
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ  มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

 วันที 3 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้า ร่วมงานเลีย ง

เกษียณอายุของนายสมควร  พยงค์น้อย สมาชิก

แผนกบอยเลอร์เฮ้าท์ ทีหมู่บ้านทรัพย์เ มืองทอ ง          

ตโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอ-

ทองคาํ หนกั 1 บาท มูลค่า 20,500 บาท (สองหมืน-

หา้ร้อยบาทถว้น) ใหแ้ก่สมาชิกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 28 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประ ธานฝ่ ายปร ะช าสัมพัน ธ์  แ ละ นายณัฐ ภู มิ  

สุวรรณวงศา กรรมการ เขา้ร่วมงานเลียงเกษียณอายุ

ของนายหิรัญ  ชมเชิด สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต        

ที ร้านอาหารครัวบางแก้ว  ต.บางแก้ว อ . เ มือ ง           

จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท 

มูลค่า 200,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน)  ให้แก่

สมาชิกดว้ย 

  (อ่านต่อหน้า 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
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ประธานฯ และรองประธานฯ มอบสรอ้ยคอทองคํา 
หนัก 1 บาท ใหแ้ก่นายสมควร  พยงคน์้อย 

ประธานฯ และรองประธานฯ มอบสรอ้ยคอทองคํา 
หนัก 1 บาท ใหแ้กน่ายหิรัญ  ชมเชิด 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นายพงษศักด์ิ คงมี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

สหกรณฯ์ จดัอบรมสมาชิก ครงัที 2  
วนัที 26 - 27 พ.ย. 59 ทีวงันาํเขียว 
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สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิก ครังที 2 ที วงันําเขียว 

 วนัที 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ฯ 

จดัการอบรมสมาชิก รุ่นที 2 เรือง “การออมเพือ

อนาคตทียงัยนื” ณ สตาร์เวลล ์การ์เดน้ทโ์ฮม รีสอร์ท 

เลขที 151 หมู่ 6 ตาํบลไทยสามคัคี อาํเภอวงันาํเขียว 

จงัหวดันครราชสีมา โดยมีสมาชิก กรรมการและ

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมการอบรม 54 คน โดยมี

นายสุว ัฒน์ แ ก้วเ ฮียง  ประธานกร รมการ เ ป็น

ประธานเปิดการสัมมนา 

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพือให้สมาชิก

ศึกษาวิธีการวางแผนการออมเพืออนาคต เพือให้

สมาชิกสร้างวินัยการออมของตนเอง และใช้จ่าย

อย่างประหยดั เพือให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของ

การออมเพืออนาคตหลงัเกษียณ เพือให้สมาชิกมี

ความเชือมนัทีจะออมเงินไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

เพือส่งเสริมให้สมาชิกเห็นถึงความสําคญัของการ

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และเพือสร้าง

ความสัมพนัธ์อันดีระหวา่ง สมาชิก กรรมการ และ

เจา้หนา้ที ทีเขา้ร่วมการอบรม 

 สําหรับหวัขอ้การอบรมไดแ้ก่ เรือง “แผน-

การออมเพืออนาคตทียงัยืน” บรรยายโดยนายสมชาย  

รัตนอารี ทีปรึกษาพิเศษชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั และ “การสร้างความมนัคง

ใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพย”์ โดยนายมานะกูล พรรณ-

เรณู นายเฉลย  ชมบุหรั น อดีตประธานกรรมการ 

และนายสุวฒัน์ แกว้เฮียง ประธานกรรมการ ดาํเนิน

รายการโดยนายสายณัห์  แผนประดิษฐ์ เลขานุการ 

สหกรณ์ฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที เดิน-

ทางถวายความอาลัยทีกรุงเทพฯ 

วนัที 16 ธนัวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 

นาํโดยนายสุวฒัน์ แกว้เฮียง ประธานกรรมการ นาย

ศรีโพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นาย

สายัณ ห์ แผนประดิษฐ์  เลขานุการ นายณัฐภู มิ 

สุวรรณวงศา กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ  นําสม าชิกสหกรณ์ฯ กรรมการ แ ละ

เจ้าหน้าที รวม 37 คน เดินทางไปถวายสักการะ    

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-

พล อ ดุลย เ ด ช  ณ  พร ะทีนั ง ดุ สิต มหา ปรา สา ท        

พระบรมราชวงั กรุงเทพฯ 

นายก สสอป. เยียมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออม-

ทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด 

วนัที 8 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เดินทางไปเยียมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออม-

ทรัพยน์ครหาดใหญ ่จาํกดั เลขที 37,39 ถนนโชติวทิ-

ยะกูล 4  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.  

074 262779 โดยมีนายไพศิษฐ์ วณิชธนศิริ รองประ-

ธาน และนายสุภาพ วิจารณ์ ผูจ้ดัการ ให้การต้อนรับ 

นายกสมาคม ไดชี้แจงผลการดาํเนินงานของสมาคม

ใหท้ราบหลายเรือง และชีแจงเรืองทีกรรมการศูนย์ฯ 

สอบถามหลายเรืองเช่นกนั ทงันี นายกสมาคมฯ ได้

มอบนาฬิกาของสมาคมฯ ให้ศูนยป์ระสานงานดว้ย 

นายก สสอป. และอุปนายก ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  7 วิชาชีพ ทีจังหวดัเลย 

วันที 11 พฤศจกิายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนาย 

พชัรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 ร่วมพิธี

สมโภชน์องค์กฐินสามคัคี ประจาํปี 2559 สมาคม
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ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

วชิาชีพ ณ วดัป่าภูเหลก็วนาราม อ.เมือง จ.เลย  

วันที 12 พฤศจกิายน 2559 ร่วมพิธีทอดกฐิน

สามคัคี ประจาํปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 วิชาชีพ ณ วดัป่าภู-

เหล็กวนาราม อ.เมือง จ.เลย โดยมี ดร.ก๊ก ดอน-

สําราญ นายก สส.ชสอ. เป็นประธานในพิธี และมี

นายกสมาคมฯ กรรมการ

ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ ส ง -

เคราะห์ เจา้หน้าที 7 สมา-

คมฯ และประช าชนใน

พื น ที ม า ร่ ว ม พิ ธี เ ป็ น

จาํนวนมาก 

เวลาเช้าทาํการใส่

บา ต ร ข้าว เ ห นีย ว  แ ล ะ

ถวายภัตตาหารแก่พระ-

สงฆ ์หลงัจากนนัทาํการถวายองค์กฐิน พร้อมบริวาร 

พระสงฆอ์นุโมทนา  

สําหรับยอดเงินบริจาคถวายวดัจํานวน 

1,042,145 บาท 

  ทังนี  หลังเสร็จพิธีทอดกฐินได้มีพิธี เผ า

กระดาษรายชือสมาชิกสมาคมฯ ทีเสียชีวิตตังแต่

ก่อตงั 7 สมาคมฯ มาจนถึงปัจจุบนัเพือเป็นการอุทิศ

ส่วนกุศลใหแ้ก่สมาชิกดงักล่าว 

นายก สสอป. และอุปนายก คนที 3 ร่วมพิธีทอดกฐิน

พระราชทาน ทีจังหวดัอดุรธานี 

   วันที 12 พฤศจกิายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายพชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 เข้า

พิธีสมโภชน์กฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีหล่อพระ

ประจาํวดัสร้างแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมี 

ดร.วรีะ วงคส์รรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด เป็นประธาน    

ในพิธี  

วันที 13 พฤศจิกายน 2559 เข้า ร่วมพิธีทอดกฐิน

พระราชทานในสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมา รี ณ 

วดัสร้างแข ้อ.หนองหาน 

จ.อุดรธานี โดยมี ดร.วีระ 

วงค์สรรค์ ประธานกรรม-

การ ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั เป็นประธานในพิธี 

พร้อมดว้ยกรรมการ ชสอ. กรรมการชมรมสหกรณ์-

ออมทรัพยภ์าคต่างๆ และกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ เจา้หน้าที ชสอ. เจา้หนา้ทีสมาคมฯ และ 

ประชาชนในจงัหวดัอุดรธานี มาร่วมงานจาํนวนมาก 

สําหรับยอดเงินกฐินถวายวดัสร้างแข ้รวม

ทงัสิ น 2,296,639.99 บาท (โดยเป็นส่วนของ ชสอ. 

ประมาณ 1,007,437 บาท) 

นายก สสอป. ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สสอป. 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

วันที 15 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ สสอป. ชุดที 3 ครังที 26 
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ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม 

นอกจากวาระการประชุมอืนๆ ตามปกติ

แล้ว ทีประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินสงเคราห์ศพแก่

ผู ้รับผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวิต       

5 ราย รายละ 600,000 บาท 

นายก สสอป. ร่วมการประชุมคณะกรรมการอํานวย-

การสมาคมฯ  7 วิชาชีพ  

วนัที 18 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

วิชาชีพ ณ ห้องประชุมสมาคม สส.ชส อ. ช ัน 5 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอน-

สําราญ นายก สส.ชสอ. เป็นประธานการประชุม 

ทีประชุมรับทราบเ รืองการจดทะเบียน

กรรมสิทธิรวมทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเมือวนัที 1 

พฤศจิกายน 2559 รับทราบรายงานความคืบหน้าการ

ดาํเนินการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร

สํานกังานสมาคมฯ รับทราบรายงานสถานะทางการ

เงิน บญัชีกองทุนก่อสร้างอาคารสํานกังานสมาคมฯ 

ทีประชุมทําการพิจารณ าร่างการแ ต่งตังคณะ -

กรรมการดําเนินงานก่อสร้างอาคารสํานักงานฯ 

พิจารณาข ันตอนการดําเนินการพิจารณาผลการ

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสํานักงานฯ 

พิจารณาการแต่งตังผู ้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

สํานักงานฯ และพิจารณาการกําหนดประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2559 มีมติรับรองร่างนโยบายและ

ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการบริหารร่วม 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 7 วิชาชีพ ค่านิยม “บริหารร่วมดี 7 สมาคม 

บุคลากรมีความสุข สมาชิกพึงพอใจ”  ฯลฯ 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ-

นโยบายและแผน ที ชสอ. 

วนัที 18 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ 7 วิชาชีพ ณ ห้องประชุม 302 ชัน 3 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด       

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.มณู บุญศรีมณีชยั 

นายก สสธท. เป็นประธานในการประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายและแผน ครังที 1 ทําการ

พิจารณากําหนดแนวทางการรับสมคัรสมาชิกให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาจดัทําแผนการ

เงิน แผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแต่

ละครัง พิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนว

ทางการแ ก้ไขปัญหาเพือการบริการความเสียง 

โปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนา

ศูนย์ประสานงานประจําปี  2559 ที ชสอ. 

วนัที 19 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ  วา-

ยุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย
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วิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ สสอป. นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และนางสาวนุชนารถ  แก้วนาํเชีอ 

เจา้หนา้ทีบญัชี เขา้ร่วมการสัมมนาศูนยป์ระสานงาน 

ประจาํปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ณ 

ห้องประชุม 701 ชนั 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม-

ท รั พ ย์แ ห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํากัด  อ . บา งก ร ว ย               

จ.นนทบุรี โดยมีผู ้แทนศูนย์ประสานงาน 62 ท่าน 

และคณะกรรมการสมาคมฯ กับเจา้หน้าที 13 คน  

พร้อมกับผู ้แทน สสอ.รรท. สสอท. สสอต. และ 

สสธท. เขา้ร่วมการสัมมนาดว้ย 

การสัมมนาเริมตน้ด้วย นายธัญญา สายสิน 

อุปนายก คนที 1 กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 

แนะนํากรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. เชิญ

ผูแ้ทน 4 สมาคมฯ กล่าวปราศรัย จากนนั นายศรี-

โพธิ วายุพกัตร์ นายก สสอป. กล่าวเปิดการสัมมนา 

พร้อมกบันาํเสนอเรืองต่าง ๆ ดงันี ั  คือ 

- ชีแจงความคืบหน้าของการดําเนินงาน 

สสอป. 

- การรับสมคัรสมาชิกประจาํปี 2560 

- ความสําคญัของใบรับรองแพทย ์

- การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์การต่ออายุ

สมาชิกประจาํปี 2560 

- ซกัถามและตอบปัญหาศูนยป์ระสานงาน 

โดยมีนายธัญญา สายสิน อุปนายก คนที 1 

นางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายชยัยา ตีบไธสงค์ 

กรรมการ ร่วมกนัชีแจงและให้ขอ้มูลในระหว่างการ

สัมมนา 

ทงันี นายสํารวย รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 

 เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา โดยมีนายเสดจ็ 

บุนนาค และนายวรัิต  ชูจิตต์ เป็นผูด้าํเนินรายการ 

นายก สสอป. และเหรัญญิก เ ข้ามาปฏิ บัติงานที

สมาคม 

วันที 25 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนางลัดดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก เข้าปฏิบตัิงาน

สมาคมฯ วนันีได้ซือแคชเชียร์เช็คเ พือส่งให้ศูนย์

ประสานสหกรณ์ออมทรัพยต์ลาดหน้าค่ายจกัรพงษ์

จาํก ัด เป็นเงิน 582,000 บาท เพือมอบให้แก่ผู้รับ

ผลประโยชน์ของสมาชิกฯ ทีเสียชีวิต เ ป็นเ งิน 

576,000 บาท และ มอบเป็นค่าดาํเนินงานของศูนย์

ประสานงาน 6,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฝ่ายการเงิน  ได้ รับการเลือกตังเ ป็น

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

  วนัที 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ทาํการ

ประชุมครังที 1 ณ ห้องประชุมสํานกังานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ วายุพักตร์ ทํา

หน้าทีประธานในทีประชุม ทีประชุมมีมติในเรือง

ต่าง ๆ ดงันี คือ 

             1. จดัสรรตาํแหน่งคณะกรรมการสันนิบาต - 
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สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ดงันี  

            - นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตฯ  

(สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกดั) 

            - นายประจวบ  เนตรพลตรี รองประธานฯ 

(สหกรณ์การเกษตรไชโย จาํกดั)  

            - นางภาวินีย ์ อุ่นละมา้ย เลขานุการ (สหกรณ์

ออมทรัพยโ์รงพยายาลอ่างทอง จาํกดั) 

            - นางอนญัญา  แสงพลาย เหรัญญิก (สหกรณ์

ออมทรัพยค์รูอ่างทอง จาํกดั) 

            - นายประทีป  พุ่มมาลา กรรมการ (สหกรณ์

การเกษตรแสวงหา จาํกดั) 

            - นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ (สหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั) 

            - ร.ต. ปรีชา  บุญมี กรรมการ (สหกรณ์เคร-

ดิตยเูนียบา้นบ่อแร่ จาํกดั) 

2. มีมติให้กาํหนดสถานทีตงัของสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองเป็นทีสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง เลขที 50 ถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี     

ต.ย่านซือ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 

3. มีมติกาํหนดให้คณะกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ทําการประชุมทุกวนัที      

17 ของเดือน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสํานกั-

งานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ 

89 รูป ทีบวชเพือถวายเป็นพระราชกุศล 2,000 บาท 

 วนัที 30 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ฯ ทํา

การบริจาคเงินเพือร่วมถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุ 

89 รูปทีอุปสมบทเพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในวนัที 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559 ณ วดั-

อ่างทองวรวิหาร อ.เมือง จ.อ่างทอง จาํนวน 2,000 

บาท  

กรรมการ สสอป.ร่วมการประชุ มคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 7 สมาคมฯ 

วนัที 13 ธันวาคม 2559 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

และนายเสด็จ บุนนาค กรรมการ สสอป. เขา้ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 

(สสอค.) 

อนึง นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.) และนางลัดดา ไชย-

สิทธิ ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานของ สสอป. ดว้ย 

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกใหม่ พร้อมกับมอบ

ของระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 

  วนัที 13 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จดัการ ร่วมกนัอบรมสมาชิกใหม่ จาํนวน         

5 คน ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

ทงันี ก่อนการอบรมสหกรณ์ฯ ได้เปิดวิดิโอ “30 ปี 

แห่งความเชือมั น ศรัทธ า พึงพาตน เอง” แล ะ 

หลงัจากการอบรม สหกรณ์ฯ ได้มอบเสือแจ็คเก็ต 

หรือหมอนตราสหกรณ์ให้แก่สมาชิกทีเข้าร่วมการ

อบรม 

 อนึง สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ ทุกคน

ตอ้งเขา้รับการอบรมก่อน จึงจะไดรั้บสิทธิในการกู้

เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ 
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นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าปฏิบัติงานทีสมาคม

ทีอาคาร ชสอ. นนทบุรี 

วนัที 15 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายพชัรพล  วิชัยประเสริฐ อุปนายกคนที 3 นาย      

ชุมพล  ภูมิพนัธ์ ผูช่้วย เลขานุการ นางลดัดา  ไชย-

สิทธิ เหรัญญิก  นายสมจิตร แสนโคตร ผู้ช่วย-

เหรัญญิก และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ เดินทางไป

ปฏิบติัหนา้ที ณ ทีทาํการสมาคมฯ ชนั 5 อาคารชุม-

นุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด ถนน

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทีกรุงเทพฯ 

วนัที 17 ธันวาคม 2559 นายเฉลย  ชม-

บุหรัน รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 สันนิบาตสหกรณ์-

แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี 

ดร.ก๊ก ดอนสําราญ ประธานกรรมการสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในทีประชุม 

และมีผูแ้ทนสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 500 กว่าสหกรณ์ 

โดยมีวาระการประชุม 5 วาระ (19 วาระยอ่ย) 

 

 

 

 

 

 

 

รอง ประ ธา นฝ่ ายการ เ งิน  เ ข้ า ร่วม กา รประชุ ม

คณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดอ่างทอง 

วนัที 19 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

และนายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตจงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1   

ครังที 2 ประจาํเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตฯ  ทาํหนา้ทีประธานใน

ทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุด

ที 1 ครังที 1 วนัที 25 พฤศจิกายน 2559 รับทราบ

เรืองการรับรองการจดัตงัสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ซึง ดร. ก๊ก  ดอนสําราญ ประธานสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ทําหนังสือที สสท. 

0202/645 ฉบบัลงวนัที 6 ธันวาคม 2559 แจ้งเรือง

การรับรองการจัดตังสันนิบาตสหกรณ์จังหว ัด

อ่างทองใหท้ราบแลว้ โดยสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทองมีอาํนาจหนา้ทีบริหารกิจการของสันนิบาต-

สหกรณ์จังหวดัอ่างทองให้เจริญก้าวหน้าอย่าง

เข้มแข็ง  มันคง  และย ั งยืน ให้ เ ป็นไประเบียบ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป มีมติใหท้าํ

การแจง้เรืองการไดรั้บการรับรองสันนิบาตสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ-

ไทย ให้สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง สํานกั-

งานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง และสหกรณ์ใน

จงัหวดัอ่างทองไดร้ับทราบ มีมติใหท้าํหนงัสือขอรับ

เงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์ จังหว ัดอ่างทอ งแ ละทุนจัดการอ บร ม
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กรรมการสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทอง ซึงกาํหนดจดั

ในวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยขอทุนจากสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย มีมติให้ทาํการรณรงค์ให้

สหกรณ์ในจังหวดัอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมกับ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองโดยทาํเป็นหนงัสือ

เชิญชวนไปยงัทุกสหกรณ์ฯ ในจงัหวดัอ่างทองและ

ใหก้รรมการสันนิบาตฯ เชิญชวนกรรมการสหกรณ์

ในจงัหวดัอ่างทองเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย 

รองประธานฝ่ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ายทัวไป ร่วม

การประชุมประจําเดือนชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 19 ธนัวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนางนาถ มงคลหวา้ 

หวัหน้าฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมการประชุม คณะกรรมการ

ชมรมสหกรณ์ จังหว ัดอ่ างทอ ง ค รังที  3/255 9 

ประจาํเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายประจวบ  เนตรพล-

ตรี รองประธานชมรมฯ ทาํหน้าทีประธานในทีประชุม  

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะก ร ร มก าร ช ม รม ฯ ค รัง ที  2 / 2 5 5 9 เ ดื อ น

พฤศจิกายน 2559 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่าย

ชมรมฯ ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559 มีมติโดยมี

เงินคงเหลือยกมาจาก เดือนตุลาคม 2559 จํานวน 

128,740.89 บาท รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 2,790 

บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือนธันวาคม 2559 

จาํนวน 127,950.89 บาท มีมติให้จดัทาํเสือแจ๊คเก็ต

ใหก้รรมการชมรมฯ ทุกคน ราคาตวัละ 550 บาท โดย

ชมรมฯ จ่ายค่าเสือให้ 250 บาท มีมติจัดงานวัน

สหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี  2560 ในวนัที 26  ธนัวาคม 

2560 และรับทราบเรืองทีสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทองแจง้ใหท้ราบหลายเรือง 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิกทีทําการมงคล-

สมรส  

   วนัที 4 ธันวาคม 2559 นายพงษ์ศกัดิ คงมี 

กรรมการ ร่วมงานเลียงมงคลสมรสนายรวยรุ่ง 

ทวีคูณ สมาชิกแผนกซีวิล ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ  

อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบของทีระลึก (หมอ้หุ้ง

ขา้วไฟฟ้า) มูลค่า 535 บาท ให้แก่สมาชิกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ เยียมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย 

 วันที 13 ธันวาคม 2559 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หัวหน้า

ฝ่ายสินเชือ และนายอนุรักษ์  ทองโตนด กรรมการ 

เดินทางไปเยียมไข้นายสัณห์  ศิริมงคล สมาชิก

แผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต) ทีหอพักพนักงาน

บริษทัไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) เนืองจากประสบ

อุบติัเหตุรถจกัรยานยนตล์้ม 

 วันที 13 ธันวาคม 2559 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา  

กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายสุทิน ป่าพฤกษา 

สมาชิกแผนกวิสโคส ซ่อมบาํรุง ทีบา้นพกั อ.ผกัไห่ 

จ.พระนครศรีอยธุยา เนืองจากทาํการผ่าตดัลาํไส้ 
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คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-

แรงงานไทยเรยอนจาํกดั ได้มีมติกาํหนดวนัประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ในวันที 31 มกราคม 2560 

ณ  ส โมส รพนักงานบริ ษัท  ไทย เร ยอ น จํากัด 

(มหาชน) โดยก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2559 สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง

เลือกตงัคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการฯ ที

หมดวาระ ณ บริเวณโรงจอดรถชนัล่าง (จุด 8) ตงัแต่ 

เวลา 06.30 - 15.30 น. สําหรับที โรงงานหนองแค 

สหกรณ์ฯ จดัการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการฯ 

ทีร้านอาหารของบริษทั ในเวลา 08.00 - 13.00 น.

ห ลังจ า ก ห ม ด เ วล าล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ลื อ ก ตัง 

คณะอนุกรรมการ จัดการเลือกตังจะทําการนับ

คะแนน และนําผลการเลือกตังเสนอต่อทีประชุม

ใหญ่ เพือใหล้งมติรับรองผลการเลือกตงัต่อไป 

 ปี พ. ศ. 2559  มีกรรมการสหกรณ์ฯ 8 คน ที

หมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง คือ  

1. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และต้องหยุดพัก

การเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 1 ปี  เนืองจาก

ดาํรงตาํแหน่งครบ 4 ปี รวม 3 คนได้แก่ นายลิขิต    

มีบาํรุง เหรัญญิก นายพีระภทัร  ลอยละลิว และนาย

พงษศ์กัดิ  คงม ีกรรมการ 

2. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และสามารถ

สมัครเป็นกรรมการต่อได้อีก 1 วาระ เนืองจากดาํรง

ตาํแหน่งมา 1 วาระ รวม 4 คน ไดแ้ก่ นายเฉลย  ชม-

บุหรัน นายรวพิงษ ์ ศุภศรี นายณฐัภูมิ สุวรรณวงศา  

และนายอนุรักษ ์ ทองโตนด 

3. กรรมการเสียชีวิต 1 คน ไดแ้ก่ นางละออ 

 

 

แก้วสาระ  

  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดมี้มติกาํหนดวนั

เปิดรับผู ้สมัครเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการ     

แทนกรรมการฯ ทีหมดวาระการดาํรงตําแหน่งทงั              

8 คน ใน 

วนัที 1 - 22  ธันวาคม 2559 ปรากฏว่ามี

ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตงั ดงันี คือ 

หมายเลข 1 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

  แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

หมายเลข 2 นายเฉลย ชมบุหรัน 

  แผนกวอเตอร์ 

หมายเลข 3 นายอนุรักษ์ ทองโตนด 

  แผนกวสิโคส ผลิต 

หมายเลข 4        นายสุทัศน์  เอียมแสง 

  แผนกวสิโคส (ซ่อมบาํรุง) 

หมายเลข 5 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา   

  แผนกหอ้งปฏิบติัการเคมี 

หมายเลข 6 นางพรรณเพ็ญ ณ พิกลุ 

  แผนกหอ้งปฏิบติัการเคมี 

หมายเลข 7 นายทุติยพงศ์ พลพิภพ 

  แผนกเอน็.ดี.ที. 

หมายเลข 8         นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

  แผนกหอ้งปฏิบติัการเคมี  

หมายเลข 9  นายรวิพงษ์ ศุภศรี   

 แผนกไฟฟ้า 

หมายเลข 10  นายสมยศ นันตาวงั   

 แผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบาํรุง) 

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดท้าํการแต่งตงั  
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คณะอนุกรรมการจดัการเลือกตงั จาํนวน 15 คน เพือ

ทาํหน้าทีจัดการเลือกตงัคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

แทนกรรมการทีหมดวาระในวนั เวลา และสถานทีที

ได้แจ้งให้ทราบข้างต้น โดยมีนายพงษ์ศักดิ  คงมี 

เป็นประธานคณะกรรมการจดัการเลือกตงั  สมาชิกฯ 

ทุกท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการฯ ได ้

8 หมายเลข หรือ 8 คน จากผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตงั 

10 คน สําหรับผู้ทีได้รับการเลือกตัง ด้วยคะแนนลําดับ

ที 1 - 7 จะดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 2 ปี ส่วนผู้ทีได้รับ

การเลือกตังด้วยคะแนน ลําดับที 8 จะดํารงตําแหน่ง

เป็นเวลา 1 ปี เนืองจากเป็นการดาํรงตําแหน่งแทน

นางละออ แก้วสาระ ทีเสียชีวิต 

 วนัที 31 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ ขอเชิญ

ชวนสมาชิก ฯ ทุกท่านไปร่ วมลงคะแ นนเสีย ง

เลือกตงักรรมการฯใน วนั เวลา และสถานทีดงักล่าว 

โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนักงาน 

ซึงเป็นสมาชิกทีไม่ได้ทาํงานแลว้ มีจาํนวนถึง 208 

คน ขอเชิญท่านเดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกต ัง

โดยพร้อมเพียงกัน ทงันี เพือให้ท่านมีส่วนในการ

ร่วมคดัเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดใหม่ด้วย

เช่นกนั 

เวลา 17.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอเชิญ

สม าชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมการประชุ มใหญ่ 

สามัญประจําปี 2559 ณ  สโมสรพนักงาน บริษัท 

ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) โดยพร้อมเพียงกนั หลงั

เลิกการประชุม ขอเชิญทุกท่านรับเงินปันผล และ 

เงินเฉลียคืน หากท่านไม่เข้าร่วมการประชุมโดยไม่มี

เหตุอนัควร ท่านจะสามารถรับเงินปันผลและเฉลียคืน 

ในวันที 7 กมุภาพันธ์ 2560 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนมกราคม 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

  เดินทางไปเทียวแม่ฮ่องสอนมาแลว้พร้อม

ก บั ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ข บั ร ถ บ น ถ น น ส า ย ฮ อ ด  - 

แม่ฮ่องสอนทีมีโค้งถึง 1,864 โคง้ สําหรับ คุณกร-

กฤช  พิศมัย ไดข้่าววา่แทบอ๊วกเลยใช่ไหมครับ 

@@ddd@@ ใช้เวลาถึง 6 ชัวโมง สําหรับการทาํ

ใบขบัขีรถยนต์ สําหรับ คุณชัยรัตน์  กลินยีสุ่น ว่า

แต่วา่ทาํไมจึงใช้เวลานานมากละครับ ตอ้งถามเจา้

ตวัแล้วครับ @@ddd@@ ให้รางวลัชีวติตนเองช่วง

ปลายปี สําหรับ คุณศรีประภา  แสงสว่าง ดว้ยการ

พ า ค ร อ บ ค ร ัว ไ ป เ ที ย ว ฮ ่อ ง ก ง ม า แ ล ้ว ค ร ับ 

@@ddd@@ ขอ แ ส ดงคว ามย ินด ีก ับ ค ุณภา ดล  

ไชยรักษ์  เนืองในโอกาสเปิดกิจการร้านอาหาร 

“เรือนเจ้าสัว” อาหารอร่อย บรรยากาศเย็นสบายใต้

ร่มตน้ไทรขนาดใหญ่ ร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาล

อ่างทอง ขอเชิญ เพือนสมาชิกไปช่วยกนัอุดหนุน

ดว้ยนะคร ับ  @@ddd@@ เ ด ินทางไ ปร่วมงาน

แต่งงานญาติทีจงัหวดักระบี ไม่ว่าจะเป็น คุณจํารูญ  

ภาคาพรต  คุณบุญชู  พิกุลขาว คุณพยอม  ลอยละ-

ลิว และคุณสุนทร  เกตุนาค แต่งตวัสวยกันทุกคน 

บอกไม่ถูกวา่ใครสวยกวา่ใครเลย @@ddd@@ ขอ

อนุโมทนาบุญกบั  คุณสม ชาย แก้วโย  ทีท ํากา ร

อุปสมบทลูกชายไปเมือกลางธันวาคมทีผ่านมา

คร ับ  @@ddd@@ ขอ แ ส ดงความย ินด ีก ับ ค ุณ

อัชณา  วายุพักตร์ ทีได้รับรางวลัชนะเลิศการทาํ

บญัชีครัวเรือนจากเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยได้รับ

โ ล ่ห ์ร า ง ว ลั พ ร ้อ ม เ ง ิน ส ด  2 , 5 0 0  บ า ท ค ร ับ 

@@ddd@@ ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุกัญญา  

ศุภศิลป์ เนืองในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการ

แต่งงาน และครบรอบ 29 ปีของการรู้จกักับสามี 

(ร ักก นั  1 9  ปี  ก ่อ น การแ ต ่งงาน ) ข อ ช ีว ิต คู ่มี

ความสุขตล อดไ ปครับ  @@ddd@@ ขอ แ ส ดง

ความยินดีกับ คุณสมพิศ  บัวระยับ ทีน้องครีม ลูก

สาวกาํลงัจะไดร้ับการบรรจุให้เป็นขา้ราชการใน

เร็ว ๆ นีครับ @@ddd@@ ขอแสดงความเสียใจกบั 

คุณฉัตรชัย  สวนขวัญ ทีสูญเสียคุณพ่อไปเมือปลาย

เดือนธันวาคมทีผ่านมาครับ @@ddd@@ ขอแสดง

ความเสียใจกบั  คุณว ัชรก รณ์  พรรณเรณู แ ละ 

สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ทีสูญเสีย คุณ 

เนตรนิภาพรรณ์ ทองอ่อน สมาชิกสหกรณ์ฯ ขอ

ดวงวญิญาณของน้องอู จงสู่สุขคติเทอญ  

  ใ ช ้เ ว ล า ใ น ช ่วง ว นั ปี ใ ห ม ่ด ้ว ย ก าร พ า

ครอบครัวไปเทียวสวนสัตวด์ุสิต  สําหรับ คุณวัน-

เฉลิม  เครือสาร เป็นการไปเทียวทีประหยดัทงัการ

เดินทางและค่าใช้จ่ายครับ @@ddd@@ วนัสินปีที

ผ่านมา คุณสุพรรณษา  ภูแฉล้ม พาลูกชาย ลูกสาว

ไปเล่นนาํทะเลทีระยอง ลูก ๆ มีความสุขก ับการ

เล่นนําทะเลมากเลยครับ @@ddd@@ ทาํบุญวนั

เกิดดว้ยการร่วมสวดมนต์ข ้ามปีทีวดัแสนสุข ขอ

อ นุโมทนบุญกบั  คุณอภิช า  อธ ิลาภ  ดว้ย ครับ 

@@ddd@@ สองหนุ่มสาวพร้อมกบัลูกๆ คุณกําธร  

คุณวราภรณ์  ตังใจ  พากนัไปเทียวช่วงปีใหม่ที

อาํเภอสังขละบุรี เพือไหวห้ลวงพ่ออุตมะและเทียว

สะพานมอญดว้ยครับ @@ddd@@ ทาํบุญช่วงปี

ใหม่ด ้วยการไปตงัโรงทานราดหน้าทีวิหารหลวง

พ่อ สําเ ร็จศัก ดิสิทธิ อ .หนองแค จ.สระบุรี  ขอ
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อนุ โมทนาบุญกับ  คุ ณวรรณดี   แก้วเ ฮี ยง  แ ละ

ครอบครัวด้วยครับ @@ddd@@ โชค ไม่ด ีตอ น

ปลายปี สําหรับ คุณปภาวนิ  อัฐมาภรณ์ โดนเครือง

ปั นพริกบาดมือ ตอ้งเยบ็ถึง 7 เข็ม ขอให้ปีใหม่เป็น

ปีแห่งความโชคดีนะครับ @@ddd@@ มีเฟสบุ๊ค  

2 เฟสฯ สําหรับ  คุณอํานาจ   เหมือนจิตร์ ใช้ชือจริง

ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือนๆ ทีอยากเป็น

เพือนแอดไปไดน้ะครับ @@ddd@@ ไปร่วมเคาท์

ดาวน์ปีใหม่กับเพือนๆ ที อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี 

สําหรับ คุณพีระภัทร  ลอยละลิว ทุกคนมีความสุข

ก ันมากครับ @@ddd@@ “คนอืนเขาอยู่กับเหล้า

เบียร์ แต่เราอยู่กบังานเราก็มีความสุข” เป็นคาํกล่าว

ของ คุณสมนึก  เกษางาม เนืองจากตอ้งทาํงานในช่วง

วนัขึนปีใหม่ครับ ทาํงานดีแลว้ครับไดเ้งิน กินเหลา้

กินเบียร์มีแต่เสียเงินครับ @@ddd@@ นอกจากจะ

ไปปฏิบติัธรรมสวดมนต์ขา้มปีทีวดัช้าง(ไห้) ถนน

สายเอเซียแลว้ คุณวัชรี  ทวีคูณ ยงัชวนเพือนๆ ไป

ร่วมสวดมนต์ดว้ยครับ @@ddd@@  วนัขึนปีใหม่ 

2560 คุณณรงค์ เกิดชุ่ม ไดท้าํงานล่วงเวลาเป็นวนั

แรกเลยครับ อย่างนีเขาเรียกว่าเฮงแต่ต้นปีเลยครับ  

@@ddd@@ เดินทางไปไหวพ้ระทีวดัพระบาท

ซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เทียวงานไม้ดอกเมืองหนาว 

อ.ภูเรือ และแวะเทียวเชียงคาน จ.เลย มาเรียบร้อย

แ ล ้ว ถือวา่เ ป็นทริปการเทียวทีคุ ม้ค่าทีสุดขอ ง        

ค ุณ จ ิร าวร ร ณ  ค ง พืช  แ ล ะ เ พือ น ๆ  เ ล ย ค ร ับ 

@@ddd@@ ขอขอบคุณ คุณวิรัต  ชูจิตต์ คุณอัชณา  

วายุพักตร์ และคุณสมควร  พยงค์น้อย ทีสมคัรเข้า

เ ป็น ส มาชิก  ส ส .ช ส อ.  เรีย บร ้อยแ ล ว้โดย คุณ

สมควร พยงค์น้อยนาํภรรยามาสมคัรเป็นสมาชิก 

สสอป. ดว้ย @@ddd@@ ขอขอ บคุณ  คุณเยือน  

แย้มแกลีบ  และคุณบัวขาว  มะโนรืน  ทีสมคัรเป็น

สมาชิก สสอป.เรียบร้อยแลว้ สําหรับคุณบวัขาว 

มะโนรืนไดน้ําสามีมาสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. 

ด ว้ย ค รับ  @@ddd@@  ข อ ขอ บค ุณ  คุณ อัตพ ล  

ดีบุกคํา ทีนาํคุณแม่สายหยุด ดีบุกคาํ มาสมคัรเป็น

ส ม าช ิก  ส ส อ ป .  แ ล ้ว ค ร ับ  @@ddd@@ ฝ า ก

ประชาสัมพนัธ์มาจาก คุณนุช นารถ แก้วนําเชื อ 

เจา้หน้าทีศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย-์ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํก ัด วา่ ขณะนีศูนย์

ประสานงานฯ มีสมาชิก สส.ชสอ. 18 คน และ 

สมาชิก สสอป. 329 คน สมาชิกท่านใดทียงัไม่ได้

สมคัรและยงัไม่ได้นาํบุคคลในครอบครัวมาสมคัร 

ขอเชิญมาสมคัรไดค้รับ ปี พ.ศ. 2560 เปิดรับสมคัร

ผูที้มีอายุไม่เกิน 57 ปี หรือเกิดไม่เกินปี 2503 และ 

2504 ครับ  

  หารายไดเ้สริมให้ก ับครอบครัว โดยการ

ขายยาสีฟัน ยีห้อยิมหวาน ราคาเพียง 100 บาท ใช้

แล้วทําให้ปากสะอาด กําจดักลิ นปาก คราบบุหรี 

คราบกาแฟ ไดดี้เยียม ฝากเพือนๆ ช่วยกนัอุดหนุน        

คุณสายัณห์  แย้มมนัส ดว้ยครับ @@ddd@@  ใช้

เวล าช่ วงวนัหยุดว ันขึ นปีใ หม่  ไปเ ยียมญาติ ที

กรุงเทพฯ คุณพรรณเพ็ญ  ณ พิกุล ถือโอกาสแวะ

ไหว ้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทีสุดในโลกทีวดัโบถส์  

อ.สามโคก จ.ปทุมธานีดว้ย ขอคุณพระคุ้มครองดว้ย

ค ร ับ @@ddd@@ ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย ิน ด ีก ับ ค ุณ

เพิมพูลพัชร์  จ๋วงพานิช คุณสมพร  สุวรรณผดุง และ

คุณองอาจ  จันทร์เปรม ทีได้รับการเลือกตังเป็น

กรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน ไปเมือ

กลางเ ดือนธันวาคมทีผ่านมาครับ @@ddd@@         

พบกันฉบบัหน้า @@ddd@@ สวสัดีครับ   
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รายงานกิจการประจาํเดือน ธนัวาคม 2559 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,212 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 339,396,800.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 8,822,078.56 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,657,927.49 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,181,779.46 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,298,226.59 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 111,741,596.36 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,755,937.64 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,684,688.15 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  115,812,845.85 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,699,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 419,263.49 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 209,563.49 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,909,600.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 660,821.01 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 35,623,767.93 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 107,366,016.13 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 310,451,850.25 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 31,054,000.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 33,949,066.08 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   307,556,784.17 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 26,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 17,288,791.73 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - ธันวาคม 2559  Revenues from January - December 2016 24,384,767.47 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559  Expenses from January - December 2016 6,967,618.60 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 17,417,148.87 บาท Baht 

 



มีความสุขนะครับ  16 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบับที ่340 ประจําเดอืน มกราคม 2560 

 
 

 

นายก สสอป. กรรมการ สสอป. และเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมการสัมมนาศูนยประสานงาน สสอป. ประจําป 2559  

ณ หองประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุร ี(19 พ.ย. 59) 

กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเย่ียมไข 

นายสัณห  ศิริมงคล สมาชิกแผนกบริหาร (13 ธ.ค. 59) 

กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายสุทิน   

ปาพฤกษา สมาชิกแผนกวิสโคส (ซอมบํารุง) (13 ธ.ค. 59) 

สหกรณฯ นําสมาชิก คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เดินทางไปถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ (16 ธ.ค. 59) 


