
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ  ที�นครพนม 

วันที� 11 สิงหาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) พร้อมกับ

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ได้แก่ นายประดิษฐ์ หัสดี รองประธานกรรมการ  

คนที� 1 และประธานคณะกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายุพักตร์ นายเอนก นาคดิลก นายชุมพล คาํปา  

นายกิติชัย  ฝันฝากจิต นายนนธวัช สมาธิ รอง-

ผูจ้ดัการใหญ่ (สายพฒันาและสารนิเทศ) นางวรรณ-

รัตน์ ฮวดตี� หัวหน้าแผนกประชาสัมพนัธ์ นางสาว

ทรรศนพร บุญศรี เดินทางไปโรงเรียนตํารวจ   

ตะ เวนชาย แดนบ้านห าดทรา ยเพ  อ. ท่า อุ เทน           

จ.นครพนม เพื�อเฝ้า รับเสด็จ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�

จงัหวดันครพนม เพื�อติดตามผลการดาํเนินงานของ

โรง เ รียน ตํา รวจตะ เวนช ายแ ดน ในโอกา สนี�              

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ไดก้ราบทูลถวายรายงาน

เรื�องการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนซึ� ง

ไดก่้อสร้างเสร็จ และใชง้านไดแ้ลว้ อาคารดงักล่าว- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมนุมฯ ไดม้อบเงินสนบัสนุนการก่อสร้าง จาํนวน 

500,000 บาท 

คณะกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ เข้า

ศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ เพื�อเตรียมจดัตั�งสหกรณ์ฯ 

วันที� 9 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ และเจ้าหน้าที�

สหภาพแรงงานฯ รวม 10 คน โดยการนําของ       

นายศกัดิ� สิทธิ�  อุดมศิลป์ ประธานสหภาพฯ เดินทาง

มาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ และศึกษาวิธีการจัดตั� ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีนายกฤษณชัย สินธุ-

ป ร ะ สิ ท ธิ�  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ฯ  นา ย ศ รี โ พ ธิ�  

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวัฒน ์  

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

( อ่านต่อหน้า 3) 
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เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ 
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธกิาร 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชจูิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอีย่มแสง  นางสาวไขมกุข  จนัทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรีประภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลขิิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชจูิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นางศรีประภา  แสงสวาง  กรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 32 (2557) ÊË¡Ã³�Ï ·íÒ¡ÒÃàÅÕéÂ§ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÃÒª»�¡ÉÕ ÇÑ¹·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 
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คณะกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ เข้า

เยี�ยมชมกจิการสหกรณ์ฯ  (ต่อจากหน้า 1) 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ และเจา้หน้าที�สหกรณ์ทุก

คนให้การตอ้นรับ คณะผูเ้ดินทางมาศึกษาดูงานได้

ชมวีซีดีประวติัความเป็นมาของสหกรณ์ฯ เนื�องใน

โอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั� งสหกรณ์ฯ เรียนรู้

เรื� องขั�นตอนในการจัดตั�งสหกรณ์ออมทรัพย์ การ

ดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในดาํเนินงานของ

สหกรณ์ รวมทั�งการบริหารสหภาพแรงงานดว้ย 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท    

พัตราภรณ์ ไทยการ ย้อม จํากัด  เ ข้ าศึกษาดู งาน       

สหกรณ์ฯ 

วันที� 11 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและ

เจ้า หน้า ที� ส หกรณ์ออมท รัพ ย์พนักงานบ ริษัท         

พัตราภรณ์ไทยการย้อม จํากัด อ.พระประแดง                 

จ.สมุทรปราการ รวม 10 คน ไดเ้ดินทางมาศึกษาดู

งานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ โดยมีนายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ ัดการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ

คณะผูเ้ดินทางมาศึกษาดูงานไดช้มวีซีดีประวติัความ

เป็นมาของสหกรณ์ฯ เนื�องในโอกาสครบรอบ 30 ปี 

ก า ร ก่ อ ตั� ง ส ห ก ร ณ์ ฯ  เ รี ย น รู้ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี� ย น

ประสบการณ์ในการบริหารงาน สหกรณ์ระหว่างกนั

และกนั รับทราบปัญหาและอุปสรรคในดาํเนินงาน

ของสหกรณ์  

คณะกรรมการชสอ. ประชุมร่วมกับคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วนัที� 25 กรกฎาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพนัธ์ ประธาน ชสอ. พลโท. ดร.วีระ วงศ์สรรค ์

ประธานคณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้

ด้านวิชาการ นายศรีโพธิ�  วายุพักตร์  กรรมการ

วิชาการ และ เจ้าหน้าที� ชสอ. เดินทางไปร่วมการ

ประชุมกับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์

ประจาํคณะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ห้องประชุม

ประจําคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพฯ เรื�อง การทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร์ กบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จาํกดั เรื�อง โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย ์

โดยสองฝ่ายตกลงให้ทาํการต่อสัญญาบนัทึกความ

ร่วมมือฉบบัใหม่ซึ� งจะหมดอายุในวนัที� 15 สิงหาคม 

2557 ออกไปอีก 3 ปี และสองฝ่ายจะไดก้าํหนดวนั

สาํหรับการลงนามร่วมกนัอีกครั� ง 

กร รม ก าร ฯ แล ะเ จ้ าห น้ าที�ฯ  ร่ ว ม การ สั ม ม น า             

ที�นครนายก 

 วันที� 27 - 28 กรกฎาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางละออ  แกว้-

สาระ กรรมการฯ และ นางสาวดวงกมล  แกว้สุกใส 

เ จ้า ห น้า ที� ธุ ร ก า ร  เ ข้า ร่ ว ม ก า ร สั ม ม น า  เ รื� อ ง                

“กฏหมายแรงงานที�ควรรู้และสิทธิประกนัสังคม”  

ณ ริเวียร่า วิลล่า ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ� ง

จดัโดย สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยอคริ-

ลิคไฟเบอร์ จาํกัด โดยมีกรรมการฯ และสมาชิกฯ 

เขา้ร่วมการสัมมนา 50 คน 

 การสัมมนามีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม

การสัมมนาเข้าใจสิทธิของผูป้ระกันตน  เพื�อให้
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เข้าใจภาพรวมกฏหมายแรงงาน เพื�อให้เข้าใจ

กฏหมายแรงงานที� เกี�ยวข้องกับตนเอง เพื�อเข้าใจ

บทบาทหน้าที�ของตนเอง และ เพื�อสร้างความ

สามคัคีโดยจดักิจกรรมร่วมกนั 

สหกรณ์ฯ จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงาน 

2 คน เป็นเงนิ 4,100 บาท 

วนัที� 18 กรกฏาคม 2557 นางนาถ มงคลหวา้

ทาํการจ่ายเงินค่าอาหารใหแ้ก่นกัศึกษาเขา้ฝึกงานกบั

สหกรณ์ฯ 2 คน คือ นางสาวสิริญาภรณ์  พรสิริ-

อนุสรณ์ และนางสาววนันิสา  ศรีแสง เป็นเงินคนละ 

2,050 บาท นักศึกษาทั�งสองคนเป็นนักศึกษาระดบั 

ป ว ช . 3  แ ผ น ก วิ ช า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ 

วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง ซึ� งเขา้ฝึกงานกบัสหกรณ์ฯ 

ระหวา่งวนัที� 19 พฤษภาคม - 18 กรกฏาคม 2557 

ทั�งนี�  สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าอาหารกลางวนัแก่

นกัศึกษาที�เขา้รับการฝึกงานกบัสหกรณ์ฯ วนัละ 50 

บาทต่อคน โดยนับจากจํานวนวันที� เข้า รับการ

ฝึกงานกบัสหกรณ์ฯ และจะจ่ายให้หลงัจากทาํการ

ฝึกงานครบตามกาํหนดเวลา 

กรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนากับชมรมสหกรณ์

ออมทรัพย์ภาคกลางที�ลพบุรี 

วันที�  2  - 3 สิงหาคม 2557  นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต ์

นายพีระภัทร  ลอยละลิ�ว กรรมการฯ และนางสาว

นุชนารถ  แก้วนํ� าเชื�อ เจ้าหน้าที�เงินกู้ เข้าร่วมการ

สัมมนา เรื� อง “การบริหารสหกรณ์ยุคใหม่แบบมือ

อาชีพ” ณ เบญธรารา บูติค เพรส รีสอร์ท ต.เขาสาม- 

ร้อยยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ� งจดัโดยชมรมสหกรณ์-

ออมทรัพย์ภาคกลาง และได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประ - 

เทศไทย จาํกดั จาํนวน 150,000 บาท 

 การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพื�อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการเป็นนกับริหารมือ

อาชีพ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ

วิธีการบริหารงานสหกรณ์ และเพื�อเป็นการสร้าง

เครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์

สมาชิก โดยมี ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธาน

กรร มก า ร  ช ส อ.  เ ป็ นวิ ท ย า กร บ ร ร ยา ย  เ รื� อ ง            

“ทาํอย่างไรสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีนักบริหารมือ

อาชีพ” และ ดร.เฉลิมชัย หาญกลา้ บรรยาย เรื� อง          

“แนว ทา งกา รพัฒน าท รัพ ย า กรบุ คคล ให้ เ ป็ น

ผูบ้ริหารมืออาชีพ”  

 

 

 

 

 

 

 

กร ร มการ  ชส อ.  ร่ ว มป ร ะ ชุมค ณะ กร ร มกา ร

ดําเนินการและคณะกรรมการต่าง ๆ รวม 5 ครั�ง 

 ใ น เ ดื อ น สิ งห า คม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพักตร์  กรรมการชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ และคณะกรรมการอื�น 

รวม 5 ครั� ง ดงันี�  คือ 

วันที� 5 สิงหาคม 2557  เขา้ร่วมการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมเสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 4 ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

วันที�  7 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมาประชุม                                                                                   

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่าย และกิจการพิเศษ -                     
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ชุดที� 42 ครั� งที� 3 ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

วันที� 16 สิงหาคม 2557 เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 3 ณ ห้อง

ประชุม 601 ชสอ. 

วันที� 18 สิงหาคม 2557 (11.00 น.) เขา้ร่วม

พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นวิชาการ

ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จาํกดั กบั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตร - 

ศาสตร์ ณ หอ้งประชุม 701 ชสอ. 

วันที� 18 สิงหาคม 2557 (15.00 น.) เขา้ร่วม

ประชุมคณะทาํงานออมทรัพยอ์อมความดี ครั� งที� 1 

ณ หอ้งประชุม 301 ชสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบของที�ระลึกแก่สมาชิกที�ทําการ     

มงคลสมรส 

 วันที� 1 สิงหาคม 2557 นางนาถ  มงคลหวา้    

หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป มอบของขวญั (หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

มูลค่า 630 บาท) ให้แก่ นายประเสริฐ พวงน้อย 

สมาชิกแผนกอลัซิลลารี�  ผลิต เนื�องจากทาํการมงคล-

สมรม  ณ  บา้นเลขที� 60 หมู่ 7 ต.บางเจา้ฉ่า อ.โพธิ�  -     

ทอง จ.อ่างทอง  

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ร่วมถวายพระ

พรสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ�ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 วนัที� 9 สิงหาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ- 

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และกรรมการ

สหกรณ์ฯ พร้อมกบัเจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ ทั�ง 5 คน ได้

เขา้ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ� ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื�องในวโรกาสวนัเฉลิมพระ-

ชนมพรรษา ณ สโมสรพนักงานบริษทัไทยเรยอน

จาํกดั (มหาชน) ซึ� งจดัโดย บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั 

(มหาชน)  

กรรมการฯ ร่วมการแข่งขันแรลลี� ที�สุพรรณบุรี 

 วันที� 9 - 10 สิงหาคม 2557 นายวิรัต  ชูจิตต ์

กรรมการฯ เขา้ร่วมการแข่งขนั “มินิแรลลี�ครอบครัว

หรรษาพากนัเที�ยว” ซึ� งจดัโดยสหกรณ์ออมทรัพย-์ 

พนกังานรถเมลอ์งคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั 

รหัส 27 โดยเส้นทางการแข่งขนั เริ�มตน้จากอาํเภอ        

อู่ทองไปยัง 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี         

โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินค่าร่วมการแข่งขัน จาํนวน 

2,900 บาท 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที� ร่วมประชุมกับ สนง. 

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

วันที� 13 สิงหาคม 2557 นางสาวพรรษพร  

แส ง ปร ะ พ า ฬ  เ ลข า นุ ก า ร  แ ล ะ  น าง เกษ มศ รี          

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุมใหค้วามรู้ใน

การขับเคลื� อนวา ระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

จังหวัดอ่างทอง ในงาน “เกษตรรวมใจบริการ

ประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดอ่างทอง”           

ณ อาคา รเอ นกปร ะสงค์อ งค์กา รบริห ารส่ว น           

จงัหวดัอ่างทอง 

กรรมการฯ และผู้จัดการ เ ข้า ร่วมการประชุม

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 ว ัน ที � 1 8  สิงหาค ม  2 5 57  น า งเกษมศรี   

เ ม ฆ ห ม อ ก  ผู จ้ ดั ก า ร  เ ข า้ ร ่ว ม ก า ร ป ร ะ ช ุม
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ประจาํเดือนสิงหาคม 2557 คณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสาํนักงาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายณัฎฐชัย  จิตร-

ถนอม กรรมการชมรมฯ ทาํหน้าที� เป็นประธานใน

ที�ประชุม 

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 

2557 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือน

กรกฎาคม 2557 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

มิถุนายน 2557 จาํนวน 63,982.20 บาท รายรับ

3 8 , 2 8 0  บ า ท ร า ย จ ่า ย  4 6 , 3 5 7  บ า ท  แ ล ะ เ ง ิน

ค ง เ ห ล ือ ย ก ไ ป เ ด ือ น สิง ห า ค ม  2 5 5 7  จํา น ว น 

55,905 บาท  ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 

รับทราบการ เชื �อมโยงธุร กิจระหว ่างสหกรณ์

สมาชิก และรับทราบเรื� องที�สํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทองแจง้ให้ทราบ รับทราบเรื�องการ

จาํหน่ายเสื� อชมรมฯ รวม 258 ตวั พิจารณากาํหนด

จดัการประชุมใหญ่ สามญัประจําปี 2556 ของ

ชมรมฯ ในเดือนตุลาคม 2557 

เจ้าหน้าที�เงินฝาก มอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิก  

ซึ�งภรรยาคลอดบุตร   

วันที�  30 กรกฏาคม 2557 นางสาวฐิติพร  

ควรบําเรอ เจ้าหน้าที�เงินฝาก ทาํการมอบสมุดเงิน

ฝากออมทรัพย์ พร้อมเงินฝาก จํานวน 500 บาท

ให้แก่นายกิจจาธร มะลิทอง สมาชิกแผนกวิสโคส 

ผลิต เนื�องจากภรรยาคลอดบุตร 

วนัที� 7 สิงหาคม 2557 นางสาวฐิติพร  ควร- 

บาํเรอ เจา้หน้าที�เงินฝาก ทาํการมอบสมุดเงินฝาก-            

ออมทรัพย์ พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่ 

นายสุพจน์  สดแสงจนัทร์ สมาชิกแผนกเวอร์คชอพ                

เนื�องจากภรรยาคลอดบุตร                         

กรรมการสหกรณ์ฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย  

วันที � 13  สิงหาคม 2557  นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนางสาว

ไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ กรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไข ้

นางสาวรุ่งอรุณ  ภู่เผือก สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 

ที�บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื�องจากป่วย 

เป็นโรคกระดูกทบัเส้น 

 วันที � 13  สิงหาคม 2557  นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนางสาว

ไข่มุกข ์ จนัทโคตร์ เดินทางไปเยี�ยมไข ้นายบุญเลิศ  

เ ห ลื อ ง อ่ อ น  ส ม า ชิ ก แ ผ น ก วิ ส โ ค ส  ผ ลิ ต                   

ณ โรงพยาบาลวิเศษชยัชาญ เนื�องจากขาหัก เพราะ       

ตกบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพภรรยา - มารดา

สมาชิก 

วันที � 26 กรกฎาคม 2557 นายกฤษณชยั  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์  

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาว

ไข่มุกข  ์จนัทโคตร์ และนายสุทศัน ์ เ อี �ยมแสง 

กรรมการฯ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดา

นายธงชยั ดิสสละ สมาชิกแผนกไฟฟ้า ณ วดัเสา-
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ธงทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ         

500 บาท 

วันที� 2 สิงหาคม 2557 นายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ

ภรรยานายวรวิทย ์ คาํสะอาด สมาชิกแผนกสปินนิ�ง 

ผลิต ณ วดักลาง ต.หวัไผ่ อ.เมืองอ่างทอง และช่วย

เงินทาํบุญ 300 บาท 

วันที�  25  สิงหาคม 2557  นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวัฒน์   

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายวิรัต  

ชูจิตต์ นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ นายสุทัศน ์  

เอี�ยมแสง นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัดการ และ 

นางสาวนุชนารถ แก้วนํ� าเชื� อ เจ้าหน้าที�การเงิน

เ ดิ น ท า ง ไ ป เ ป็ น เ จ้า ภ า พ ส ว ด ศ พ ม า ร ด า น า ย                  

พรชยั  แก้วสาระ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนักงาน ณ วดัใหม่ปากบาง ต.ท่าตอ อ.มหาราช                   

จ.พระนครศรีอยธุยา และช่วยเงินทาํบุญ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพื�อการกุศล 6 ราย เป็นเงิน 

2,000 บาท 

 วันที�  24   กรกฎาคม 2557 บริจาคเ งิน          

เ พื� อ ร่ ว ม เ ป็ น เ จ้า ภ า พ ท อ ด ผ้า ป่ า ส า มัค คี  เ พื� อ                   

ไ ถ่ ชี วิ ต โ ค -ก ร ะ บื อ  ณ  วัด โ ต น ด เ ตี� ย  อ . อุ ทั ย                 

จ.พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 1,000 บาท 

 วันที�  30 กรกฎาคม 2557 บริจาคเงินเพื�อ

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ที� เข้าร่วม

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะที� ว ัดช้าง (ช้างไห้)         

อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นเงิน 1,000 บาท 

 วันที� 7 สิงหาคม 2557 บริจาคเงินให้แก่

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื�อช่วยเหลือ

สหกรณ์ที�ประสบภยัแผน่ดินไหวในจงัหวดัเชียงราย 

จาํนวน 1,000 บาท 

 วันที� 7 สิงหาคม 2557 บริจาคเงินให้แก่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ร่วมทอดกฐินสามคัคี ประจาํปี 2557 ณ วดัสระปทุม 

จงัหวดัพิจิตร ในวนัอาทิตยที์� 26 ตุลาคม 2557 เพื�อ

สมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวชหลงัใหม่ทดแทน

หลงัเดิมที�ชาํรุดทรุดโทรม จาํนวน 1,000 บาท 

 วันที� 7 สิงหาคม 2557 บริจาคเงินให้แก่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ร่วมสมทบทุนในการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นโป่งลึก ในเขต

พื�นที�อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

เพื�อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี จาํนวน 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที� 8 สิงหาคม 2557 บริจาคเงินเพื�อร่วม

ทอดกฐินพระราชทานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

ประจาํปี 2557 ซึ� งจะนําไปทอด ณ วดัญาณสังวร- 

วราราม อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี เป็นเงิน 500 บาท 
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ว ัน ที�  2 2  สิ ง ห า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี  เ ป็ น วัน

ครบรอบปีการจัดตั� งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด ปี พ. ศ. 2557 เป็นปีที�

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีอายุครบ 31 ปี จึงถือได้ว่า

สหกรณ์ฯ  ของเร า เ ป็ นสห กรณ์ฯ ที� มีอา ยุกา ร

ดาํเนินงานมายาวนาน 

  ในวนัครบรอบปีของการก่อตั� งสหกรณ์ฯ 

ในแต่ละปีนั� น  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะจัด

กิจกรรมเนื�องในวนัครบรอบเป็นประจาํทุกปี โดย

ในปีที�สหกรณ์ฯ ครบรอบหา้ปีหรือสิบปี  ก็จะมีการ

จดักิจกรรมใหญ่เป็นพิเศษ มีการจดัทาํของที�ระลึก

มอบใหแ้ก่สมาชิก เช่น เมื�อปี พ. ศ. 2556 ซึ� งเป็นปีที�

สหกรณ์ฯ มีอายุครบ 30 ปี คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

ไดจ้ดัทาํเสื�อแจ็คเก็ตมอบให้แก่สมาชิกคนละ 1 ตัว 

และได้จัดทําเสื� อดังกล่าวไว้มอบให้แก่สมาชิกที�

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกหลงัจากวนัที�สหกรณ์ฯ มีอายุ

ครบรอบ 30 ปีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

  

 สําหรับในปี พ. ศ. 2557 คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ไดจ้ดักิจกรรมเนื�องในวนัครบรอบ 31 ปี 

การก่อตั�งสหกรณ์ฯ รวม 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

วันที� 22 สิงหาคม 2557  ทาํบุญเลี�ยงพระ-

เพล ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน  

วันที� 23 สิงหาคม 2557  มอบทุนการศึกษา

ใหแ้ก่บุตรสมาชิก 2 ประเภท คือ 

- ทุนการศึกษาบุตรสมชิกผู้ฝากเงินฝาก

ประจําเพื�อการศึกษาบุตร ทุนละ 500 บาท จาํนวน 

131 ทุน เป็นเงิน 65,500 บาท (หกหมื�นห้าพันห้า

ร้อยบาทถว้น) 

- ทุนการศึกษาตามระดับชั�นการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ทุนการศึกษาระดับชั�นอนุบาล - ชั�น

ประถมศึกษา  จํานวน 55 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท       

เป็นเงิน 55,000 บาท (หา้หมื�นห้าพนับาทถว้น) 

2. ทุนการศึกษาระดับชั�นมัธยมศึกษา - 

ระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน         

46 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 69,400 บาท       

(หกหมื�นเกา้พนัสี� ร้อยบาทถว้น) 

3. ทุนระดับชั�นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั�นสูง (ปวส.) - ระดับปริญญาตรี จาํนวน 30 ทุนๆ 

ละ  2,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื�น-

บาทถว้น) 

รวม  131 ทุน เป็นเงนิ 193,400 บาท  

รวมทุนการศึกษาที�สหกรณ์ฯ มอบให้แก่

บุตรสมาชิก จาํนวน 262 ทุน เป็นเงิน  258,900 บาท             

(สองแสนหา้หมื�นแปดพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) 

วันที� 26 สิงหาคม 2557  สหกรณ์ฯ ทาํการ

เลี� ยงอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียนวดัราช-

ปักษี (นก) จาํนวน 80 คน 

 นอกจากนั�น คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ยงัได้

มีกิจกรรมที�อยู่ในระหว่างการดาํเนินการ 3 กิจกรรม 

คือ การจัดทํ าแผนผังร ายนามคณะกร ร มการ



 9 


¢�ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â  »�·Õè  29 
 

©ºÑº·Õè 312 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 
 

ดําเนินการ ตั� งแต่ชุดก่อตั� งในปี พ.ศ. 2526 จนถึง

คณะกรรมการชุดปัจจุบนั ซึ� งเป็นชุดที� 32 เพื�อติดตั�ง

ไวใ้นบริเวณหนา้ห้องทาํงานของสหกรณ์ฯ เพื�อให้

สมาชิ กได้รู้ ว่ า ตลอด 3 1  ปี ที� ผ่ านมามีสมาชิ ก  

สห กรณ์ฯ  ท่ านใดไ ด้ทํา ห น้า ที� เ ป็ น กร รมกา ร 

สหกรณ์ฯ มาบา้ง และเพื�อเป็นเกียรติประวติัสาํหรับ

ผู ้ที� เ สี ยสล ะทํางา นเ พื� อส มา ชิ กอย่ า งยา ว นา น  

กิจกรรมที�สองที�อยู่ระหว่างการจัดทําได้แก่ การ

จดัทาํ “หนังสือที�ระลึกครบรอบ 31 ปี สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด” ทั�งนี�  เพื�อ

รวบรวมประวติัความเป็นมาของสหกรณ์ฯ และการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิก

รวมทั�งการรวบรวมขอ้มูลดา้นการเงินของสหกรณ์ฯ 

เพื�อเผยแพร่ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้รับ

ทราบถึงความเจริญเติบโตของสหกรณ์ฯ ในรอบ         

31 ปี ที�ผา่นมา 

ในปี พ. ศ. 2557  เป็นปีที�หมู่บา้นอ่างทอง-

ธานี ซึ� งตั�งอยู่ถนนสายเลี�ยงเมือง 1 และเป็นหมู่บา้น

ที� ริเริ� มจัดตั� งขึ�นโดยสหกรณ์ฯ ของเราในปี พ.ศ. 

2532  จะมีอายุครบ 25 ปี ของการก่อตั� งหมู่ บ้าน 

อ่างทองธานี  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้

สหกรณ์ฯ ร่วมจดักิจกรรมกบัคณะกรรมการหมู่บา้น 

โดยสหกรณ์ฯ จะจดัทาํป้ายประวติัความเป็นมาของ

หมู่บา้นไปขอติดตั�งในหมู่บา้นดงักล่าว และจะมอบ

เงินเพื�อสนับสนุนการจดักิจกรรมของหมู่บา้นเป็น

เงินจาํนวนหนึ�ง  โดยกิจกรรมดงักล่าวจะเป็นการจดั

ร่ ว ม กัน ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู่ บ้ า น กับ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และสมาชิก ซึ� งขณะนี� ยงั

ไม่ได้มีการกําหนดว่ าจะจัดทํา กิจกรรมอะไร  

บริเวณที�ตั�งหมู่บ้านอ่างทองธานีเดิมเป็นพื�นที�นา     

มีเพียงถนนสายเลี�ยงเมืองตัดผ่าน คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ในปี พ. ศ. 2531 - 2532 ได้ส่งเสริมให้

สมาชิกฯได้มีบ้านเป็นของตนเอง จึงได้เชิญชวน

สมาชิกที�ต้องการมีบ้านได้มาแจ้งชื� อและความ

ต้องการต่อสหกรณ์ฯ จากนั�น ได้ประสานงานหา

ผูร้ับเหมาทาํการก่อสร้างบา้น ทั�งบา้นเดี�ยวชั�นเดียว 

บา้นเดี�ยวสองชั�น และบา้นแบบทาวน์เฮา้ท์ จากนั�น

ส ห ก ร ณ์ ฯ  ไ ด้ อ นุ มั ติ เ งิ น กู้ พิ เ ศ ษ เ พื� อ ก า ร

เคหะสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกทํา

สัญญาจ้างผูรั้บเหมาเพื�อให้ปลูกบ้านให้ในแบบที�

สมาชิกต้องการ และสหกรณ์ฯ จ่าย เ งินให้แก่

ผูรั้บเหมาเป็นงวด ๆ   

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงการหมู่บ้านอ่างทองธานี นับเป็น

ความสํา เ ร็ จอันสําคัญของการดํา เนินงานของ

สหกรณ์ฯ ขณะนี�สมาชิกฯ หลายท่านก็ยงัคงอยู่อาศยั

อยู่ในหมู่บา้นดงักล่าว หากไม่มีความคิดริเริ� มของ

คณะกรรมการฯ ชุดที�มีนายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ เป็น

ประธานสหกรณ์ฯ สมาชิกของเราก็อาจอยู่กนัอย่าง

กระจดักระจายไม่ไดอ้ยู่รวมกนัเช่นทุกวนันี�  เพราะ

เรามีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สมาชิกของเราจึงมีความ

เป็นอยู่ ที�ดี มีบ้าน มีรถ มีเงินออม และครอบครัว           

เป็นสุข 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบับประจาํ 

เดือนกันยายน 2557 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ 

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ค่ะ   

ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุพจน์  สดแสง-

จันทร์  ที� ภรรยาคลอดบุตรไปเมื�อ เ ร็วๆ นี� ค รับ   

๑๑๒๒๑๑ ขอขอบคุณสมาชิก 3 ท่านที�ทาํการเพิ�มค่า

หุ้นกับ ส ห ก รณ์ ฯ  คือ  คุ ณ สมค ว ร  ป ร ะ ดับ ศ รี            

คุณพิเชษฐ์  หาญกล้า คุณนงค์ลักษณ์ มีความด ี

ขอให้มีหุ้นเป็นหลกัลา้นในวนัเกษียณอายุดว้ยครับ 

๑๑๒๒๑๑  ต่อหัว เ สือทํา รังใหญ่ ในสวนที� บ้าน               

คุณดุษฏี  ศรีสอาด เห็นแลว้น่ากลวัมาก ไม่รู้ว่าเจา้

ตวัจดัการไปอย่างไรแลว้ครับ  ๑๑๒๒๑๑  มีความสุข

มากในวนัแม่ที�ผ่านมา เพราะลูกและหลานพากนัมา

กราบ คุณแม่รัตนภรณ์ ปุราทะกา ปลื�มใจแทนดว้ย

ครับ  ๑๑๒๒๑๑  เปลี� ยนลุคใหม่  ตัดผมสั� นแล้ว 

สาํหรับ คุณจารุวรรณ อเนกศรี เพื�อนๆ ต่างชมนอ้ง

ชมพู่ ดูน่ารักขึ� นมากเลย๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณพงษ์ทร  ทับแถม ที�ลูกชายไดง้านใหม่ที�

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ  ๑๑๒๒๑๑  เวลาผ่านไป

รวดเร็ว ขอแสดงความยินดีกบั คุณจิตลดา  เกษมะณ ี 

ที�ลูกชาย (กองปราบ) เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย

แลว้ครับ ๑๑๒๒๑๑ 

 ขอแสดงความยินดีกบั คุณยุทธภูมิ คุณสิริ-

ลั ก ษ ณ์  เ ท พ ว ง ษ์  ที� ลู ก ส า ว ทั� ง ส อ ง ค น ไ ด้ รั บ

ทุนการศึกษาจากสหกรณ์ฯ ๑๑๒๒๑๑ เช่นเดียวกบั 

คุณชรินทร์  คุณละเวง  นิลมณี ที�บุตรชาย บุตรสาว

ไดรั้บทุนการศึกษาทั�งสองคนครับ  ยินดีดว้ยเช่นกนั

ครับ ๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกหลาย

ท่านที�บุตรไดรั้บทุนการศึกษาประจาํปี 2557 จาก

สหกรณ์ฯ เช่น คุณสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ คุณนพพล 

นาคหัวเพ็ชร์ คุณพรศิลป์  ขุนจันทร์  คุณชยพล  

ประทุมทอง และท่านอื�นๆ ที�ไม่ไดก้ล่าวนามครับ

๑๑๒๒๑๑ มีเฟสบุ๊คเป็นของตัวเองแล้ว สําหรับ        

คุณศิริศักดิ�  ทรงวุฒิเลิศ ท่านใดตอ้งการทราบข่าว

คราวของลุงปา ไปขอเป็นเพื�อนไดค้รับ ๑๑๒๒๑๑ 

เปลี�ยนรูปประจาํตวัใหม่ในเฟสบุ๊ค เพื�อน เพื�อนพา

กนัชมกนัว่า นอ้งยุย้ คุณยุจิรา ผดุงผล ดูสดใสน่ารัก

มากเลย ๑๑๒๒๑๑  กลับมาทํากิจการส่วนตัวที�

สระบุรีแล้ว สําหรับ คุณชัยรัช  ศิริพจนานนท์  

เพื�อนๆ คนใดคิดถึงก็ไปเยี�ยมกนัไดน้ะครับ สระบุรี

ใกลนิ้ดเดียวครับ ๑๑๒๒๑๑  ภารกิจสําคญั สําหรับ 

คุณไชยพันธน์ ทรัพย์สุทธิ คือ การเลี�ยงหลานชายที�

กาํลงัโตและน่ารักมาก วนันี� ชีวิตหลงัการเกษียณของ

พี�ใหญ่ไม่เหงาแลว้ครับ 

 ใช้เวลาว่างพาหลานชายไปไหว้พระที�  

วัดสังกระต่าย จ.อ่างทอง ขออนุโมทนาบุญกับ    

คุณทับทิม มาประเสริฐ ดว้ยครับ ว่าแต่ว่าวดันี� อยู่

อ ําเภอไหนครับ ๑๑๒๒๑๑  ลาออกจากงานแล้ว 

สําหรับ คุณชุมพล กระจ่างจิตร์ ขอให้ประสบ

ความสําเร็จในการทาํงานที�บริษทั เคซีอี อิเลคโทร-

นิคส์ จาํกัด (มหาชน) นะครับ แลว้อย่าลืมแวะมา

เยี�ยมที�สหกรณ์ฯ บ้าง ๑๑๒๒๑๑ วนั เวลาผ่านไป

อย่างรวดเร็ว เพื�อนสมาชิกสหกรณ์ฯ หลายท่าน

เกษียณอายุไปแล้ว 5 ปี แต่ก็ยงัคงเป็นสมาชิกกับ

สหกรณ์ฯ อยู่ เช่น คุณมณเฑียร  อยู่สุข  คุณลําปาง  

ชี� แจง   คุณทุ เ รี ยน  ฤทธิ� ดี  คุณสุร พล  ทองลิ�ม           

คุณมาลา   ป่ าพฤกษา ขอให้ ทุกท่านมีสุขภาพ



 11 


¢�ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â  »�·Õè  29 
 

©ºÑº·Õè 312 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 
 

แข็งแรงครับ ๑๑๒๒๑๑ ช่วงนี�  คุณอัชณา  วายุพักตร์ 

ดูจะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะลูกหลานพากันมา

เยี�ยมบ่อยมาก แถมยงันอนค้างที�บ้านอีกด้วยครับ 

๑๑๒๒๑๑  ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก คุณประยูร  

คุ้มโศก รองประธานสหกรณ์บริการฯ ว่า สหกรณ์

บริการฯ กาํหนดจัดทัศนศึกษาภาคอีสานตอนบน 

(เลย หนองคาย และเวียงจันทน์)  เดินทางโดย

เครื� องบิน ค่าบริการท่านละ 10,700 บาท ขอเชิญ

สมาชิก คนในครอบครัว หรือบุคคลทั�วไปเขา้ร่วม

โครงการดงักล่าวด้วยครับ ๑๑๒๒๑๑ เหลือเวลาอีก

ไม่นาน คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา ก็จะเกษียณอายุ

แล้ว แต่ทุกครั� งที� เจอพี�หนุ่ย แทบไม่น่าเชื�อว่าจะ

เกษียณอายุแลว้ อย่างนี� เข้าข่ายเป็นสาวสองพันปี

ไหมครับ ๑๑๒๒๑๑ เกิดในวนัที� 2 สิงหาคม ที�ผ่าน

มา ขอให้ คุณนนทรี  เกษจันทร์ มีแต่ความสุขและ

พบแต่สิ� งที� ดีในชีวิตตลอดไปครับ ๑๑๒๒๑๑ ขอ

แสดงความยินดีกบั ประธานสหกรณ์ฯ - สหภาพฯ  

คุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ�  เนื�องในโอกาสวัน

ครบรอบวนัเกิด 50 ปี เมื�อปลายเดือนสิงหาคมที�ผ่าน

มา ขอให้สุขภาพแข็งแรง ชีวิตมีแต่ความสุขครับ 

๑๑๒๒๑๑  เ กิดใกล้เ คียงกัน สําหรับ คุณถวัล ย์            

ศรีทอง ขอให้ชีวิตพบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง 

คิดสิ� งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกประการครับ 

ในวนัเกิด เจา้ตวัทาํอาหารเลี�ยงพระเพลดว้ยตนเอง

ดว้ยครับ ๑๑๒๒๑๑  

 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กับ  คุ ณ กิ ติ ศั ก ดิ�        

พรหมชนะ เนื�องในโอกาสที�แต่งงานมาครบ 10 ปี 

ขอให้ชีวิตสมรสมีความสุขตลอดไปครับ ๑๑๒๒๑๑ 

ระยะนี�ไดข่้าววา่ คุณคนิต  ชวดตระกลู ไม่ค่อยสบาย

บ่อยมาก ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ เพื�อนๆ เป็นห่วง

กนัทุกคนครับ ๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความเสียใจกับ        

คุณพรชัย  แก้วสาระ ที�สูญเสียคุณแม่ไปเมื�อเดือน

สิงหาคมที�ผ่านมาครับ ๑๑๒๒๑๑ ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณนภาพร  ป่าพฤกษา ที�สูญเสียมารดาไป

เมื� อปลา ย เ ดือนสิ งหาคมที� ผ่ า นมา   ๑ ๑๒ ๒๑๑ 

เ ช่นเดียวกัน ขอแสดงความเสียใจกับ คุณอุบล           

กลํ�าวิเศษ ที� สูญเสียบิดา (คุณกิจ กลํ�าวิเศษ หรือ         

ลุงตั�ว) ไปเมื�อต้นเดือนกันยายนครับ ๑๑๒๒๑๑ 

หลานชายอายุ 3 ขวบ ร่างกายอว้นทว้มสมบูรณ์มาก 

คุณเจริญ คุณศิรินทิพย์  ม่วงศรีจันทร์ บอกว่าถึงจะ

เหนื�อยเวลาเลี�ยงดูแต่ก็มีความสุขกบัความน่ารักของ

หลานมากเลยครับ ๑๑๒๒๑๑ เขา้ร่วมงานวนัแม่กบั

บริษทัฯ คุณจันทนา  ขําสถิตย์ มีความสุขจนนํ� าตา

ซึมเพราะประทบัใจที�ลูกมากราบคุณแม่ แถมลูกสอง

คน ยัง เ รี ยน เ ก่งไ ด้ทุ นการ ศึกษา ทั� ง คู่ด้วยครั บ 

๑๑๒๒๑๑  เป็นแฟนฟุตบอลทีมอ่างทองเอฟซีที�

ติดตามเชียร์ทีมเป็นประจํา  สําหรับ คุณบุญตา          

ชมชื�น เพราะทุกครั� งที�ไปเชียร์ทีมเจา้ตวัจะแต่งตวั

ดว้ยชุดทีมเตม็ยศเลยครับ ๑๑๒๒๑๑  กิจกรรมเนื�อง

ในวันครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั�งสหกรณ์ออม

ท ร ัพ ย ฯ์  ผ ่า น พ น้ ไ ป ด ว้ ย ด ีทั�ง ก า ร ทํา บ ุญ ลี�ย ง        

พระเพล การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก 

การเลี�ยงอาหารกลางวนัเด ็กนกัเรียน แต่เป็นที�      

น่าเสียดาย เนื�องจากมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมน้อย

มาก  หวงัว ่าปีหนา้สมาชิกจะมาร่วมงานกนัมาก       

ขึ�นนะครับ ๑๑๒๒๑๑  ขอขอบคุณ คุณประสาน          

สิปานี ประธานบริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

เป็นอย่างสูง ที�มาร่วมงานทาํบุญเพียงคนเดียวโดย

ไม ่ม ีผู ้ติดตามครับ ๑๑๒๒๑๑  พบกันฉบับหน้า 

๑๑๒๒๑๑ สวัสดคีรับ  
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 เ งิ น กู้น อ ก ร ะ บ บ  เ ป็ น สิ� ง ที� ป ร ะช า ช น

โดยทั�วไปทุกคนไม่อยากเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง เพราะเป็น

ที�ทราบกนัดีว่า การกูเ้งินจากนายทุนนอกระบบนั�น 

ต้องเสียดอกเบี� ยที� สูง โอกาสที�จะหนี� เงินต้นคืน     

แก่เจ้าหนี� ทําได้ยาก เมื�อถึงเวลาส่งเ งินต้นและ

ดอกเบี� ย หากไม่มีเงินส่ง ก็จะถูกนําดอกเบี� ยไป

สมทบเป็นเงินตน้ ทําให้ลูกหนี�ต้องเสียดอกเบี�ยราย

เดือนเพิ�มมากขึ�นไปอีก แต่หลายคนก็ไม่สามารถ

หลีกเลี�ยงการกู้เ งินกู้นอกระบบได้ เนื� องจากอยู ่       

ในฐานะที�ไม่สามารถใชบ้ริการของสถาบนัการเงิน

ในระบบได้ เช่น เป็นประชาชนที�ไม่มีเงินได้ราย

เดือน หรือ เป็นคนที�มีรายไดป้ระจาํแต่มีเงินเดือน

เพียงแค่ค่าจ้างขั�นตํ�าหรือสูงกว่าอตัราค่าจ้างขั�นตํ�า

เท่านั�น คนเหล่านี� จึงต้องกลายเป็นทาสเงินกู้ของ

นายทุนนอกระบบ เงินที�หามาไดส่้งไดแ้ต่ดอกเบี� ย

เงินกูเ้ท่านั�น ไม่มีโอกาสคืนเงินต้น ส่งดอกเบี� ยมา

เป็นเวลานาน ดอกเบี�ยที�ส่งไปให้นายทุนเป็นเงิน

จํานวนมากกว่าเงินต้นเงินกู้ เสียอีก ไปขอลดเงินตน้

เงินกู้แต่นายทุนก็ไม่ยินยอม รัฐบาลหลายรัฐบาล     

ไดพ้ยายามหาทางช่วยเหลือประชาชนที�ตอ้งตกเป็น

ทาสนายทุนเงินกูม้าโดยตลอด ซึ� งสามารถช่วยเหลือ

ไดเ้ป็นบางส่วน บางส่วนก็ช่วยเหลือไม่ได ้เนื�องจาก

ไม่มีรายไดที้�แน่นอน ในขณะที�บางส่วนไดรั้บการ

ช่วยเหลือและไม่มีหนี�นอกระบบแลว้  แต่เป็นเพราะ

ตัวเองไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินของตน       

เองได้ หรือเรียกว่า เป็นคนไม่มีวินัยทางการเงิน 

ท้ายสุด ก็ต้องกลับไปเป็นทาสนายทุนเงินกู้ นอก  

ระบบเหมือนเดิม 

  สําหรับพนักงานของบริษัท ไทยเรยอน

จํากัด (มหาชน) ถือว่าเป็นกลุ่มคนที�โชคดีที� ได้

ทํางานมีรายได้ประจําทําให้สามารถใช้บริการ

สถาบนัการเงินต่างๆ ได ้โดยไม่ตอ้งพึ�งพาการกูเ้งิน

จากนายทุนเงินกู้นอกระบบ และที� ถือว่าพนักงาน

ไทยเรยอนมีโอกาสดีกว่าคนงานในอีกหลายโรงงาน 

ก็คือ พนักงานไทยเรยอนมีสถาบันการเงินเป็น         

ของตนเอง ซึ� งได้แก่ การมีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ            

ในสถานประกอบการแห่งนี�  ที�ชื�อว่า “สหกรณ์ออม

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด” สหกรณ์ฯ 

ที� ก่อตั� งมาเป็นเวลาถึง 31 ปีแล้ว สหกรณ์ฯ มีทุน

ดําเนินงานอย่างเพียงพอ ทําให้สามารถจ่ายเงิน          

กู ้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดถึ้ง 1,300,000 บาท และ

เงินกู้พิเศษถึง 3,500,000 บาท ด้วยเหตุนี�  สมาชิก

สหกรณ์ฯ จํานวนมากจึงสามารถมีบ้าน มีรถยนต์           

มีที�ดิน ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย และมีเงินฝากเป็น

ล้านบาท โดยไม่ต้องพึ� งธนาคาร เพราะสมาชิก

สหกรณ์ฯ ทําการกู้เงิน หรือออมเงินกบัสหกรณ์ฯ 

ของเราเท่านั�น 

 แม้ว่า เราจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็น

สถาบันการเงินของเราแลว้ แต่สมาชิกจาํนวนหนึ� ง      

ก็ยงัต้องไปทาํการกู้เงินนอกระบบพร้อม กับการ          

กูเ้งินจากสหกรณ์ฯ ดว้ยเหตุผลและความจาํเป็นของ

แต่ละคนที�แตกต่างกันไป และคณะกรรมการฯ           

ทุกชุดตอ้งมีมติยกเวน้ระเบียบการกูเ้งิน หรือผ่อนผนั

สิทธิในการให้กู้เงินเป็นกรณีพิเศษเพื�อให้สมาชิก         

นาํเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯ ไปชาํระหนี� เงินกูน้อกระบบ

หรือหนี� เงินกูธ้นาคารอื�นอยู่เป็นประจาํ พวกเรายัง

แก้ไขปัญหานี�ไม่ได้จริงๆ แม้ว่าจะผ่านมา 31 ปี           

แล้วกต็าม 
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หุงข้าวยังไงไม่ให้บูด 

วนันี� แม่บ้านคนไหนที�มีเรื� องกงัวลใจหรือ

กลุม้ใจในเรื�องของหุงขา้วไม่ทนัไรขา้วก็บูดเสียแลว้ 

ซึ� งหลายคนนั� นคิดว่าการที� เราเคยทิ�งข้าวให้บูด          

คาหมอ้ครั� งหนึ� งแลว้ ครั� งต่อไปขา้วที�คุณนั�นหุงอีกก็

อยู่ไดไ้ม่นานแลว้จะบูดอีก ซึ� งความคิดนี� เป็นความ

จริง และเหตุที�เป็นเช่นนั�น เพราะมีเชื�อสปอร์ของ

จุลินทรีย์ที�ทาํให้อาหารบูดเสียตกค้างอยู่ในหมอ้-         

หุงข้าว แมว้่าเรานําหม้อมาล้างด้วยนํ� ายาล้างจาน

สู ต ร ฆ่ า เ ชื� อ จุ ลิ น ท รี ย์ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี แ ล้ว ก็ ต า ม 

เชื�อจุลินทรียเ์ล่านี�ก็ถูกขจดัออกไปไม่หมด และวนันี�

ผูเ้ขียนมีเคลด็ลบั หุงขา้วยงัไงไม่ใหบู้ด มาฝาก 

  - วิธีที� 1 ใส่นํ� าส้มสายชูลงไป 1 ชอ้นชา 

แลว้กดหุงตามปกติ ที�ทดลองกหุ็งขา้ว 2 ถว้ย รสชาติ

ก็ไม่มีอะไรแปลกไป ไม่มีรสเปรี� ยวข้าวจะอยู่ใน

อุณหภูมิหอ้งได ้4 - 5 วนั โดยที�ไม่มีกลิ�น ไม่แฉะ ไม่

บูด 

- วิธีที� 2 นาํหมอ้ที�บูดใส่เกลือ ที�อยู่ในครัว 

นาํมาใส่ในหมอ้ผสม แลว้ทิ�งไวป้ระมาณ1-2 ชม.

เส ร็จ แล้ว  แล้ว ล้า ง หม้อ ให้ส ะ อ า ด  นํา ไ ป หุ ง

เหมือนเดิม ครั� งต่อไป จะลา้งหมอ้ใส่เกลือผสมกบั

นํ�าลา้งตามปกติ ประมาณ 2-3 ครั� ง หมอ้ที�บูดก็จะ

หายบูด 

- วธีิที� 3 ใหท้าํความสะอาดหมอ้หุงขา้วดว้ย

นํ�ายาลา้งจาน และนํ�าสะอาดตามวิธีปกติก่อน 1 ครั� ง 

จากนั�นเติมนํ� าเปล่าลงในหม้อหุงข้าวประมาณ 2 

ถว้ยตวง และกดปุ่ม Cook เป็นระยะเวลานาน 15 

น า ที  ( สํ า ห รั บ ห ม้อ หุ ง ข้ า ว ข น า ด ค รั ว เ รื อ น )             

จะสามารถช่วยทาํลายเชื�อจุลินทรีย์ที�ตกคา้งอยู่ได ้

และช่วยแกปั้ญหาขา้วบูดเสียง่ายกวา่ปกติ  

  

 

 

 

ข้าวไรซ์เบอรี�  คืออะไร? 

ข้าวไรซ์เบอรี� ได้มาจากการผสมขา้มพันธ์ุ

ระหว่างขา้วเจ้า หอมนิลกบัขา้วขาว ดอกมะลิ 105 

จากการพฒันาพนัธ์ุขา้วพิเศษ โดยศูนยวิ์ทยาศาสตร์-

ข้า วฯ  มหา วิท ยา ลัย เก ษตรศ าส ตร์  เพื� อให้ไ ด ้          

เมล็ดพนัธ์ุที�มีคุณภาพดี และให้ประโยชน์สูง สุดแก่

ผู ้บ ริโภค  เมล็ดพัน ธ์ุ ที� ได้จะถูกแจกจ่ายให้กับ

เกษตรกรที� เข้าร่วมโครงการ เป็นผูป้ลูกและดูแล

รักษา ซึ� งตอ้งอยู่ในพื�นที�ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ที�เหมาะสม โดยส่วนมากจะอยู่ในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย เพื�อใหไ้ดข้า้วที�มีคุณสมบติัดี ครบถว้น

ตามลักษณะพันธ์ุ ทําให้ได้ข้าวไรซ์ เบอรี� เมล็ด         

เรียวยาว สีม่วงเขม้ มีกลิ�นหอมมะลิ น่ารับประทาน 

และผลิตออกมาเป็น “Rice for Health” ขา้วกลอ้ง 

ไรซ์เบอรี�  ขา้วเพื�อสุขภาพ จากกลุ่มบริษทั ชยัโยเอเอ 

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 

คุณสมบติัเด่นทางดา้นโภชนาการของขา้ว

ไรซ์เบอรี�  คือมีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้-

แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน 

สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีนํ� าตาลตํ�า-ปานกลาง ซึ� ง

จากคุณสมบติัขอ้นี�  นอกจากจะใช้รับประทานเพื�อ

เสริมสร้างสุขภาพที� ดี ลดความเสี� ยงต่อการเป็น

โรคมะเร็ง ทางการแพทย์ยงันําไปใช้ทาํผลิตภณัฑ์

อาหารโภชนาบาํบดัอีกดว้ย 

http://www.sininrice.com/insightsub5.html
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รายงานกิจการประจาํเดือน สิงหาคม 2557 (MONTHLY REPORTS AUGUST 2014 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสิ�นเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสิ�นเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพื�อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสิ�นเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

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

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (9 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อื�น Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม  - สิงหาคม 2557 Revenues  from  January - August 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2557 Expenses  from  January - August 2014 

16. รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

1,082 

282,603,390.00 

8,318,071.94 

4,526,745.22 

4,618,544.59 

8,226,272.57 

87,644,050.53 

1,850,058.91 

2,281,253.20 

87,212,856.24 

5,801,030.00 

327,097.62 

350,967.62 

5,777,160.00 

24,571,169.18 

1,012,454.08 

30,060,000.00 

 

 

21,679,338.69 

25,619,798.93 

295,229,707.31 

30,087,198.25 

27,501,479.93 

297,815,425.63 

45,925,754.47 

11,222,481.50 

14,566,720.03 

4,007,397.43 

10,559,322.60 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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