7 ขอ้ สหกรณ์ทีผ่านตวัชีวดัทัง       

7 ข้อ ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึงสํานักงาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ได้พิจารณาแลว้เห็นควร

มอบโล่เกียรติคุณใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ทีรักษามาตรฐานสหกรณ์

ในระดับดีเลศิต่อเนือง ตงัแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 

2557 โด ยจ ะม อบ โล่ เ กี ยรติ คุณ ให้ ใน วัน ที  29 

ธนัวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ สาํนักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง” 

 

 

  

 

 

 

 

 คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน

ทีมีส่วนสําคัญทําให้สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-

แ ร ง ง า น ไ ท ย เ ร ย อ น  จํ า กั ด  ข อ ง เ ร า ไ ด้ รั บ

ประกาศนียบตัรเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณทงัสอง

รางวลั ดว้ยการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ เป็น

อย่างดีทุกเรือง ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นตามข้อ         

บงัคบัฯ หรือถือเกินกว่าเกณฑ์ทีขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ 

กาํหนด การฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เป็นจาํนวนมาก 

และการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนือง

ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือการเขา้ศึกษาดูงานกับ

สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณจากใจจริง ๆ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิกและ

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

  ลูกชายอายุครบ 3 ขวบแลว้ สําหรับน้อง

คอปเตอร์ คุณแม่ยุย้  คุณยุจิรา ผดุงผล จดังานวนั

เกิดให้ลูกชายไปเมือเร็วๆ นีครับ ##๙๙## ไดน้ั ง

เครืองบินเป็นครังแรกในชีวิตสําหรับ คุณพวง-

ทอง หมีทอง โดยบินจากดอนเมืองไปลงทีจงัหวดั

เลย ก่อนจะต่อรถยนต์ไปเชียงคาน ไม่ทราบว่าป้า

แต๋ว ตืนเตน้ไหมครับ ##๙๙## ช่วงวนัขึนปีใหม่ 

คุณวัชระ คุณนภาพร ป่าพฤกษา จดัทริปเล็กๆ กบั

ครอบครัว กางเตน้ท์ กินอาหารเยน็ กินบรรยากาศ 

ทีเขือนป่าสัก เพราะไปไกลไม่ได ้ดูแลว้มีความสุข

มากเลยครับ ##๙๙## สําหรับครอบครัวของ คุณ

เสน่ห์ คุณวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย พร้อมลูกๆ ไปเทียว

ไกลถึงเขือนภูมิพล จ.ตาก และภูชีฟ้ากบัไร่เชิญ

ตะวนั จ.เชียงราย ครับ ##๙๙## ตอ้งการเสือผา้

หรือชุดสวยๆ ติดต่อกบั คุณเยาวลักษณ์ เสาใบ ได้

นะครับ เจา้ของขายในราคาเป็นกนัเอง หรือจะเขา้

ไปดูแบบทีเฟสบุ๊คก็ได้ครับ ##๙๙## เดินสายเพือ

ทาํพิธีทางศาสนาอยู่เป็นประจาํ สาํหรับ คุณอาํนาจ 

จ ันทร์มา  ล่าสุดไปร่วมพิธีเท ทองหล่อพระ ที

บ า ง เ ข น  ข อ น ุโ ม ท น า บุญ ด ว้ ย ค ร ับ  ##๙ ๙ ##             

วงดนตรีเฟรนด์ชิพเต็มวง โดยการนาํของ คุณกิต-ิ

ศักดิ  พรหมชนะ  ไปเล่นงานวนัเด็กทีหมู่บา้น

อ ่า ง ท อ ง ธ า นี น อ ก จ า ก เ ล ่น ด น ต รีแ ล ว้ ย งั นํา

ของขวญัไปแจกเด็กๆ ดว้ยครับ ##๙๙## ผลการ

ตรวจสุขภาพประจาํปีของ คุณนฤมล  เฉลิมรมย์ 

คุณหมอบอกว่าแต่ละวนัดืมนาํน้อยไปตอนนีคุณ

เปรียวเลยตอ้งดืมนาํเพิมขึนทุกวนั ระวงัจะอว้นนาํ

นะครับ ##๙๙## ขอชืนชม และขออนุโมทนาบุญ

กบั คุณจักรพงษ์ กมลฉํา ทีทาํการอุปสมบทไปเมือ

เดือนมกราคมทีผ่านมาโดยเจา้ภาพจดังานแบบ

เรียบง่าย ไม่มีการแห่รับนาค ไม่มีการจดังานเลียง

ครับ ##๙๙## พาครอบครัวไปทาํการแข่งขนัวิ ง

มาราธอนสองวนัติดกนัเลย สําหรับ คุณกฤษณ์ 

เย็นทรวง โดยวนัที 17 ม.ค. 58 เขา้ร่วมการแข่งขนั 

“จอมสุรางษ์มมินิมาราธอน” ทีอยุธยา ส่วนวนัที18 

ม.ค. 58 เขา้ร่วมการแข่งขนั “30 ปี สสส.จอมบึงมา

ราธร” ทีมหาวิทยาลยัราชชัหมู่บา้นจอมบึง ราชบุรี

ครับ ##๙๙## ขอขอบคุณ คุณละเมียด คุณมาลา  

ป่าพฤกษา  ทีไดน้ํากระเช า้ดอกไมม้ามอบแก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เนืองในโอกาสวนัขึนปีใหม่

ครับ ##๙๙## ขอแสดงความเสียใจกบั คุณสุพัฒน์ 

แสงมณี สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ ทีสูญเสียคุณแม่

ไปเมือตน้เดือนทีแลว้ ทังนีคุณแม่บุญเรือน  แสง-

มณี เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ดว้ยครับ ##

๙๙## ขอบขอบคุณสมาชิก 4 ท่าน ไดแ้ก่ คุณกล้า 

ปันเง ิน คุณสุก ัญญา บุญช่วย คุณธนากร บุญ-

กระจ่าง และ คุณพิศิษฐ์ ยิมวิไล ทีทาํการเพิมคา่

หุ้นรายเดือนกบัสหกรณ์ ขอให้มีเงินเก็บก่อนการ

เกษียณจาํนวนมากนะครับ ##๙๙## ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณพะเยาว์  ฮวบเจริญ ทีสูญเสียคุณแม่

ไปเมือกลางเดือนมกราคมทีผ่านมาครับ ##๙๙## 

เช่นเดียวกนั ขอแสดงความเสียใจกบั  คุณศักดา 

นาคประว ิต  ทีสูญเสียภรรมยา และคุณรสริน        
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 317 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
โสมภีร์ ทีสูญเสียคุณแม่ไปในเวลาใกลเ้คียงกนั

ครับ ##๙๙## จดังานเลียงสังสรรค์วนัขึนปีใหม่

ให้กบัลูกน้องทีโรงงานของคุณสมปอง จาระนุ่น

ไปเรียบร้อยแลว้ ก็ขอให้กิจการเฮงๆ ยิงขึนไปนะ

ครับ ##๙๙## ฝากขอบคุณสมาชิกสหภาพฯ และ

พนักงานทุกท่านมาจาก คุณไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ 

กรรมการมูลนิธ ิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ที

ช่วยกนัอุดหนุนเครืองดืมของมูลนิธิฯ ในงานเลียง

สังสรรค์วนัขึนปีใหม่ของบริษทัฯ ทาํให้มีรายได้

เขา้มูลนิธิฯ จาํนวน 7,767 บาท ##๙๙## ทาํบุญขึน

บา้นใหม่ไปเรียบร้อยเมือตอนปลายเดือนมกราคม

ทีผ่านมา สาํหรับ คุณสมหมาย จันทโคตร์ ขอให้

อยู ่เยน็เป็นสุขตลอดไปครับ ##๙๙## เป็นแม่คา้

ขายเสือผา้ กระเป๋าถือ และของใชต้่างๆ อีกคน 

อยากไดสิ้นคา้อะไรดูไดที้เฟสบุ๊คของ คุณอภิชา 

อธิลาภ หรือน้องใหม่นะครับ ##๙๙## หลงัจากให้

คนเช่าปัมนํามนัไปแลว้ ไม่ค่อยไดเ้ห็นหน้า คุณ

บุญช่วย กสิกุล หวงัว่าพีช่วยของน้องๆ คงสบายดี

นะครับ ##๙๙## ตอ้งการไปเทียวต่างประเทศไม่

ว่าจะเป็นกมัพูชา หรือเวียดนาม ติดต่อกบัพีเปียก 

คุณสมพร สุวรรณผดุงไดน้ะครับตอนนีจดัทวัร์อยู่

เป็นประจาํครับ ##๙๙## ขอแสดงความยินดีกบั 

คุณสุพจน์  สดแสงจันทร์ ทีน้องแพร ลูกสาวกาํลงั

โตวนัโตคืนแถมน่ารักอีกต่างหากและเป็นขวญัใจ

ของทุกคนในครอบครัวครับ ##๙๙## ไดข้่าวว่า 

คุณยุทธนา ช่างคิด ทาํกรงเพือจะจบัลิงในโรงงาน 

ไม่ทราบว่าถึงตอนนีจบัลิงไดห้รือยงัครับ ##๙๙## 

ดีใจกบั คุณไข่มุกข์ จันทโคตร์ ทีไดก้ระเป๋าถือใบ

ใหญ่จากสิงคโปร์โดยน้องพลัเป็นคนซือมาให้ งาน

นีคุณออ้ยเป็นปลืมทีสุดเลย ##๙๙## ขออนุโมทนา

บุญกบั คุณณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ทีนํา เงินโบนัส 

จาํนวน 5,500 บาท ไปสมทบกบัเงินของคุณแม่

รวมเป็น 10,000 กว่าบาท เพือร่วมทาํบุญโครงการ

สร้างพระ ปล่อยชีวิตปลา จดัโต๊ะจีนเลียงพระ 500 

รูป ##๙๙##  ขยนัมาทํางานเป็นประจําทุกวนั 

สาํหรับ คุณจารุณี จิตตะมาก ปลายปีนีคงไดรั้บเงิน

รางวลัความเพียรเช่นเคยนะครับ ##๙๙## งานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุของ คุณปรานอม กันมณี 

เพือนๆ ทีไปร่วมงานประทบัใจกนัทุกคน เพราะ

เจา้ภาพจดัทําถว้ยกาแฟพิเศษทีมีภาพของคุณ

ประนอมทีถว้ยกาแฟแจกให้แก่ทุกคนดว้ยครับ ##

๙๙## เมือวนัเด็กทีผ่านมา คุณธนกร  ชินะตังกูร 

พร้อมสามีพาลูกสาวสองคนไปเทียวทีบึงปรีดา- 

เลคแอนด์ฮิลรีสอร์ท ซึงทีพกับรรยากาศดีมาก       

มีทังสวนสัตวเ์ปิดและสวนสาธารณะอย่างนีน้อง

เกรซ และน้องแกรนด์ตอ้งชอบอย่างแน่นอนเลย 

##๙๙##  ขอแสดงความยินดีกบั คุณอรพรรณ สม-

ตัว(เปิล) ทีร่วมกบัคุณแม่ทาํการอุปสมบทน้องชาย

ไปเมือเร็วๆ นีครับ  ##๙๙## แมจ้ะไปทาํงานที

โรงงานแห่งใหม่แลว้ แต่ คุณมงคล ดอนใหม่ ก็ยงั

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่ ว่างเมือไรก็แวะมาเยียม

สหกรณ์ฯบา้งนะครับ ##๙๙## หลงัจากการเกษียณ

ไปแลว้ ไม่ไดพ้บหน้า คุณอเนก อยู่สุข เลย หวงัว่า

คงสบายดีนะครับ ##๙๙## ลูกสาวกลบัจากการไป

เรียนหนังสือทีประเทศจีนมาแลว้ คุณยินดี ค ุณ

เฉลิมศรี  กลันฉะอ้อน คงหายคิดถึงและเป็นห่วง

ลูกแลว้นะครับ ##๙๙## พบกันฉบับหน้า##๙๙##  

##๙๙## สวัสดีครับ ##๙๙##   
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รายงานกิจการประจาํเดือน มกราคม 2558 (MONTHLY REPORTS JANUARY 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.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

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

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  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. 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 2558 Revenues  from  January 2015 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม 2558 Expenses  from  January 2015 

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

1,100 

290,119,530.00 

8,432,704.59 

5,789,529.55 

4,188,558.57 

10,033,675.57 

88,121,640.42 

15,262,138.70 

4,527,899.06 

98,855,880.06 

6,439,280.00 

358,208.65 

402,078.65 

6,395,410.00 

24,571,169.18 

522,191.08 

30,060,000.00 

 

 

52,449,890.65 

36,414,959.41 

297,065,101.74 

23,071,150.00 

26,998,352.46 

293,137,899.28 

35,991,250.98 

1,074,175.75 

1,233,615.56 

198,316.78 

1,035,298.78 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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บาท  Baht 
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สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดา 

นางพะเยาว  ฮวบเจรญิ สมาชกิอลัซิลลารี่ 

ผลิต พรอมชวยเงินทําบุญ 500 บาท 

ประธานฯ รบัมอบโล “เปนสหกรณผานเกณฑการ 

จัดมาตรฐานระดับดีเลิศ ตอเนือ่ง 3 ป” (29 ธ.ค. 57) 

กรรมการ และเจาหนาทีส่หกรณฯ รวมงานเลี้ยง

สังสรรควันขึน้ปใหม ที่โรงงานหนองแค (9 ม.ค. 58) 

นายศรโีพธ์ิ  วายุพกัตร กรรมการ ชสอ. เขาตรวจประเมนิการประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน ทีส่อ.สามญั 

ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จํากัด (7 ม.ค. 58) และเขาเยีย่ม สอ.สาธารณสุขเชียงใหม จํากัด (23 ม.ค. 58)  

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดา 

นายสุพฒัน  แสงมณี สมาชกิเวอรคชอพ 

 พรอมชวยเงินทําบญุ 500 บาท 


