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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท และ
ของ ทีระลึกให้ แก่สมาชิกเกษียณอายุ รวม 7 ราย
วัน ที 27 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ ทํา การมอบ
สร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล ค่ า 19,000 บาท
ให้แ ก่ น างระเบี ย บ บุ ญ ประเสริ ฐ สมาชิ ก แผนก
ห้องปฏิบตั ิการเคมี โดยมอบให้ทีทีทําการสหกรณ์ฯ
วั น ที 3 ม กรา คม 2 55 7 น า ย ศรี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น ทํา การมอบ
สร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล ค่ า 19,000 บาท
ให้แก่นางปรานอม กันมณี สมาชิกแผนกอัลซิลลารี
ผลิ ต โด ยม อบ ให้ ใ น งา นเลี ย งสั ง ส รร ค์ ก า ร
เกษียณอายุทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วัน ที 16 มกราคม 2557 นายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุวฒั น์ แก้วเฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ ทําการมอบ
สร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล ค่ า 20,200 บาท
คนละ 1 เส้น ให้แก่นายสมหมาย อธิ ลาภ และนาย
มนัส ทับทิมเขียว สมาชิ กแผนกไฟฟ้า โดยมอบให้
ในงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุทีหน้าตึกบริ หาร
บริ ษ ัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)โดยนางละออ
แก้วสาระ และนายสุทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ เข้า-

ร่ วมงาน
สหกรณ์ฯ ได้ รับเงินฝากช่ วงการจ่ ายเงินโบนัสของ
บริษัทฯ 6.5 ล้านบาท สมาชิกซื อหุ้น 5.7 แสนบาท
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน เปิ ดเผยว่าในช่วงเวลาการจ่ายเงินโบนัสของ
บริ ษั ท ฯ ระหว่ า งวั น ที 25 ธั น วาคม 2557 6 มกราคม 2558 สหกรณ์ฯ ได้เปิ ดรั บเงิน ฝากจาก
เงินโบนัสของบริ ษทั ฯ ทีจ่ายให้แก่พนักงาน ปรากฏ
ว่าได้รับเงินฝากโบนัส จํานวน 6,569,964 บาท และ
ซือหุ ้น พิเศษ จํานวน 570,000 บาท โดยสหกรณ์ ฯ
ได้มอบของที ระลึ ก ให้แ ก่ ส มาชิ ก ฯ ที ฝากเงิ น กับ
สหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกบัญชีและทุกครังที
ฝากเงิน โดยของทีระลึกทีมอบให้สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
จะมี มู ล ค่ า มากน้อ ยตามจํา นวนยอดเงิ น ฝากของ
สมาชิกแต่ละคน
( อ่ านต่อหน้ า 3 )
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 32 (2557)
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน
นายสุวัฒน แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต มีบํารุง
เหรัญญิก
นายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ
นายวิรตั ชูจิตต
กรรมการ
นางละออ แกวสาระ
กรรมการ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายธนกฤต วโรตนม
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ

กรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแก นายพิษณุ นิ่มสุพรรณ
เนื่องจากทําการมงคลสมรส (21 ธ.ค. 57)

เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาทีบ่ ัญชี
เจาหนาทีเ่ งินกู
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสุวัฒน แกวเฮียง
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายวิรัต ชูจิตต  นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นางสาวไขมุกข จันทโคตร
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

กรรมการฯ และผูจัดการ มอบของที่ระลึกแก
นางละออ แกวสาระ เนื่องจากเกษียณอายุ (30 ธ.ค. 57)

กรรมการฯ เขารวมพิธีละมาด และฝงศพมารดาของ
นางรสริน โสมภีร ที่มัสยิดนูรุรเราะอฮีม (17 ม.ค. 58)
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กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ฯ ร่ วมถวายพระพร
กับเทศบาลตําบลโพสะ (ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 5 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุวฒั น์ แก้วเฮียง
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
นายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง นายพีร ะภัท ร ลอยละลิ ว
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมพิธี
ถวายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
กับเทศบาลตําบลโพสะ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ประธานฯ และหัวหน้ าฝ่ ายทัวไป ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ สันนิบาตสหกรณ์ ฯ
วัน ที 20 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนางนาถ
มงคลหว้า หัว หน้าฝ่ ายทั วไป เข้าร่ ว มการประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจําปี 2557 สัน นิ บาตสหกรณ์แห่ ง ประเทศไทย ณ โรงแรมปริ น ซ์ พาเลซ กรุ งเทพฯ
โดยมีผแู ้ ทนสหกรณ์ทวประเทศเข้
ั
าร่ วมการประชุม
ใหญ่ จํานวน 1,000 กว่าคน
ทีประชุ มใหญ่ ได้มีมติ รั บรองงบการเงิ น
ประจํา ปี 2557 อนุ ม ัติ แ ผนงานและงบประมาณ
ประจําปี 2558 มีมติยกหนี แก่ สหกรณ์ก ารเกษตรบ้านเกาะปู จํากัด จํานวน 753,473.45 บาท เนื อง
จากสหกรณ์ ป ระสบความเสี ย หายจากภัย พิ บัติ
สึนามิ
กรรมการฯ ร่ วมการสัมมนากับ ชสอ. ทีนนทบุรี
วั น ที 23 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
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วายุพ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น (กรรมการ
ชสอ.) นายวิรั ต ชู จิ ต ต์ และนายคนิ ต ชวดตระกูล
กรรมการฯ เข้าร่ วมการสัมมนา เรื อง “สุ ดฮอต กับ
สัญญาคําประกัน กฏหมายใหม่ มีผ ลบังคับใช้ 12
กุ ม ภาพัน ธ์ 2558” ณ โรงแรมริ ชมอนด์ อ.เมื อ ง
จ.นนทบุ รี ซึ งจัด โดย ชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่งประเทศไทย จํากัด
การสั ม มนามี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อสร้ า ง
ความรู ้ความเข้าใจในสาระสําคัญของ พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ มเติ ม ประมวลกฏหมายแพ่ งและพานิ ช ย์ พ.ศ.
2557 และรับทราบแนวปฏิบตั ิของสหกรณ์เกียวกับ
สัญญาคําประกันตามกฏหมายใหม่
ผู้ จัด การเข้ า ร่ วมการสั ม มนากับ กรมตรวจบั ญ ชี
ทีกรุ งเทพฯ
วันที 25 - 26 ธันวาคม 2557 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการสัมมนา เรื อง “ตรวจ
สุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน รุ่ นที 1” ณ เคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ ซึงจัด
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือเสริ มสร้าง
ค ว า ม รู ้ ใน ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แล ะ ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย
การตรวจสอบสุ ข ภาพและความมันคงทางการเงิ น
โดยสหกรณ์ เ อง ซึ งจะช่ ว ยในการวางแผนทาง
การเงิ น ในอนาคตและระมัด ระวัง รอบคอบใน
การดํา เนิ น งานของสหกรณ์ ฯ ประเด็ น ที สํา คัญ
ทีสหกรณ์ตอ้ งทราบในด้านกฏหมาย คําสั งระเบียบ
คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่ วยงาน
ทีเกียวข้อง ตลอดจนความเสี ยงในการบริ หารธุรกิจ
เพือเสริ มสร้างให้สหกรณ์เข้มแข็ง พึงพาตนเองได้
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สหกรณ์ ฯ ได้ รั บ โล่ เ กีย รติคุ ณ “เป็ นสหกรณ์ ผ่ า น
เกณฑ์การจัดมาตรฐานระดับดีเลิศต่อเนือง 3 ปี
วัน ที 29 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เข้ารับมอบโล่
เกี ยรติ คุ ณ จากสํานัก งานสหกรณ์ จ ังหวัด อ่า งทอง
โดยมีนายปวิน ชํานิ ประศาสน์ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
อ่ า งทอง เป็ นประธานในการมอบโล่ ร างวัล แก่
สหกรณ์ ประเภทต่ างๆ ในจังหวัด อ่างทอง สําหรั บ
สหกรณ์ ที ได้ “เป็ นสหกรณ์ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารจั ด
มาตราฐานระดับดีเลิศต่อเนืองตังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง
ปี พ.ศ. 2557” ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
พร้ อมกับข้าราชการ กรรมการสหกรณ์ ฯ สมาชิ ก
สหกรณ์ ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่ วมพิธีมอบรางวัล
ดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที ฯ ร่ วมประชุ ม และ
ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์ ทีสํ านักงานสหกรณ์ จังหวัด
อ่างทอง
วัน ที 29 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชัย
สินธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์
นางละออ แก้ ว สาระ นายสุ ทั ศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ัดการ และ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีเงินฝาก เข้าร่ วม
การประชุ ม ชี แจงการส่ ง เสริ มธรรมาภิ บ าลและ
ควบคุ ม ภายในสหกรณ์ เ พื อถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้
ให้แก่ผแู ้ ทน และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ทุกประเภท
ในจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมชัน 3 สํานักงาน
สหกรณ์ จ ัด หวัด อ่างทอง โดยมีผูแ้ ทนสหกรณ์ ทุก
ประเภทเข้าร่ วมการประชุม 60 คน ทังนี หลังจาก -
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เลิกประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมได้เข้าร่ วมงานเลียง
สังสรรค์ เนืองในวันขึนปี ใหม่ดว้ ย
สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิกเกษียณอายุ
วัน ที 30 ธัน วาคม 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกันมอบของทีระลึก (หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ให้แก่นางละออ แก้วสาระ สมาชิ ก แผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต ในงานเลียง
การเกษียณอายุทีบ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
กรรมการชสอ. ร่ วมตรวจประเมิน การประกวด
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่ น 4 จังหวัดในภาคอีสาน
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ กรรมการเชือมโยง
เครื อข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมกับกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด เดินทางไปทําการตรวจประเมินการประกวด
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ดี เ ด่ น ประจํา ปี 2557 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ดังนี คือ

วั น ที 5 มกราคม 2558 ทํา การตรวจ
ประเมิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข นาดใหญ่ ม ากที
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขนครราชสี มา จํากัด
จ.นครราชสี มา และทําการตรวจประเมิน สหกรณ์
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยา-
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บาลศรี สะเกษ จํากัด จ.ศรี สะเกษ
วั น ที 6 มกราคม 2558 ทํา การตรวจ
ประเมิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข นาดใหญ่ ม ากที
สหกรณ์ ออมทรั พย์ค รู อุบ ลราชธานี จํา กัด และที
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขอุบลราชธานี จํากัด
จ.อุบลราชธานี
วั น ที 7 มกราคม 2558 ทํา การตรวจ
ประเมินสหกรณ์ ออมทรัพย์ขนาดกลาง ที สหกรณ์
ออมทรัพย์สามัญศึกษามุกดาหาร จํากัด และ ทําการ
ตรวจประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข นาดใหญ่ มากที
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มุกดาหาร จํากัด จ.มุกดาหาร
กรรมการ ชสอ. ร่ ว มตรวจประเมิน การประกวด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ดีเด่ น 2 สหกรณ์ ทีกรุ งเทพฯ
วั น ที 8 ม ก รา ค ม 2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
พิเศษ พร้อมกับ กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีชุมนุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด เดินทาง
ไปทําการตรวจประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจําปี 2557 ในกรุ งเทพฯ 2 สหกรณ์
คือ สหกรณ์ ออมทรั พย์ข นาดใหญ่ ทีสหกรณ์ ออมทรั พย์ก รมวิช าการเกษตร จํากัด เขตจตุ จ ัก ร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข นาดใหญ่ มากที สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จํากัด เขตพระนคร
กรรมการสหกรณ์ฯ ร่ วมงานเลียงสั งสรรค์ วันปี ใหม่
กับสมาชิกทีโรงงานหนองแค
วันที 9 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย สินธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรั ญ ญิ ก นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ นายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการฯ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
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และนางเพ็ญศรี สินธุประสิทธิ สมาชิกฯ เดินทางเข้า
ร่ วมงานเลียงสังสรรค์ว นั ขึ นปี ใหม่ บริ ษ ัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)โรงงานหนองแค จ.สระบุรี
กรรมการ ชสอ. เยี ยมสหกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. ที
สุ ราษฎร์ ธานี 4 สหกรณ์ฯ
วัน ที 9 มกราคม 2558 ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สัม พัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิ ษ ฐ์
หัสดี รองประธานกรรมการ คนที 1 นายศรี โ พธิ
วายุ พ ั ก ตร์ นายกิ ติ ชั ย ฝั นฝากจิ ต กรรมการ
ดําเนิ น การ นายนลธวัช สมาธิ รองผูจ้ ัด การใหญ่
พร้อมกับเจ้าหน้าที ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด 4 คน เข้า เยียมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ใ นจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี 4 สหกรณ์ ได้แ ก่
1.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จํากัด
2.สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ํา รวจสุ ร าษฎร์ ธ านี จํา กัด
(สหกรณ์ ออมทรัพย์ดีเด่น แห่ งชาติ ประจําปี 2557)
ในกรณี สมาชิกเสี ยชีวิต สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือ
แก่ ทายาท เป็ นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ งล้านบาท
ถ้ว น) 3.สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ก องบิ น 7 จํ า กั ด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ธานี จํากัด

กรรมการ ชสอ. เข้ าร่ วมสัมมนาโครงการ “ชสอ. พบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ”
วันที 10 มกราคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ กรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการพิเศษ
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เข้าร่ ว มการสัมมนาโครงการ "ชสอ. พบสหกรณ์
สมาชิก ภาคใต้" ณ โรงแรมนิ ภ าการ์ เด้น ท์ อ.เมือง
จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยมี ด ร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พัน ธ์
ประธานกรรมการชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด เป็ นประธานพิธีเปิ ดการสัมมนา
ซึงจัดโดยชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ร่ วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
และมีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนา 84 คน
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือให้สหกรณ์
ออมทรั พย์ทีเข้าร่ ว มสัมมนาได้รั บทราบถึงภารกิ จ
ของ ชสอ. และแนวนโยบายของ ชสอ. ตลอดจนผล
การดํา เนิ นงานที ผ่ า นมา เพื อรั บ ทราบปั ญหา
อุปสรรค ข้อคิดเห็น และความต้องการบริ การด้าน
ต่ า งๆ จากสหกรณ์ ที เข้าร่ วมการสัม มนา เพื อให้
ได้รับความรู ้ทางวิชาการทีตรงต่อความต้องการ เพือ
สร้างความสัมพัน ธ์อนั ดีร่ วมกันระหว่าง ชสอ. กับ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์
กรรมการฯ มอบของทีระลึกให้ แก่ สมาชิกทีทําการ
มงคลสมรส รวม 4 ราย
วัน ที 21 ธั น วาคม 2557 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนายคณิ ต
ชวดตระกูล กรรมการฯ ทํา การมอบหม้อหุ ง ข้า ว
ไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท ให้แก่นายพิษณุ นิ มสุพรรณ
สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ซ่อมบํารุ ง ทีบ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง
วัน ที 10 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนาย
พีระภัทร ลอยละลิว กรรมการฯ ทําการมอบหม้อหุ ง
ข้า วไฟฟ้ า มู ลค่ า 600 บาท รวม 2 ใบ ให้แ ก่ น าย
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ภิ ญโญ อ้น ไชยะ สมาชิ ก แผนกบริ ห าร (เซ็น ทรั ล
ซ่อมบํารุ ง ) และนางสาวธนวัน ต์ ทองพุ่ม สมาชิ ก
แผนกบริ หาร (สโตร์) ทีโรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชัน อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา

วัน ที 5 มกราคม 2558 นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรัญญิก ทําการมอบหม้อหุ งข้าวไฟฟ้า มูลค่า 600
บาทให้แก่น ายณัฐสุ โชค ลิ มชื นพิทยากร สมาชิ ก
แผนกบริ หาร (อินทรู เมนท์)
กรรมการฯ มอบเงินช่ วยทําบุญแก่สมาชิก 500 บาท
วันที 7 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ ทําการมอบเงินช่ว ย
ทําบุ ญให้แก่ นายจัก รพงษ์ กมลฉํา สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ซ่อมบํารุ ง จํานวน 500 บาท เนื องจากทํา
การอุปสมบท
กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการต่าง ๆ รวม 5 ครัง
เดือนมกราคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ ชสอ. เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ น การชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอืน ณ ห้องประชุ ม
สํานักงาน ชสอ. รวม 5 ครัง ดังนี คือ
วัน ที 8 มกราคม 2558 เข้าร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นวิชาการ ชุดที 42 ครังที 10
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วันที 12 มกราคม 2558 เข้าร่ วมการประชุม
คณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจ การพิเศษ
ชุดที 42 ครังที 9
วัน ที 12 มกราคม 2558 เข้า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการตรวจรั บอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ และ
ตรวจรับระบบการเปิ ดประตูดว้ ยระบบอิเล็คทรอนิ ค
(สแกนนิ วมือ)
วัน ที 12 มกราคม 2558 เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคาการจ้างติดตัง
ระบบระบายความร้อนของห้องคอมพิวเตอร์พิเศษ
วัน ที 17 มกราคม 2558 เข้า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 10
กรรมการ ชสอ. เดิน ทางไปสํ ารวจสถานทีก่ อ สร้ าง
อาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงรียนทีฉะเชิงเทรา
วัน ที 13 มกราคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุ ลสัมพัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายประดิ ษ ฐ
หัสดี รองประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการดําเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที ชสอ. 2 คน
เข้าหารื อเรื องการก่อสร้างอาคารกิจ กรรมสหกรณ์
โรงเรี ยนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านนายาว หมู่ที 19
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะ
สนั บ สนุ นงบประมาณในการก่ อ สร้ า งอาคาร
กิจกรรมสหกรณ์ เพือให้นักเรี ยนได้ใช้อาคารเป็ นที
เรี ย นรู ้ และฝึ กปฏิ บัติ ด ้า นสหกรณ์ พร้ อมกัน นี ได้
เยียมชมโครงการเกษตรเพืออาหารกลางวัน ปลูกพืช
เลียงสัตว์ของโรงเรี ยนด้วย
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ วมการอบรมกับ ชสอ.
ทีกาญจนบุรี
วันที 13 - 16 มกราคม 2558 นายวิรัต ชูจิตต์
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และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ เดินทางไป
ร่ วมการอบรมหลักสู ตร “กรรมการดําเนิ นการใหม่
รุ่ น ที 19” ณ โรงแรมเฟลิก ซ์ ริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึงจัดโดยชุมนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมีผูเ้ ข้าร่ วมการ
อบรม 84 คน
การอบรมมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื ออธิ บ าย
สาระสํา คัญ ของบทบาทภาระหน้า ที และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการดํา เนิ นการในฐานะ
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความรู ้และสามารถ
บริ หารสหกรณ์ออมทรัพย์ได้

ผู้จัด การร่ ว มประชุ มทีสํ านัก งานสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทอง
วันที 14 มกราคม 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วม “การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สร้ า งความรู ้ ความเข้าใจให้แ ก่ ส หกรณ์ เ กี ยวกับ
ข้อบกพร่ องของสหกรณ์ทีเกิดขึนและวิธีการแก้ไข
ข้อบกพร่ อง” ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
โดยมีผูแ้ ทนสหกรณ์ ต่ างๆ ในจังหวัด อ่างทองเข้า
ร่ วมประชุมทุกสหกรณ์
รองประธานฯ และผู้จดั การร่ วมประชุ มประจําเดือน
มกราคม 2558 ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
วันที 19 มกราคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ -
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พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุมประจําเดือน
มกราคม 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง ณ ห้องประชุ มสํานักงานสหกรณ์จ ังหวัด
อ่ า งทอง โดยมี น ายศรี โพธิ วายุพ ัก ตร์ ประธาน
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ มมีมติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯครังที 2/2558 เดือนธันวาคม
2557 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจําเดือน
ธัน วาคม 2557 โดยมีเ งิ น คงเหลือ ยกมาจากเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 จํานวน 57,457.27 บาท มีรายรับ
13,580 บาท รายจ่าย 2,363 บาท และเงินคงเหลือยก
ไปเดื อ นมกราคม 2558 จํา นวน 68,674.27บาท
ติด ตามผลการประชุ มคราวก่ อน 2 เรื อง รั บทราบ
การเชื อมโยงธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ สมาชิ ก และ
รับทราบเรื องทีสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ
หลายเรื อง มีมติ ก าํ หนดรายละเอียดการจัดงานวัน
สหกร ณ์ แห่ ง ช าติ ปร ะจํ า ปี 2558 ในวั น ที 26
กุมภาพันธ์ 2558
สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน และสิ งของเพือการกุศล รวม
3 รายการ เป็ นเงิน 10,618 บาท
วัน ที 18 ธั น วาคม 2557 สหกรณ์ ฯ บริ จ าค
เงินสนับสนุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณ์
การเรี ยนแก่เด็กนักเรี ยนยากไร้ในชนบท ณ โรงเรี ยน
สหภาพแรงงานการไฟฟ้ านครหลวง อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก จํานวน 1,000 บาท
วันที 26 ธันวาคม สหกรณ์ฯ มอบพัดลมตัง
โต๊ะมูลค่ า 728 บาท ให้แ ก่ สํานัก งานที ดิ น จังหวัด
อ่างทอง เพือเป็ นรางวัลจับสลากของขวัญให้แก่ขา้ -
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ราชการ และพนักงาน เนืองในวันขึนปี ใหม่
วันที 29 มกราคม 2558 ทําการมอบตูเ้ ย็น
สองประตู ยีห้ อมิ ต ซู บิชิ มู ลค่ า 8,890 บาทให้แ ก่
สํานักงานทีดินจังหวัดอ่างทองเพือใช้ในสํานักงานฯ
กรรมการชสอ.ฯ ร่ วมการสั ม มนากั บ ชสอ. ที
นนทบุรี
วั น ที 20 มกราคม 2558 นายศรี โพธิ
วายุพ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น (กรรมการ
ชสอ.) เข้าร่ วมการสัมมนา เรื อง “สุ ดฮอต กับสัญญา
คํ า ป ร ะ กั น ก ฏหม า ย ใหม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ 1 2
กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 รุ่ นที 2” ณ โรงแรมริ ชมอนด์
จ. นนทบุ รี ซึ งจัด โดยชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัดโดยมีผูเ้ ข้าร่ ว มการสัมมนา
300 คน

กรรมการสหกรณ์ ฯ เดินทางไปเป็ นเจ้ าภาพสวดศพ
บิดา - มารดาสมาชิก รวม 2 ราย
วัน ที 14 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสุวฒั น์ แก้วเฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต มี บํา รุ ง เหรั ญญิ ก นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุ การ นางสาวไข่มุกข์ จัน ทโคตร์ นายสุ ทศั น์
เอี ยมแสง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
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เดิ น ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพมารดานายสุ พฒ
ั น์
แสงมณี สมาชิก แผนกเวอร์ ค ชอพ ทีวัด เสาธงทอง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วัน ที 16 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสุวฒั น์ แก้วเฮี ย ง รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ และนาย
สุ ทัศน์ เอียมแสง เดิ น ทางไปเป็ นเจ้า ภาพสวดศพ
มารดานางพะเยาว์ ฮวบเจริ ญ สมาชิ ก แผนกอัล ซิลลารี ผลิต ทีวัดเกตุ อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่วย
เงินทําบุญ 500 บาท
กรรมการฯ ร่ วมพิธีละมาดและฝังศพมารดาสมาชิก
วัน ที 17 มกราคม 2558 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนางละออ
แก้วสาระ กรรมการฯ เข้าร่ วมพิธีละมาด และฝังศพ
มารดาของนางรสริ น โสมภี ร์ สมาชิ ก แผนก
วิสโคส ผลิต ทีมัสยิด นูรุ้รเราะฮ์ฮีม ต.ชะไว อ.ไชโย
จ.อ่างทอง และมอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท
กรรมการ ชสอ. เข้ าเยียมสหกรณ์ สมาชิ ก ชสอ. ที
เชียงใหม่ 4 สหกรณ์ฯ
วัน ที 23 มกราคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุ ลสัมพัน ธ์ ประธานกรรมการฯ นายประดิ ษ ฐ์ หัสดี
รองประธานคนที 1 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายชุมพล คําปา กรรมการดําเนินการ นายชัยรัตน์ ปั นนวน
ทีปรึ กษา นายนลธวัธ สมาธิ รองผูจ้ ดั การใหญ่ และ
เจ้าหน้าที ชสอ. เข้าเยียมสหกรณ์ สมาชิก ชสอ.ใน
อําเภอเมือ งเชี ย งใหม่ 4 สหกรณ์ ได้แ ก่ สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข เชี ยงใหม่ จํากัด สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด สหกรณ์ -
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ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่
จํากัด และสหกรณ์ อ อมทรั พย์ค รู เชี ยงใหม่ จํากัด
การเข้า เยียมสหกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. เพื อทํา การ
แลกเปลียนความคิดเห็นในเรื องการบริ หารงานของ
ชุมนุ มฯ การดําเนิ น งานของสหกรณ์ สมาชิ ก และ
เรื องอืน ๆ
กรรมการ ชสอ. เข้ าร่ วมสั ม มนาโครงการ “ชสอ.
พบสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคเหนือ”
วั น ที 24 มกราคม 2558 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
พิ เ ศษเข้า ร่ วมการสั ม มนาโครงการ “ชสอ. พบ
สหกรณ์สมาชิกภาคเหนื อ” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ. เมือง จ.เชี ยงใหม่ โดยมี ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด เป็ นประธานพิธีเปิ ด
การสัมมนา ซึ งจัด โดยชุมนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด ร่ วมกับ ชมรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ภ าคเหนื อ และมี ผูเ้ ข้าร่ ว มการสัมมนา
100 คน
กรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจําเดื อนมกราคม 2558
คณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุ งเทพฯ
วันที 25 มกราคม 2558 นายสุ ว ฒั น์ แก้ว เฮียง รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายวิรัต
ชู จิ ต ต์ กรรมการ เดิ น ทางไปประชุ มประจําเดื อ น
คณะกรรมการกลางสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผใู ้ ช้
แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรั ฐวิส าหกิ จ การไฟฟ้ านครหลวง
จํากัด กรุ งเทพฯ โดยมีมูลนิ ธิไพศาล ธวัชชัยนัน ท์
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
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ปี พ.ศ. 2557 ถือว่าเป็ นปี แห่ งความสําเร็ จ
ในการบริ หารงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ ของเรา
เพราะเป็ นปี ที สหกรณ์ ฯ ได้รับประกาศเกี ยรติ คุ ณ
และโล่เกียรติคุณ รวม 2 รางวัลจาก 2 หน่ วยงาน คือ
ได้รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื อแสดงว่า “สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ได้ จัด
กิจกรรมส่ ง เสริมคุณธรรม “มีนําใจ” กิจกรรมเพื อ
ชุ มชนและสั งคม)” จากชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด และได้รั บ โล่ เ กี ย รติ คุ ณ
“เป็ นสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์ ก ารจัด มาตรฐานระดับ ดี
เลิศต่ อ เนื อง 3 ปี ” จากสํานัก งานสหกรณ์ จ ังหวัด
อ่างทอง ความสําเร็ จดังกล่าวถือเป็ นความภาคภูมิใจ
ของกรรมการดําเนิ น การ สมาชิ ก และเจ้า หน้า ที
สหกรณ์ ทุก คน เพราะการที สหกรณ์ อ อมทรั พย์ฯ
ได้รับรางวัลหนึ งรางวัลใดจากหน่ วยงานใดก็ต าม
นันหมายถึงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรามีระบบ
การบริ หารและจัด การที ดี มี ม าตรฐานในการ
ดําเนิ น งาน บริ หารงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ
เป็ นไปตามเงือนไขทีหน่วยงานผูม้ อบรางวัลกําหนด
ไว้ รายละเอียดของรางวัลที สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ
ได้รับทังสองรางวัล มีดงั นี คือ
วันที 1 พฤศจิกายน 2557 ดร.เฉลิมพล ดุลสัม พัน ธ์ ประธานกรรมการชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ทําการมอบ “ประกาศ
เกียรติคณ
ุ เพือแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้ จัด กิจกรรมส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรม “มี นํ าใจ” (กิ จ กรรมเพื อชุ มชนและ
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สั งคม)” ในงานวันออมแห่ งชาติ ประจําปี 2557 ณ
โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี ซึงมีผเู ้ ข้าร่ วม
งาน 1,000 กว่าคน สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที
เข้ารั บรางวัลในวัน ดังกล่าวมีทงสิ
ั น 31 สหกรณ์ ฯ
จากสหกรณ์สมาชิกจํานวน 1,040 สหกรณ์ฯ ซึงถือ
ว่าจํานวนสหกรณ์ฯ ทีได้รับรางวัลดังกล่าวมีไม่มาก
นัก และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเราเป็ นหนึ งใน 31
สหกรณ์ฯ ทีรับประกาศเกียรติคุณดังกล่าว
เหตุผลทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล
“ประกาศเกียรติคุณ เพือแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้จ ัด กิ จ กรรม
ส่งเสริ มคุณธรรม “มีนาํ ใจ” (กิจกรรมเพือชุมชนและ
สังคม)” เนื องจากชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด พิจ ารณาเห็ นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเราได้ทาํ กิจกรรเพือชุมชนและสังคมมา
โดยตลอด โดยในแต่ ล ะปี สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ
บริ จาคเงิน เพือการกุศลเป็ นเงิ นประมาณ 20,000 30,000 บาท ไม่ว่าจะเป็ นการบริ จาคให้แก่โรงเรี ยน
วัด องค์ก รการกุ ศลต่ า งๆ รวมทังการบริ จ าคผ่า น
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่างๆ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด เพือไปดําเนิ น การ
เกียวกับการกุศลต่าง ๆ ผ่านองค์กรเหล่านัน
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วัน ที 29 ธัน วาคม 2557 นายปวิ น ชํา นิ ประศาสน์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็ นประธาน
ในการมอบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ส หกรณ์ ป ระเภท
ต่างๆ ในจังหวัดอ่างทองสําหรับสหกรณ์ทีได้ “เป็ น
สหกรณ์ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารจัด มาตรฐานระดับ ดี เ ลิศ
ต่อเนือง ตังแต่ปีพุทธศักราช 2555 ถึงปี พุทธศักราช
2557” ณ สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทองโดยมี
นายประกอบ เผ่า พงศ์ สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง
พร้ อมกับข้าราชการ กรรมการสหกรณ์ ฯ สมาชิ ก
สหกรณ์ ใ นจัง หวัด อ่ า งทองเข้ า ร่ วมพิ ธี ม อบโล่
เกียรติคุณเป็ นจํานวนมาก โดยนายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้ารับ
มอบโล่เกียรติคุณจากผูว้ ่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สําหรับเหตุผลทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของ
เราได้รับโล่เกียรติคุณจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง เป็ นไปตามหนังสือทีนายประกอบ เผ่าพงศ์
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้สหกณณ์ออมทรัพย์ฯ
ทราบว่ า “ตามที กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไ ด้อ อก
ประกาศ เรื อง กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เพือ
การปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น และพัฒ นา
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สหกรณ์ ให้มีค วามเข้มแข็ง 2 ระดับ คื อ ระดับได้
มาตรฐานและระดับตํากว่ามาตรฐานมีตวั ชีวัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ สหกรณ์ทีผ่านตัวชี วัดทัง
7 ข้อ ถื อ ว่ า ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน ซึ งสํา นัก งาน
สหกรณ์ จงั หวัด อ่างทอง ได้พิจ ารณาแล้วเห็ น ควร
มอบโล่เกียรติคุณให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ทีรักษามาตรฐานสหกรณ์
ในระดับดีเลิศต่อเนือง ตังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.
2557 โดยจะมอบโล่ เ กี ยรติ คุ ณ ให้ ใ นวัน ที 29
ธันวาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง”

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที มีส่ ว นสํา คัญทําให้ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแ 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
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณทังสอง
รางวัล ด้ว ยการให้ค วามร่ ว มมือกับสหกรณ์ฯ เป็ น
อย่ า งดี ทุ ก เรื อง ไม่ ว่ า จะเป็ นการถื อ หุ ้น ตามข้อ
บังคับฯ หรื อถือเกินกว่าเกณฑ์ทีข้อบังคับสหกรณ์ฯ
กําหนด การฝากเงินกับสหกรณ์ ฯ เป็ นจํานวนมาก
และการเข้าร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื อง
ไม่ว่าจะเป็ นการอบรมหรื อการเข้าศึก ษาดู งานกับ
สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณจากใจจริง ๆ
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกุมภาพันธ์ 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ลูก ชายอายุค รบ 3 ขวบแล้ว สําหรับ น้อ ง
คอปเตอร์ คุณแม่ยุย้ คุณยุจิรา ผดุ ง ผล จัด งานวัน
เกิด ให้ลูก ชายไปเมือเร็ ว ๆ นี ครับ ##๙๙## ได้นั ง
เครื องบิน เป็ นครั งแรกในชีว ิต สํา หรับ คุณ พวงทอง หมีทอง โดยบินจากดอนเมืองไปลงที จังหวัด
เลย ก่อนจะต่อรถยนต์ไปเชียงคาน ไม่ทราบว่า ป้ า
แต๋ ว ตื นเต้น ไหมครับ ##๙๙## ช่ว งวัน ขึ นปี ใหม่
คุณวัชระ คุณนภาพร ป่ าพฤกษา จัดทริ ปเล็ก ๆ กับ
ครอบครัว กางเต้นท์ กินอาหารเย็น กินบรรยากาศ
ทีเขือนป่ าสัก เพราะไปไกลไม่ได้ ดูแล้วมีความสุ ข
มากเลยครับ ##๙๙## สําหรับครอบครัว ของ คุณ
เสน่ ห์ คุณวิลาวรรณ ชุ่ มหฤทัย พร้อมลูกๆ ไปเทียว
ไกลถึง เขื อนภูมิพล จ.ตาก และภูชี ฟ้า กับ ไร่ เ ชิญ
ตะวัน จ.เชีย งราย ครับ ##๙๙## ต้อ งการเสื อผ า้
หรื อชุดสวยๆ ติดต่อกับ คุณเยาวลัก ษณ์ เสาใบ ได้
นะครับ เจ้าของขายในราคาเป็ นกันเอง หรื อจะเข้า
ไปดู แบบที เฟสบุ๊คก็ได้ครับ ##๙๙## เดิน สายเพื อ
ทําพิธีทางศาสนาอยู่เป็ นประจํา สําหรับ คุณอํานาจ
จัน ทร์ ม า ล่า สุ ด ไปร่ ว มพิธ ีเ ททองหล่อ พระที
บา งเข น ขอนุ โ ม ท นา บุญ ด ว้ ย ครับ ##๙ ๙ ##
วงดนตรี เฟรนด์ชิพเต็มวง โดยการนําของ คุณกิต-ิ
ศัก ดิ พรหมชนะ ไปเล่น งานวัน เด็ก ที หมู ่บ า้ น
อ่า งท องธานี นอก จากเล่น ด นตรี แ ล ว้ ย งั นํ า
ของขวัญไปแจกเด็ก ๆ ด้ว ยครับ ##๙๙## ผลการ
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ตรวจสุ ข ภาพประจําปี ของ คุณ นฤมล เฉลิมรมย์
คุณ หมอบอกว่าแต่ละวัน ดื มนําน้อยไปตอนนี คุณ
เปรี ยวเลยต้องดืมนําเพิ มขึนทุกวัน ระวังจะอ้ว นนํา
นะครั บ ##๙๙## ขอชื นชม และขออนุ โ มทนาบุญ
กับ คุณจักรพงษ์ กมลฉํา ทีทําการอุปสมบทไปเมือ
เดือ นมกราคมที ผ่า นมาโดยเจ้า ภาพจัด งานแบบ
เรี ยบง่าย ไม่มีการแห่ รับนาค ไม่มีก ารจัด งานเลียง
ครับ ##๙๙## พาครอบครัว ไปทํา การแข่ง ขัน วิ ง
มาราธอนสองวัน ติด กัน เลย สํา หรับ คุณ กฤษณ์
เย็นทรวง โดยวันที 17 ม.ค. 58 เข้าร่ วมการแข่งขัน
“จอมสุ รางษ์มมินิมาราธอน” ทีอยุธยา ส่ วนวันที 18
ม.ค. 58 เข้าร่ วมการแข่งขัน “30 ปี สสส.จอมบึงมา
ราธร” ทีมหาวิทยาลัยราชัชหมู่บา้ นจอมบึง ราชบุ รี
ครับ ##๙๙## ขอขอบคุณ คุณละเมีย ด คุณมาลา
ป่ าพฤกษา ที ได้น ํา กระเช้า ดอกไม ม้ ามอบแก่
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ เนื องในโอกาสวัน ขึ นปี ใหม่
ครับ ##๙๙## ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณสุ พัฒ น์
แสงมณี สมาชิกแผนกเวอร์ คชอพ ทีสู ญเสี ยคุณ แม่
ไปเมือต้นเดือนทีแล้ว ทังนี คุณ แม่บุญเรื อน แสงมณี เป็ นสมาชิก สมทบของสหกรณ์ด ว้ ยครับ ##
๙๙## ขอบขอบคุณ สมาชิก 4 ท่าน ได้แก่ คุณกล้ า
ปั น เงิน คุณ สุ ก ัญ ญา บุ ญ ช่ ว ย คุณ ธนากร บุ ญ กระจ่ าง และ คุณพิศิษ ฐ์ ยิมวิไ ล ที ทําการเพิ มค่า
หุ ้นรายเดือนกับสหกรณ์ ขอให้มีเงิน เก็บก่อนการ
เกษียณจํานวนมากนะครับ ##๙๙## ขอแสดงความ
เสี ยใจกับ คุณพะเยาว์ ฮวบเจริญ ที สู ญเสี ยคุณ แม่
ไปเมือกลางเดือนมกราคมที ผ่านมาครับ ##๙๙##
เช่น เดีย วกัน ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุณ ศัก ดา
นาคประวิต ที สู ญ เสี ย ภรรมยา และคุณ รสริน
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โสมภีร์ ที สู ญ เสี ยคุณ แม่ไ ปในเวลาใกล้เ คียงกัน
ครับ ##๙๙## จัด งานเลียงสังสรรค์ว นั ขึ นปี ใหม่
ให้ก บั ลูก น้อ งที โรงงานของคุณสมปอง จาระนุ่ น
ไปเรี ยบร้อยแล้ว ก็ข อให้ กิจ การเฮงๆ ยิ งขึ นไปนะ
ครับ ##๙๙## ฝากขอบคุณ สมาชิก สหภาพฯ และ
พนักงานทุกท่านมาจาก คุณไชยพัน ธ์ ทรัพย์ สุทธิ
กรรมการมูล นิธ ิส หภาพแรงงานไทยเรยอนที
ช่วยกันอุดหนุ นเครื องดืมของมูลนิ ธิฯ ในงานเลียง
สังสรรค์ว นั ขึ นปี ใหม่ข องบริ ษ ทั ฯ ทําให้มีร ายได้
เข้ามูลนิ ธิฯ จํานวน 7,767 บาท ##๙๙## ทําบุญขึ น
บ้านใหม่ไปเรี ยบร้อยเมือตอนปลายเดือนมกราคม
ที ผ่านมา สําหรับ คุณ สมหมาย จัน ทโคตร์ ขอให้
อยู่เย็น เป็ นสุ ข ตลอดไปครับ ##๙๙## เป็ นแม่ค า้
ขายเสื อผ้า กระเป๋ าถือ และของใช้ต่า งๆ อีก คน
อยากได้สิ น ค้าอะไรดูได้ที เฟสบุ ๊ค ของ คุณอภิช า
อธิลาภ หรื อน้องใหม่นะครับ ##๙๙## หลังจากให้
คนเช่า ปั มนํามัน ไปแล้ว ไม่ค่อยได้เ ห็น หน้า คุณ
บุ ญช่ วย กสิ กุล หวังว่าพีช่วยของน้องๆ คงสบายดี
นะครับ ##๙๙## ต้องการไปเที ยวต่างประเทศไม่
ว่าจะเป็ นกัมพูชา หรื อเวียดนาม ติด ต่อกับพีเปี ยก
คุณสมพร สุ วรรณผดุ งได้นะครับตอนนี จัดทัวร์ อยู่
เป็ นประจําครับ ##๙๙## ขอแสดงความยิน ดีก บั
คุณสุ พจน์ สดแสงจันทร์ ทีน้องแพร ลูก สาวกําลัง
โตวันโตคืนแถมน่ ารักอีกต่างหากและเป็ นขวัญใจ
ของทุก คนในครอบครัว ครับ ##๙๙## ได้ข่า วว่า
คุณยุทธนา ช่ างคิด ทํากรงเพือจะจับลิงในโรงงาน
ไม่ทราบว่าถึงตอนนี จับลิงได้หรื อยังครับ ##๙๙##
ดีใจกับ คุณไข่ มุกข์ จัน ทโคตร์ ที ได้ก ระเป๋ าถือใบ
ใหญ่จากสิ งคโปร์ โดยน้องพัลเป็ นคนซือมาให้ งาน
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นี คุณอ้อยเป็ นปลืมทีสุ ดเลย ##๙๙## ขออนุ โมทนา
บุญ กับ คุณ ณัฐ ภู ม ิ สุ วรรณวงศา ที นํา เงิน โบนัส
จํา นวน 5,500 บาท ไปสมทบกับ เงิน ของคุณ แม่
รวมเป็ น 10,000 กว่าบาท เพือร่ วมทําบุญโครงการ
สร้างพระ ปล่อยชีวิตปลา จัดโต๊ะจีนเลียงพระ 500
รู ป ##๙๙## ขย นั มาทํา งานเป็ นประจํา ทุ ก ว นั
สําหรับ คุณจารุ ณี จิตตะมาก ปลายปี นี คงได้รับเงิน
รางวัลความเพียรเช่นเคยนะครับ ##๙๙## งานเลียง
สังสรรค์การเกษียณอายุข อง คุณปรานอม กัน มณี
เพือนๆ ที ไปร่ ว มงานประทับใจกัน ทุก คน เพราะ
เจ้า ภาพจัด ทํา ถ้ว ยกาแฟพิเ ศษที มีภ าพของคุณ
ประนอมทีถ้วยกาแฟแจกให้แก่ทุกคนด้ว ยครับ ##
๙๙## เมือวัน เด็ก ที ผ่า นมา คุณธนกร ชิน ะตัง กูร
พร้อมสามีพ าลูก สาวสองคนไปเที ยวที บึงปรี ด าเลคแอนด์ฮ ิล รี ส อร์ ท ซึ งที พัก บรรยากาศดีม าก
มีทังสวนสัต ว์เปิ ดและสวนสาธารณะอย่างนี น้อ ง
เกรซ และน้อ งแกรนด์ต อ้ งชอบอย่างแน่ น อนเลย
##๙๙## ขอแสดงความยินดีกบั คุณอรพรรณ สมตัว(เปิ ล) ทีร่ วมกับคุณแม่ทาํ การอุปสมบทน้องชาย
ไปเมื อเร็ ว ๆ นี ครับ ##๙๙## แม้จ ะไปทํา งานที
โรงงานแห่ งใหม่แล้ว แต่ คุณมงคล ดอนใหม่ ก็ยงั
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่ ว่างเมือไรก็แวะมาเยียม
สหกรณ์ฯบ้างนะครับ ##๙๙## หลังจากการเกษียณ
ไปแล้ว ไม่ได้พบหน้า คุณอเนก อยู่สุข เลย หวังว่า
คงสบายดีนะครับ ##๙๙## ลูกสาวกลับจากการไป
เรี ย นหนัง สื อ ที ประเทศจีน มาแล้ว คุณ ยิน ดี คุณ
เฉลิมศรี กลันฉะอ้ อ น คงหายคิด ถึงและเป็ นห่ ว ง
ลูกแล้วนะครับ ##๙๙## พบกัน ฉบับ หน้ า ##๙๙##
##๙๙## สวัสดีครับ ##๙๙##
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รายงานกิจการประจําเดือน มกราคม 2558 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2015
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิ ก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดื อน Withdrawal in this month
คงเหลื อสิ นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดื อน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดื อน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย 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 ก่ สมาชิ ก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้ รู ะหว่ างเดื อน Loans to members in this month
 รับชํ าระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้ แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ ตังแต่ เดือนมกราคม 2558 Revenues from January 2015
15. รายจ่ ายตังแต่ เดือนมกราคม 2558 Expenses from January 2015
16. รายได้ สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย 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

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

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

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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ประธานฯ รับมอบโล “เปนสหกรณผานเกณฑการ
จัดมาตรฐานระดับดีเลิศ ตอเนือ่ ง 3 ป” (29 ธ.ค. 57)

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดา
นางพะเยาว ฮวบเจริญ สมาชิกอัลซิลลารี่
ผลิต พรอมชวยเงินทําบุญ 500 บาท
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กรรมการ และเจาหนาทีส่ หกรณฯ รวมงานเลี้ยง
สังสรรควนั ขึน้ ปใหม ที่โรงงานหนองแค (9 ม.ค. 58)

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดา
นายสุพฒ
ั น แสงมณี สมาชิกเวอรคชอพ
พรอมชวยเงินทําบุญ 500 บาท

นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร กรรมการ ชสอ. เขาตรวจประเมินการประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน ทีส่ อ.สามัญ
ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จํากัด (7 ม.ค. 58) และเขาเยีย่ ม สอ.สาธารณสุขเชียงใหม จํากัด (23 ม.ค. 58)

