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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วันที 3 ธันวาคม 2559 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้ า ร่ วมงานเลี ยง
เกษี ยณอายุ ข องนายสมควร พยงค์ น้ อ ย สมาชิ ก
แผนกบอยเลอร์ เ ฮ้า ท์ ที หมู่ บ้า นทรั พ ย์เ มื อ งทอง
ตโพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลค่ า 20,500 บาท (สองหมื นห้าร้ อยบาทถ้วน) ให้แก่ สมาชิกด้วย

วัน ที 28 ธัน วาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์ และนายณั ฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการ เข้าร่ วมงานเลียงเกษี ยณอายุ
ของนายหิ รัญ ชมเชิ ด สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต
ที ร้ า นอาหารครั ว บางแก้ ว ต.บางแก้ ว อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มู ล ค่ า 200,000 บาท (สองหมื นบาทถ้ว น) ให้แ ก่
สมาชิ กด้วย
(อ่ านต่ อหน้ า 3)

ประธานฯ และรองประธานฯ มอบสร้อยคอทองคํา
หนั ก 1 บาท ให้แก่นายสมควร พยงค์น้อย

ประธานฯ และรองประธานฯ มอบสร้อยคอทองคํา
หนัก 1 บาท ให้แก่นายหิรัญ ชมเชิด

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31

รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
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สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิก ครังที 2
วันที 26 - 27 พ.ย. 59 ทีวังนําเขียว
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สหกรณ์ ฯ จัดอบรมสมาชิ ก ครังที 2 ที วังนําเขียว
วันที 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ ฯ
จัดการอบรมสมาชิ ก รุ่ น ที 2 เรื อง “การออมเพื อ
อนาคตทียังยืน” ณ สตาร์ เวลล์ การ์ เด้นท์โฮม รี สอร์ ท
เลขที 151 หมู่ 6 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนําเขียว
จัง หวัดนครราชสี มา โดยมีส มาชิ ก กรรมการและ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่ วมการอบรม 54 คน โดยมี
นายสุ ว ัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง ประธานกรรมการ เป็ น
ประธานเปิ ดการสัมมนา
การอบรมมี วตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อให้ ส มาชิ ก
ศึ ก ษาวิธี ก ารวางแผนการออมเพื ออนาคต เพื อให้
สมาชิ ก สร้ า งวิน ัย การออมของตนเอง และใช้จ่า ย
อย่างประหยัด เพือให้สมาชิ กเห็นถึงประโยชน์ของ
การออมเพื ออนาคตหลัง เกษี ย ณ เพื อให้ ส มาชิ ก มี
ความเชื อมันทีจะออมเงินไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เพือส่ งเสริ มให้สมาชิ ก เห็ น ถึงความสําคัญของการ
เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ และเพื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ อ ันดีระหว่าง สมาชิ ก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที ทีเข้าร่ วมการอบรม
สําหรับหัวข้อการอบรมได้แก่ เรื อง “แผนการออมเพืออนาคตทียังยืน” บรรยายโดยนายสมชาย
รัตนอารี ที ปรึ ก ษาพิเศษชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด และ “การสร้ างความมันคง
ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์” โดยนายมานะกูล พรรณเรณู นายเฉลย ชมบุหรั น อดี ตประธานกรรมการ
และนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ ดําเนิ น
รายการโดยนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
สหกรณ์ ฯ นํ าสมาชิ ก กรรมการ และเจ้ าหน้ าที เดิ น ทางถวายความอาลัยทีกรุงเทพฯ
วันที 16 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์
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นําโดยนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นาย
ศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นาย
สายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ ก าร นายณั ฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้ จ ัด การ นํ า สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ กรรมการ และ
เจ้า หน้ า ที รวม 37 คน เดิ น ทางไปถวายสั ก การะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช ณ พระที นั งดุ สิ ตมหาปราสาท
พระบรมราชวัง กรุ งเทพฯ
นายก สสอป. เยี ยมศู น ย์ ป ระสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ นครหาดใหญ่ จํากัด
วันที 8 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เดิ น ทางไปเยี ยมศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด เลขที 37,39 ถนนโชติวทิ ยะกู ล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.
074 262779 โดยมีนายไพศิ ษฐ์ วณิ ชธนศิริ รองประธาน และนายสุ ภาพ วิจารณ์ ผูจ้ ดั การ ให้การต้อนรั บ
นายกสมาคม ได้ชีแจงผลการดําเนินงานของสมาคม
ให้ทราบหลายเรื อง และชีแจงเรื องทีกรรมการศูนย์ฯ
สอบถามหลายเรื องเช่นกัน ทังนี นายกสมาคมฯ ได้
มอบนาฬิกาของสมาคมฯ ให้ศูนย์ประสานงานด้วย
นายก สสอป. และอุปนายก ร่ วมพิธีทอดกฐิ นสามัคคี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 7 วิชาชี พ ทีจังหวัดเลย
วันที 11 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ และนาย
พัช รพล วิช ัย ประเสริ ฐ อุ ป นายก คนที 3 ร่ ว มพิ ธี
สมโภชน์อ งค์ก ฐิ นสามัค คี ประจําปี 2559 สมาคม
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ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
วิชาชีพ ณ วัดป่ าภูเหล็กวนาราม อ.เมือง จ.เลย
วันที 12 พฤศจิกายน 2559 ร่ วมพิธี ทอดกฐิ น
สามัคคี ประจําปี 2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7 วิช าชี พ ณ วัด ป่ าภู เหล็ ก วนาราม อ.เมื อ ง จ.เลย โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เป็ นประธานในพิ ธี และมี
นายกสมาคมฯ กรรมการ
ส ม าค ม ฌ า ป นกิ จ ส ง เคราะห์ เจ้าหน้าที 7 สมาคมฯ และประชาชนใน
พื น ที ม า ร่ ว ม พิ ธี เ ป็ น
จํานวนมาก
เวลาเช้าทําการใส่
บาตรข้ า วเ หนี ย ว และ
ถวายภัต ตาหารแก่ พ ระสงฆ์ หลังจากนันทําการถวายองค์กฐิน พร้ อมบริ วาร
พระสงฆ์อนุโมทนา
สํ า หรั บ ยอดเงิ น บริ จาคถวายวัด จํา นวน
1,042,145 บาท
ทังนี หลัง เสร็ จ พิ ธี ท อดกฐิ น ได้ มี พิ ธี เ ผา
กระดาษรายชื อสมาชิ กสมาคมฯ ที เสี ย ชี วิตตังแต่
ก่อตัง 7 สมาคมฯ มาจนถึงปั จจุบนั เพือเป็ นการอุทิศ
ส่ วนกุศลให้แก่ สมาชิ กดังกล่าว
นายก สสอป. และอุปนายก คนที 3 ร่ วมพิธีทอดกฐิ น
พระราชทาน ทีจังหวัดอุดรธานี
วันที 12 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 เข้า
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พิธี สมโภชน์ กฐิ น พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธี หล่อพระ
ประจําวัดสร้ างแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมี
ดร.วีระ วงค์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด เป็ นประธาน
ในพิธี
วั น ที 13 พฤศจิ กายน 2559 เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท อดกฐิ น
พระราชทานในสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ณ
วัดสร้ างแข้ อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี โดยมี ดร.วีระ
วงค์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด เป็ นประธานในพิ ธี
พร้ อมด้วยกรรมการ ชสอ. กรรมการชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคต่างๆ และกรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที ชสอ. เจ้าหน้าทีสมาคมฯ และ
ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี มาร่ วมงานจํานวนมาก
สําหรั บยอดเงิ นกฐิ น ถวายวัด สร้ างแข้ รวม
ทังสิ น 2,296,639.99 บาท (โดยเป็ นส่ วนของ ชสอ.
ประมาณ 1,007,437 บาท)
นายก สสอป. ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการ สสอป.
ประจําเดื อนพฤศจิกายน 2559
วัน ที 15 พฤศจิ ก ายน 2559 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ สสอป. ชุ ดที 3 ครังที 26
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ประจําเดื อ นพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุ ม 302
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํา กั ด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี น ายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ เป็ นประธานการประชุม
นอกจากวาระการประชุ ม อื นๆ ตามปกติ
แล้ว ที ประชุ มมี ม ติ อ นุ มตั ิ จ่า ยเงิ น สงเคราห์ศ พแก่
ผู ้รับผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก สสอป. ที เสี ยชี วิต
5 ราย รายละ 600,000 บาท
นายก สสอป. ร่ วมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ 7 วิชาชีพ
วัน ที 18 พฤศจิ ก ายน 2559 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
วิ ช าชี พ ณ ห้ อ งประชุ ม สมาคม สส.ชสอ. ชัน 5
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เป็ นประธานการประชุม
ที ประชุ ม รั บ ทราบเรื องการจดทะเบี ย น
กรรมสิ ทธิ รวมที ดิน พร้ อ มสิ งปลู กสร้ างเมือวัน ที 1
พฤศจิกายน 2559 รับทราบรายงานความคืบหน้าการ
ดํา เนิ น การประกวดราคางานจ้า งก่ อ สร้ างอาคาร
สํานักงานสมาคมฯ รับทราบรายงานสถานะทางการ
เงิน บัญชีกองทุนก่อสร้างอาคารสํานัก งานสมาคมฯ
ที ประชุ ม ทํา การพิ จ ารณาร่ างการแต่ ง ตังคณะกรรมการดํา เนิ น งานก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นัก งานฯ
พิ จ ารณาขันตอนการดํา เนิ น การพิ จารณาผลการ
ประกวดราคางานจ้า งก่ อ สร้ า งอาคารสํ านัก งานฯ
พิ จารณาการแต่ ง ตังผู ้ค วบคุ มงานก่ อ สร้ า งอาคาร
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สํานักงานฯ และพิ จารณาการกํา หนดประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2559 มีมติรั บรองร่ างนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ สํ านัก งานคณะกรรมการบริ หารร่ ว ม
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ 7 วิช าชี พ ค่านิ ย ม “บริ หารร่ วมดี 7 สมาคม
บุคลากรมีค วามสุ ข สมาชิกพึงพอใจ” ฯลฯ
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและแผน ที ชสอ.
วันที 18 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและแผน
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7 วิชาชี พ ณ ห้องประชุ ม 302 ชัน 3 อาคาร
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.มณู บุญศรี มณี ช ยั
นายก สสธท. เป็ นประธานในการประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายและแผน ครังที 1 ทํา การ
พิ จารณากําหนดแนวทางการรั บ สมัค รสมาชิ ก ให้
เป็ นไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน พิ จารณาจัดทํา แผนการ
เงิน แผนงบประมาณ ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการแต่
ละครัง พิ จารณากํา หนดเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื อการบริ การความเสี ยง
โปร่ งใส มีธรรมาภิบาล
กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ เข้ าร่ วมการสั มมนา
ศูนย์ประสานงานประจําปี 2559 ที ชสอ.
วันที 19 พฤศจิกายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
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วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ สสอป. นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาวนุชนารถ แก้วนําเชี อ
เจ้าหน้าทีบัญชี เข้าร่ วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน
ประจํา ปี 2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) ณ
ห้อ งประชุ ม 701 ชัน 7 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ปร ะเ ทศ ไทย จํ า กั ด อ .บา งกร วย
จ.นนทบุรี โดยมีผู ้แ ทนศู น ย์ประสานงาน 62 ท่า น
และคณะกรรมการสมาคมฯ กับเจ้า หน้าที 13 คน
พร้ อ มกับผู ้แ ทน สสอ.รรท. สสอท. สสอต. และ
สสธท. เข้าร่ วมการสัมมนาด้วย
การสัมมนาเริ มต้นด้วย นายธัญญา สายสิ น
อุปนายก คนที 1 กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา
แนะนํา กรรมการฯ และเจ้า หน้ า ที สสอป. เชิ ญ
ผูแ้ ทน 4 สมาคมฯ กล่ าวปราศรั ย จากนัน นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. กล่าวเปิ ดการสัมมนา
พร้ อมกับนําเสนอเรื องต่าง ๆ ดังนี ั คือ
- ชี แจงความคื บหน้า ของการดํา เนิ น งาน
สสอป.
- การรับสมัครสมาชิกประจําปี 2560
- ความสําคัญของใบรับรองแพทย์
- การเรี ยกเก็บเงิ น สงเคราะห์ ก ารต่ อ อายุ
สมาชิ กประจําปี 2560
- ซักถามและตอบปั ญหาศูนย์ประสานงาน
โดยมีนายธัญญา สายสิ น อุ ปนายก คนที 1
นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญญิก นายชัยยา ตีบไธสงค์
กรรมการ ร่ วมกันชี แจงและให้ขอ้ มูลในระหว่างการ
สัมมนา
ทังนี นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2
เป็ นประธานในพิธีปิดการสัมมนา โดยมีนายเสด็จ
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บุนนาค และนายวิรัต ชูจิตต์ เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ
นายก สสอป. และเหรั ญ ญิ ก เข้ ามาปฏิ บั ติ ง านที
สมาคม
วัน ที 25 พฤศจิ ก ายน 2559 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญ ญิก เข้า ปฏิ บตั ิ งาน
สมาคมฯ วัน นี ได้ซื อแคชเชี ยร์ เ ช็ ค เพื อส่ ง ให้ศู น ย์
ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์ตลาดหน้าค่ายจัก รพงษ์
จํากัด เป็ นเงิ น 582,000 บาท เพื อมอบให้แ ก่ ผู้รั บ
ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก ฯ ที เสี ย ชี วิ ต เป็ นเงิ น
576,000 บาท และ มอบเป็ นค่าดําเนิ นงานของศู นย์
ประสานงาน 6,000 บาท

รองประธานฝ่ ายการเงิ น ได้ รั บ การเลื อ กตั งเป็ น
ประธานสั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 25 พฤศจิ กายน 2559 คณะกรรมการ
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง ชุ ด ที 1 ทํา การ
ประชุ มครังที 1 ณ ห้องประชุ มสํ านัก งานสหกรณ์
จัง หวัด อ่ า งทอง โดยมี น ายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุ ม ทีประชุมมี มติในเรื อง
ต่าง ๆ ดังนี คือ
1. จัดสรรตําแหน่งคณะกรรมการสันนิบาต -
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สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ดที 1 ดังนี
- นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประธานสันนิบาตฯ
(สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด)
- นายประจวบ เนตรพลตรี รองประธานฯ
(สหกรณ์การเกษตรไชโย จํากัด)
- นางภาวินีย์ อุ่นละม้าย เลขานุการ (สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยายาลอ่างทอง จํากัด)
- นางอนัญญา แสงพลาย เหรัญญิก (สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู อ่างทอง จํากัด)
- นายประทีป พุ่มมาลา กรรมการ (สหกรณ์
การเกษตรแสวงหา จํากัด)
- นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ (สหกรณ์ บริ การ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด)
- ร.ต. ปรี ช า บุญมี กรรมการ (สหกรณ์ เครดิตยูเนียบ้านบ่อแร่ จํากัด)
2. มีมติให้ก าํ หนดสถานทีตังของสันนิ บาต
สหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทองเป็ นทีสํ า นัก งานสหกรณ์
จัง หวัด อ่ างทอง เลขที 50 ถนนอ่า งทอง - สิ ง ห์ บุรี
ต.ย่านซื อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
3. มีมติก าํ หนดให้คณะกรรมการสั นนิ บาต
สหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทอง ทํา การประชุ ม ทุ ก วัน ที
17 ของเดือน เวลา 15.00 น. ณ ห้อ งประชุ มสํ า นักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินร่ วมถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุ
89 รูป ทีบวชเพือถวายเป็ นพระราชกุศล 2,000 บาท
วัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2559 สหกรณ์ ฯ ทํา
การบริ จาคเงิ นเพือร่ วมถวายภัตตาหารแด่พระภิ กษุ
89 รู ปที อุ ป สมบทเพื อถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ในวัน ที 28 พฤศจิ ก ายน - 6 ธันวาคม 2559 ณ วัด อ่างทองวรวิหาร อ.เมื อง จ.อ่างทอง จํานวน 2,000
บาท
กรรมการ สสอป.ร่ ว มการประชุ มคณะกรรมการ
ประชาสั ม พันธ์ 7 สมาคมฯ
วัน ที 13 ธั น วาคม 2559 นายวิรั ต ชู จิ ต ต์
และนายเสด็จ บุนนาค กรรมการ สสอป. เข้าร่ วมการ
ประชุ ม คณะกรรมการประชาสั ม พัน ธ์ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่ มวิ ช าชี พ ณ ห้อ งประชุ ม สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ค รู ไทย
(สสอค.)
อนึ ง นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานของ สสอป. ด้วย
สหกรณ์ ฯ ทํ าการอบรมสมาชิ กใหม่ พร้ อมกั บ มอบ
ของระลึกให้ แก่ ผ้ เู ข้ าร่ วมการอบรม
วันที 13 ธัน วาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ ร่ วมกัน อบรมสมาชิ ก ใหม่ จํานวน
5 คน ณ ห้ อ งประชุ มสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ทังนี ก่ อนการอบรมสหกรณ์ ฯ ได้เ ปิ ดวิดิโอ “30 ปี
แห่ ง ความเชื อมั น ศรั ท ธา พึ งพาตนเอง” และ
หลังจากการอบรม สหกรณ์ ฯ ได้มอบเสื อแจ็ค เก็ ต
หรื อหมอนตราสหกรณ์ ให้แก่ สมาชิ ก ทีเข้าร่ วมการ
อบรม
อนึ ง สมาชิ ก ใหม่ ข องสหกรณ์ ฯ ทุ ก คน
ต้องเข้ารั บการอบรมก่ อน จึงจะได้รั บสิ ทธิ ในการกู้
เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ
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นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าปฏิบัติงานที สมาคม
ทีอาคาร ชสอ. นนทบุรี
วัน ที 15 ธัน วาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัช รพล วิชัยประเสริ ฐ อุ ปนายกคนที 3 นาย
ชุมพล ภูมิพนั ธ์ ผูช้ ่ วย เลขานุ การ นางลัดดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก นายสมจิ ต ร แสนโคตร ผู้ ช่ ว ยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เดินทางไป
ปฏิบตั ิหน้าที ณ ทีทําการสมาคมฯ ชัน 5 อาคารชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 17 ธั น วาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ เข้าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ณ ศู น ย์การประชุ มรัชนี แจ่มจรั ส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุ งเทพฯ โดยมี
ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ ประธานกรรมการสั น นิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็ นประธานในทีประชุ ม
และมีผแู ้ ทนสมาชิ กเข้าร่ วมประชุ ม 500 กว่าสหกรณ์
โดยมีวาระการประชุม 5 วาระ (19 วาระย่อย)
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รองประธานฝ่ ายการเ งิ น เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการสั นนิบาตจังหวัดอ่ างทอง
วันที 19 ธัน วาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ประธานสั นนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการสั น นิ บ าตจัง หวัด อ่ า งทอง ชุ ด ที 1
ครังที 2 ประจําเดือนธัน วาคม 2559 ณ ห้อ งประชุ ม
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ ประธานสันนิบาตฯ ทําหน้าทีประธานใน
ทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ด
ที 1 ครั งที 1 วัน ที 25 พฤศจิ กายน 2559 รั บทราบ
เรื องการรั บรองการจัดตังสั นนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง ซึ ง ดร. ก๊ก ดอนสําราญ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ท ํา หนั งสื อ ที สสท.
0202/645 ฉบับลงวันที 6 ธัน วาคม 2559 แจ้งเรื อง
การรั บ รองการจัด ตังสั น นิ บ าตสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทองให้ทราบแล้ว โดยสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองมีอาํ นาจหน้าทีบริ หารกิ จการของสันนิ บาตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทองให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า ง
เข้ ม แข็ ง มั นคง และยั งยื น ให้ เ ป็ นไประเบี ย บ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป มีมติให้ทาํ
การแจ้งเรื องการได้รับการรับรองสันนิ บาตสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง จากสันนิบาตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย ให้สํานัก งานสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง สํา นัก งานตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ อ่ างทอง และสหกรณ์ ใ น
จังหวัดอ่างทองได้รับทราบ มีมติให้ทาํ หนังสื อขอรับ
เงิ น ทุ น สนับ สนุ น การดํา เนิ น งานของสั น นิ บ าต
สหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทองและทุ น จัด การอบรม
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กรรมการสหกรณ์ ในจังหวัดอ่ างทอง ซึ งกําหนดจัด
ในวันที 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยขอทุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีมติ ให้ทาํ การรณรงค์ให้
สหกรณ์ ในจัง หวัด อ่ า งทองเข้ า ร่ วมกิ จกรรมกั บ
สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองโดยทําเป็ นหนังสื อ
เชิ ญชวนไปยังทุกสหกรณ์ ฯ ในจังหวัดอ่างทองและ
ให้กรรมการสันนิบาตฯ เชิญชวนกรรมการสหกรณ์
ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่ วมกิจกรรมด้วย
รองประธานฝ่ ายการเงิน และหั วหน้ าฝ่ ายทัวไป ร่ วม
การประชุ มประจําเดือนชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 19 ธันวาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ จ ั ง หวั ด อ่ างทอง ครั งที 3/2559
ประจําเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุ มสํ านักงาน
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณ ะกรรมการ ชมรมฯ ครั งที 2/2559 เดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2559 มี ม ติ รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ย
ชมรมฯ ประจําเดื อ นพฤศจิก ายน 2559 มี มติ โดยมี
เงิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นตุ ล าคม 2559 จํานวน
128,740.89 บาท รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 2,790
บาท และเงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ นธัน วาคม 2559
จํานวน 127,950.89 บาท มี มติให้จดั ทําเสื อแจ๊คเก็ ต
ให้กรรมการชมรมฯ ทุกคน ราคาตัวละ 550 บาท โดย
ชมรมฯ จ่ า ยค่ า เสื อให้ 250 บาท มี ม ติ จ ัด งานวัน
สหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2560 ในวันที 26 ธันวาคม
2560 และรั บทราบเรื องที สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทองแจ้งให้ทราบหลายเรื อง
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สหกรณ์ ฯ มอบของทีระลึกแก่ สมาชิ กที ทําการมงคลสมรส
วันที 4 ธันวาคม 2559 นายพงษ์ศกั ดิ คงมี
กรรมการ ร่ วมงานเลี ยงมงคลสมรสนายรวยรุ่ ง
ทวีคูณ สมาชิ ก แผนกซี วิล ณ บ้า นพัก ต.จําปาหล่ อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้ อมมอบของทีระลึ ก (หม้อหุ้ง
ข้าวไฟฟ้า) มูลค่า 535 บาท ให้แก่สมาชิกด้วย

กรรมการฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 2 ราย
วันที 13 ธันวาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัวหน้า
ฝ่ ายสิ นเชื อ และนายอนุรักษ์ ทองโตนด กรรมการ
เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายสั ณ ห์ ศิ ริ มงคล สมาชิ ก
แผนกบริ ห าร (วิ ส โคส ผลิ ต ) ที หอพัก พนัก งาน
บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) เนื องจากประสบ
อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ล ้ม
วันที 13 ธันวาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ และนายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา
กรรมการ เดิ น ทางไปเยียมไข้นายสุ ทิน ป่ าพฤกษา
สมาชิ กแผนกวิสโคส ซ่ อมบํารุ ง ที บ้านพัก อ.ผัก ไห่
จ.พระนครศรี อยุธยา เนืองจากทําการผ่าตัดลําไส้
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คณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํา กัด ได้มีมติก าํ หนดวันประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2559 ในวันที 31 มกราคม 2560
ณ สโมสรพนั ก งานบริ ษั ท ไทยเรยอน จํา กั ด
(มหาชน) โดยก่ อนการประชุ มใหญ่สามัญ ประจําปี
2559 สหกรณ์ ฯ จะจัด ให้ มี ก ารลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตังคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการฯ ที
หมดวาระ ณ บริ เวณโรงจอดรถชันล่าง (จุด 8) ตังแต่
เวลา 06.30 - 15.30 น. สํ า หรับ ที โรงงานหนองแค
สหกรณ์ฯ จัดการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการฯ
ทีร้ า นอาหารของบริ ษ ทั ในเวลา 08.00 - 13.00 น.
หลั ง จากห มด เ วล าลง ค ะแ นนเ สี ย งเ ลื อ กตั ง
คณะอนุ ก รรมการจัด การเลื อ กตังจะทํา การนั บ
คะแนน และนําผลการเลื อกตังเสนอต่อ ที ประชุ ม
ใหญ่ เพือให้ลงมติรับรองผลการเลือกตังต่อไป
ปี พ. ศ. 2559 มีกรรมการสหกรณ์ฯ 8 คน ที
หมดวาระการดํารงตําแหน่ง คือ
1. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และต้ องหยุดพั ก
การเป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ อย่ างน้ อย 1 ปี เนื องจาก
ดํารงตํา แหน่ ง ครบ 4 ปี รวม 3 คนได้แก่ นายลิ ขิ ต
มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นายพีระภัทร ลอยละลิ ว และนาย
พงษ์ศกั ดิ คงมี กรรมการ
2. กรรมการฯ ที หมดวาระ และสามารถ
สมั ครเป็ นกรรมการต่ อได้ อีก 1 วาระ เนืองจากดํารง
ตําแหน่งมา 1 วาระ รวม 4 คน ได้แก่ นายเฉลย ชมบุหรั น นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา
และนายอนุ รัก ษ์ ทองโตนด
3. กรรมการเสี ยชี วิต 1 คน ได้แก่ นางละออ
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แก้วสาระ
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติกาํ หนดวัน
เปิ ดรั บ ผู ้ส มัค รเข้า รั บ การเลื อ กตังเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการฯ ที หมดวาระการดํารงตําแหน่ งทัง
8 คน ใน
วัน ที 1 - 22 ธั น วาคม 2559 ปรากฏว่ า มี
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง ดังนี คือ
หมายเลข 1
นายวิรัต
ชูจิตต์
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
หมายเลข 2
นายเฉลย
ชมบุหรัน
แผนกวอเตอร์
หมายเลข 3
นายอนุรักษ์
ทองโตนด
แผนกวิสโคส ผลิต
หมายเลข 4 นายสุ ทัศน์
เอียมแสง
แผนกวิสโคส (ซ่ อมบํารุ ง)
หมายเลข 5 นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี
หมายเลข 6
นางพรรณเพ็ญ ณ พิกลุ
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี
หมายเลข 7
นายทุติยพงศ์ พลพิภพ
แผนกเอ็น.ดี.ที.
หมายเลข 8 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี
หมายเลข 9 นายรวิพงษ์ ศุภศรี
แผนกไฟฟ้า
หมายเลข 10 นายสมยศ
นันตาวัง
แผนกเซ็นทรัล (ซ่ อมบํารุ ง)
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ทาํ การแต่งตัง
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คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง จํานวน 15 คน เพือ
ทํา หน้า ที จัดการเลื อ กตังคณะกรรมการฯ ชุ ดใหม่
แทนกรรมการทีหมดวาระในวัน เวลา และสถานทีที
ได้แ จ้ง ให้ทราบข้า งต้น โดยมี น ายพงษ์ศัก ดิ คงมี
เป็ นประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตัง สมาชิกฯ
ทุกท่านมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการฯ ได้
8 หมายเลข หรือ 8 คน จากผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง
10 คน สํ าหรั บผู้ทีได้ รับการเลือกตัง ด้ วยคะแนนลําดับ
ที 1 - 7 จะดํ ารงตําแหน่ งเป็ นเวลา 2 ปี ส่ วนผู้ทีได้ รับ
การเลือกตั งด้ วยคะแนน ลําดับที 8 จะดํ ารงตําแหน่ ง
เป็ นเวลา 1 ปี เนื องจากเป็ นการดํารงตําแหน่ ง แทน
นางละออ แก้วสาระ ทีเสี ยชีวติ
วันที 31 มกราคม 2560 สหกรณ์ ฯ ขอเชิ ญ
ชวนสมาชิ ก ฯ ทุ ก ท่ า นไปร่ วมลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตังกรรมการฯใน วัน เวลา และสถานทีดังกล่าว
โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
ซึ งเป็ นสมาชิ กทีไม่ ได้ทาํ งานแล้ว มี จาํ นวนถึง 208
คน ขอเชิ ญท่านเดินทางมาลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง
โดยพร้ อ มเพี ยงกัน ทังนี เพื อให้ท่า นมี ส่วนในการ
ร่ วมคัดเลือ กคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ชุ ดใหม่ ด้วย
เช่ นกัน
เวลา 17.00 น. สหกรณ์ ออมทรั พย์ ฯ ขอเชิ ญ
สมาชิ ก สหกรณ์ ทุ ก ท่ านเข้ า ร่ วมการประชุ มใหญ่
สามั ญประจํ า ปี 255 9 ณ สโมสรพนัก งาน บริ ษ ัท
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยพร้อมเพี ยงกัน หลัง
เลิ กการประชุ ม ขอเชิ ญทุก ท่ านรั บเงิ นปั น ผล และ
เงินเฉลียคืน หากท่ านไม่ เข้ าร่ วมการประชุ ม โดยไม่ มี
เหตุอนั ควร ท่ านจะสามารถรับเงินปันผลและเฉลียคืน
ในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2560

11

ฉบับที่ 340 ประจําเดือน มกราคม 2560

ÊÇÑÊ´ÕÇÑ¹»ãËÁ
¢ÍãË·Ø¡·Ø¡¤¹¨§ÊØ¢¢Õ
¢ÍãËÊÔè§·Õè¼Ò¹ÁÒã¹ÊÔé¹»
¨§·Ôé§ä»«Ð·Õ·Õè¼Ò¹ÁÒ
ÍÂÒ¡Ñ§ÇÅàÃ×èÍ§ã´·ÕèáÅÇ¼Ò¹
ÍÂÒãËÇÑ¹ÇÒ¹ÁÒ·íÒãËËÁ¹ËÁÍ§
àÍÒ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅà»¹àÃ×èÍ§ÃÍ§
áÅÇà¡çº¤ÇÒÁàÈÃÒËÁÍ§ãËä»¡ÑºÊÔé¹»
ÇÑ¹»ãËÁ¢ÍãËÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
·Ò¹·ÕèÊØ¢¢ÍãËÊØ¢ÂÔè§ÂÔè§¢Öé¹
·íÒãË»ãËÁàÃÒãË¤ÃÖ¡¤Å×é¹
à¾ÃÒÐÊØ¢ã¨ÂÔè§¢Öé¹ÇÑ¹»ãËÁ

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31

สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนมกราคม 2560 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
เดิ นทางไปเทียวแม่ฮ่องสอนมาแล้วพร้ อ ม
ก บั ป ร ะส บ ก าร ณ์ ข บั รถ บ นถ น นส ายฮอ ด แม่ ฮ่อ งสอนทีมีโค้งถึ ง 1,864 โค้ง สํา หรั บ คุ ณกรกฤช พิศ มั ย ได้ข ่า วว่า แทบอ๊วกเลยใช่ ไ หมครั บ
@@ddd@@ ใช้เ วลาถึง 6 ชัวโมง สํา หรั บการทํา
ใบขับขีรถยนต์ สํ า หรับ คุ ณชั ย รัต น์ กลินยี สุ่ น ว่า
แต่ วา่ ทําไมจึงใช้เ วลานานมากละครั บ ต้อ งถามเจ้า
ตัวแล้วครับ @@ddd@@ ให้รางวัล ชี วติ ตนเองช่ วง
ปลายปี สํา หรับ คุ ณศรีป ระภา แสงสว่ าง ด้วยการ
พ า ค ร อ บ ค รั ว ไ ป เ ที ย ว ฮ ่อ ง ก ง ม า แ ล ้ว ค ร ับ
@@ddd@@ ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุ ณ ภาดล
ไชยรัก ษ์ เนื องในโอกาสเปิ ดกิ จ การร้ า นอาหาร
“เรื อนเจ้ าสั ว” อาหารอร่ อย บรรยากาศเย็นสบายใต้
ร่ มต้น ไทรขนาดใหญ่ ร้ านอยู่ตรงข้า มโรงพยาบาล
อ่างทอง ขอเชิ ญ เพือนสมาชิก ไปช่ วยกัน อุดหนุ น
ด้ว ยนะครับ @@ddd@@ เดิน ทางไปร่ ว มงาน
แต่ งงานญาติทีจังหวัดกระบี ไม่ว่าจะเป็ น คุ ณจํารูญ
ภาคาพรต คุ ณบุญชู พิกุลขาว คุ ณพยอม ลอยละลิว และ คุ ณสุ น ทร เกตุ น าค แต่ง ตัวสวยกัน ทุก คน
บอกไม่ถูก ว่าใครสวยกว่าใครเลย @@ddd@@ ขอ
อนุ โ มทนาบุญ กับ คุ ณ สมชาย แก้ ว โย ที ทํา การ
อุป สมบทลูก ชายไปเมื อกลางธัน วาคมที ผ่ า นมา
ครั บ @@ddd@@ ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุ ณ
อัช ณา วายุพัก ตร์ ที ได้รับ รางวัล ชนะเลิศ การทํา
บัญชี ครัวเรื อนจากเทศบาลเมือ งอ่ างทอง โดยได้รับ
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โ ล่ห ์ร า งว ลั พ ร้ อ มเ งิ น สด 2 , 5 0 0 บ า ท ค ร ับ
@@ddd@@ ขอแสดงความยิน ดีก บั คุ ณสุ กัญญา
ศุ ภ ศิ ลป์ เนื องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการ
แต่ งงาน และครบรอบ 29 ปี ของการรู ้ จกั กับสามี
(รั ก ก นั 19 ปี ก่ อ นการแ ต่ง งาน ) ขอชี ว ิต คู ่มี
ความสุ ข ตลอดไปครั บ @@ddd@@ ขอแสดง
ความยินดีกับ คุ ณสมพิศ บัว ระยับ ที น้อ งครี ม ลู ก
สาวกําลังจะได้รับ การบรรจุให้เ ป็ นข้า ราชการใน
เร็ ว ๆ นี ครั บ @@ddd@@ ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุณฉั ตรชั ย สวนขวัญ ทีสู ญเสี ยคุ ณพ่อไปเมื อปลาย
เดื อนธันวาคมทีผ่ านมาครั บ @@ddd@@ ขอแสดง
ความเสี ย ใจกับ คุ ณ วัช รกรณ์ พรรณเรณู และ
สมาชิ ก แผนกห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารเคมี ที สู ญ เสี ย คุ ณ
เนตรนิ ภ าพรรณ์ ทองอ่ อน สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ขอ
ดวงวิญญาณของน้องอู จงสู่ สุขคติเ ทอญ
ใช ้เ ว ลาในช่ ว ง ว นั ปี ให ม่ด ้ว ยก าร พา
ครอบครั วไปเที ยวสวนสัตว์ดุสิต สํา หรับ คุ ณวัน เฉลิม เครื อสาร เป็ นการไปเทียวที ประหยัดทังการ
เดิ นทางและค่าใช้จ่ายครับ @@ddd@@ วันสิ นปี ที
ผ่านมา คุ ณสุ พรรณษา ภูแฉล้ ม พาลูก ชาย ลูก สาว
ไปเล่น นํา ทะเลทีระยอง ลูก ๆ มี ค วามสุ ข กับการ
เล่น นําทะเลมากเลยครั บ @@ddd@@ ทํา บุญ วัน
เกิ ดด้วยการร่ วมสวดมนต์ข ้า มปี ที วัด แสนสุ ข ขอ
อนุ โ มทนบุญ กับ คุ ณ อภิช า อธิล าภ ด้ว ยครั บ
@@ddd@@ สองหนุ่ มสาวพร้ อ มกับลูกๆ คุ ณกําธร
คุ ณ วราภรณ์ ตั งใจ พากัน ไปเที ยวช่ ว งปี ใหม่ที
อําเภอสังขละบุ รี เพือไหว้หลวงพ่ออุ ตมะและเทียว
สะพานมอญด้ว ยครับ @@ddd@@ ทํา บุญ ช่ ว งปี
ใหม่ด ้วยการไปตังโรงทานราดหน้า ที วิหารหลวง
พ่ อ สํ า เร็ จ ศั ก ดิ สิ ทธิ อ.หนองแค จ.สระบุ รี ขอ
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อนุ โ มทนาบุ ญ กั บ คุ ณ วรรณดี แก้ ว เฮี ย ง และ
ครอบครั วด้ ว ยครั บ @@ddd@@ โชคไม่ด ี ต อน
ปลายปี สําหรับ คุ ณปภาวิน อัฐมาภรณ์ โดนเครื อง
ปั นพริ กบาดมือ ต้องเย็บถึง 7 เข็ม ขอให้ปีใหม่เ ป็ น
ปี แห่ ง ความโชคดีน ะครั บ @@ddd@@ มีเ ฟสบุ ๊ค
2 เฟสฯ สําหรับ คุ ณอํานาจ เหมื อนจิตร์ ใช้ชือจริ ง
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือนๆ ทีอยากเป็ น
เพือนแอดไปได้นะครั บ @@ddd@@ ไปร่ วมเคาท์
ดาวน์ปีใหม่ก ับเพือนๆ ที อ.สัง ขละ จ.กาญจนบุรี
สําหรั บ คุ ณพีระภัทร ลอยละลิว ทุก คนมีค วามสุ ข
กัน มากครั บ @@ddd@@ “คนอื นเขาอยู่ ก ับเหล้า
เบียร์ แต่เราอยู่กบั งานเราก็มีค วามสุ ข ” เป็ น คํากล่ าว
ของ คุณสมนึก เกษางาม เนืองจากต้องทํางานในช่วง
วันขึนปี ใหม่ ครั บ ทํางานดีแ ล้วครั บได้เ งิ น กิ นเหล้า
กินเบียร์ มีแต่เสี ยเงิ นครั บ @@ddd@@ นอกจากจะ
ไปปฏิบตั ิ ธรรมสวดมนต์ข า้ มปี ทีวัดช้า ง(ไห้) ถนน
สายเอเซี ยแล้ว คุ ณวัชรี ทวีคูณ ยังชวนเพือนๆ ไป
ร่ วมสวดมนต์ดว้ ยครับ @@ddd@@ วัน ขึนปี ใหม่
2560 คุณณรงค์ เกิด ชุ่ ม ได้ทาํ งานล่วงเวลาเป็ นวัน
แรกเลยครั บ อย่างนีเขาเรี ยกว่าเฮงแต่ต้นปี เลยครับ
@@ddd@@ เดิ น ทางไปไหว้พ ระที ว ดั พระบาท
ซ่ อ นแก้ว จ.เพชรบู รณ์ เทียวงานไม้ดอกเมื องหนาว
อ.ภูเรื อ และแวะเทียวเชี ยงคาน จ.เลย มาเรี ยบร้ อย
แล้ว ถือ ว่า เป็ น ทริ ป การเที ยวที คุ ม้ ค่ า ที สุ ด ของ
คุ ณ จิร าวรรณ ค ง พื ช และ เพื อน ๆ เ ล ยครับ
@@ddd@@ ขอขอบคุณ คุ ณวิรัต ชู จิตต์ คุ ณอัช ณา
วายุพักตร์ และคุ ณสมควร พยงค์ น้ อย ที สมัค รเข้า
เป็ น สมาชิ ก สส.ชสอ. เรี ย บร้ อ ยแล้ว โดยคุ ณ
สมควร พยงค์น ้อยนํา ภรรยามาสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. ด้ว ย @@ddd@@ ขอขอบคุณ คุ ณ เยือ น
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แย้ ม แกลีบ และ คุ ณ บั วขาว มะโนรื น ที สมัค รเป็ น
สมาชิ ก สสอป.เรี ย บร้ อ ยแล้ว สํ า หรั บคุ ณบัว ขาว
มะโนรื นได้นํา สามี ม าสมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป.
ด้ว ยครั บ @@ddd@@ ขอขอ บคุณ คุ ณ อัต พล
ดีบุ กคํา ที นําคุณแม่ สายหยุด ดีบุก คํา มาสมัค รเป็ น
สม าชิ ก ส ส อ ป. แ ล ้ว ค รับ @@ddd@@ ฝ า ก
ประชาสัม พัน ธ์ ม าจาก คุ ณ นุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ
เจ้า หน้า ที ศู น ย์ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่า ขณะนีศู น ย์
ประสานงานฯ มีส มาชิก สส.ชสอ. 18 คน และ
สมาชิ ก สสอป. 329 คน สมาชิก ท่า นใดทียัง ไม่ไ ด้
สมัครและยังไม่ได้นาํ บุคคลในครอบครั วมาสมัค ร
ขอเชิ ญมาสมัครได้ค รั บ ปี พ.ศ. 2560 เปิ ดรับสมัค ร
ผูท้ ี มีอายุไม่ เ กิ น 57 ปี หรื อเกิ ดไม่ เกิ น ปี 2503 และ
2504 ครั บ
หารายได้เ สริ ม ให้ก ับครอบครั ว โดยการ
ขายยาสี ฟัน ยีห้อยิ มหวาน ราคาเพี ยง 100 บาท ใช้
แล้วทํา ให้ป ากสะอาด กํา จัดกลิ นปาก คราบบุ ห รี
คราบกาแฟ ได้ดีเยียม ฝากเพือนๆ ช่ วยกันอุดหนุ น
คุ ณสายัณห์ แย้ ม มนั ส ด้วยครั บ @@ddd@@ ใช้
เวลาช่ ว งวัน หยุ ด วัน ขึ นปี ใหม่ ไปเยี ยมญาติ ที
กรุ งเทพฯ คุ ณพรรณเพ็ ญ ณ พิ กุล ถื อ โอกาสแวะ
ไหว้ หลวงพ่อ โตองค์ ใหญ่ทีสุ ดในโลกทีวัดโบถส์
อ.สามโคก จ.ปทุมธานีดว้ ย ขอคุณพระคุ ้มครองด้วย
ครั บ @@ddd@@ ข อ แส ด งค วา มยิน ดีก ับ คุ ณ
เพิมพูลพัชร์ จ๋ วงพานิช คุณสมพร สุ วรรณผดุง และ
คุ ณ องอาจ จั น ทร์ เปรม ที ได้ รั บ การเลื อ กตังเป็ น
กรรมการชมรมผู ้ เ กษี ย ณอายุ ไ ทยเรยอน ไปเมื อ
กลางเดื อ นธั น วาคมที ผ่ า นมาครั บ @@ddd@@
พบกันฉบับหน้า @@ddd@@ สวัส ดีครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2559 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2016)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อนื Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 Revenues from January - December 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 Expenses from January - December 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,212 คน Pr
339,396,800.00 บาท Baht
8,822,078.56 บาท Baht
6,657,927.49 บาท Baht
5,181,779.46 บาท Baht
10,298,226.59 บาท Baht
111,741,596.36 บาท Baht
6,755,937.64 บาท Baht
2,684,688.15 บาท Baht
115,812,845.85 บาท Baht
6,699,900.00 บาท Baht
419,263.49 บาท Baht
209,563.49 บาท Baht
6,909,600.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
660,821.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

35,623,767.93 บาท Baht
107,366,016.13 บาท Baht
310,451,850.25 บาท Baht
31,054,000.00 บาท Baht
33,949,066.08 บาท Baht
307,556,784.17 บาท Baht
26,000,000.00 บาท Baht
17,288,791.73 บาท Baht
24,384,767.47 บาท Baht
6,967,618.60 บาท Baht
17,417,148.87 บาท Baht
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นายก สสอป. กรรมการ สสอป. และเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมการสัมมนาศูนยป ระสานงาน สสอป. ประจําป 2559
ณ หองประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุรี (19 พ.ย. 59)

กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเยี่ยมไข
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)

