
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอาย/ุขอเกษียณอายุก่อนกําหนด 5 ราย 

วันที 5 สิงหาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายสาย ัณห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ  และ 

นายสุทศัน์ เอียมแสง กรรมการ เขา้ร่วมงานงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุสมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต 

รวม 3 คน ได้แก่ นางรัตนภรณ์ ปุราทะกา นายสยาม 

สุวรรณบตัร และนางทศันีย์ โมกขศกัดิ ณ สโมสร

พนักงาน บริษทัไทยเรยอน จําก ัด (มหาชน) ทงันี 

สหกรณ์ฯ ได้มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท 

มูลค่า 20,400 บาท (สองหมืนสีร้อยบาทถว้น) ให้แก่

สมาชิก 3 คน คนละ 1 เส้น โดยมีนายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ สายณัห์  แผนประดิษฐ์ เหรัญญิก 

และนางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

ร่วมกนัมอบสร้อยคอทองคาํใหแ้ก่สมาชิกดงักล่าว 

วันที 9 สิงหาคม 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ ทาํการมอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท 

มูลค่า 20,400 บาท (สองหมืนสีร้อยบาทถว้น) ให้แก่

นายวเีจย์ กุมาร มิสซารา (Mr. Vjay Kumar Misara)  

สมาชิกแผนกบริหาร (ซีวิล) เนืองจากขอเกษยีณก่อน

กาํหนด โดยมอบให ้ณ ทีทาํการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

วันที 19 สิงหาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบสร้อยคอ

ทองคํา หนกั 1 บาท ให้แก่ Mr.Sanjiv Kumar Kaul 

สมาชิกแผนกบริหารเนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบ

ให้ในงานเลียงเกษียณอายุทีร้านอาหารครัวคุณกุ้ง           

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

นายก สสอป. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  

ทีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

วนัที 31 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) และ 

 (อ่านต่อหน้า 3 ) 
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เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดาํเนินการชุดท ี35 (พ.ศ. 2560) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

กรรมการ และเจ้าหน้าท ีเยยีมสมาชิกแผนกพ้นสภาพ

การเป็นพนักงานทีเกษียณอายเุกนิ 5 ปี และ 10 ปี 

นางสายทอง  กลัดสนิท เกษียณอายุเกิน 5 ป 

นางเพ็ญรัตน  สิทธิพงศ เกษียณอายุเกิน 5 ป 

นายบุญเกิด  พงษยิ้ม เกษียณอายุเกิน 10 ป 
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นายก สสอป. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรที

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  (ต่อจากหน้า 1) 

นางสิริภสัสร เอียมสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ พร้อม

ดว้ยนายกสมาคม คณะกรรมการดาํเนินการ และ

เจ้าหน้า ทีสมาคมฌาปนกิ จส งเ คร าะ ห์ส มา ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ เดินทางไปทาํการ

บนัทึกเทปโทรทศัน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีสถานีโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย (ช่อง 11) ถนนวภิาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

โดย ดร.ก๊ก ดอ นสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นผู ้กล่าวคํา

ถวายพระพร 

นายก สสอป. และกรรมการ เดินทางไปแนะนําสมาคม

ทีนครปฐม  

วนัที 2 สิงหาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายสมจิตร์ 

แสนโคตร กรรมการ และนางสาวณัฎฐศศิ  จินดา-

สกุลพชัร์ เจา้หน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปแนะนํา

สมาคมฯ ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

เทพผดุงพรมะพร้าว จาํกดั เลขที 58-59 หมู่ที 5 ถนน

พุทธมณฑลสาย 4 อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 

โดยมีนางสาวสุณิสา รองรัตน์ ประธานกรรมการ 

และกรรมการ ใหก้ารตอ้นรับ 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ ได้ร่วมกัน

แนะนาํสมาคมฯ และเชิญชวนใหส้หกรณ์ฯ สมคัรเขา้

เป็นศูนยป์ระสานงานของสมาคมฯ ด้วย คณะกรรมการ 

และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสอบถาม

รายละเอียดของการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 

อย่างกวา้งขวาง 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์มีสมาชิก 

1,346 คน ทุนเรือนหุ้น 79.42 ล้านบาท ทุนสํารอง 

1.74 ลา้นบาท ทุนสะสมตามข้อบงัคบั 168,852.38 

บาท ลูกหนีคงเหลือ 76.70 ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 

3,141,269.53 บาท ทีประชุมใหญ่มีมติจา่ยเงินปันผล 

ร้อยละ 3.25 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 13 

ผู้จัดการมอบของทีระลึกให้แก่สมาชิกทีทําการมงคล

สมรส 2 ราย 

          วนัที 6 สิงหาคม 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก  

ผูจ้ดัการ ทาํการมอบของทีระลึก (หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า) 

มูลค่า 500 บาท ให้แก่นางสาวณัฐฐิณีย์ เครือรัตน์ 

สมาชิกแผนกบริหาร (สิงแวดลอ้มฯ) และนายเอนก 

หอมโทน สมาชิกแผนกอินทรูเมนท ์เนืองจากทาํการ

มงคลสมรส โดยมอบให้ในงา นมงคลสมรสที

ร้านอาหารนิรมิตร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

คณะกรรม การอํานวยการประชุ ม ประจํา เ ดือน

สิงหาคม 2560 

วนัที 8 สิงหาคม 2560 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย 

เ หรัญญิก  เ ข้า ร่วมการ ประชุม คณ ะกร รมการ

อาํนวยการ ประจาํเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีนาย

สุวัฒน์  แ ก้วเฮียง ประธานกรรมการ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม 

       ทีประชุมมีมติให้สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือ

ค่ารักษาพยาบาลแก่นายอนุสรณ์  ทิณวงษ์ ซึงป่วย
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เป็นโรคมะเร็ง จาํนวน 10,000 บาท มีมติรับทราบ

ตามทีคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์

เสนอใหเ้ก็บเงินค่าใชจ่้ายแก่ผูเ้ดินทางไปศึกษาดูงาน

ทีจงัหวดัเลย คนละ 300 บาท โดยจะมอบเสือให ้       

คนละ 1 ตัว ซึงให้นําไปพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการฯ ครังที 15 อีกครัง มีมติให้

นาํเงินไปฝากกบัธนาคารธนชาต จาํนวน 8 ลา้นบาท 

กรรม การ  และผู้ จัด กา ร ม อบเ งิน ช่ วยเ หลือค่ า

รักษาพยาบาลสมาชิกทีป่วย เป็นเงิน 10,000 บาท 

  วนัที 8 สิงหาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอ ง

ประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ ร่วมกันทําก ารมอบเ งิ นช่วยเ หลือ ค่า

รักษาพยาบาล จาํนวน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาท

ถ้วน) ให้แก่นายอนุสรณ์ ทิณวงษ์ สมาชิกแผนก 

สปินนิง ผลิต เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยมอบ

ให้ทีโรงพยาบาลราชธานี อ .พระครศรีอ ยุธยา           

จ.พระนครศรีอยธุยา 

นายก สสอป.  และกรรมการ เข้าปฎิบัติงาน และร่วม

การประชุมทีสมาคมฯ  

วนัที 8 สิงหาคม 2560  นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถานประกอบการ 

(สสอป.) นายพชัรพล  วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที

3 แ ละนางพัช รพร ยัง สี  เหรัญญิก เดินทางม า

ปฏิบัติงานทีสํานักงานส มาคมฯ อาคารชุ มนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด ถนน 

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

  อนึง นางสิริภสัสร เอียมสุวรรณ กรรมการ

ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

และแผน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 3 ณ ห้องประชุม 302 อาคารชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด ถนนนครอินทร์ 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดว้ย 

นายก สสอป. เข้าประชุมร่วมคณะกรรมการอํานวยการ  

4 สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์  

  วนัที 9  สิงหาคม 2560  นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

พชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 4 สมาคม ไดแ้ก่ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยร์าชการ รัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 

(สสอท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจ (สสอต.) และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุมาลี  ยุกตา-

นนท ์นายก สสอ.รรท. เป็นประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติผลดัเปลียนกันในเรืองการ

เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมและจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัด ป ร ะ ชุ ม  โ ด ยจ ัด ป ระ ชุ ม ส อ ง เ ดื อ น ต่ อ ค รัง  

กรรมการ และเจ้าหน้าที ร่วมพิธีถวายพระพร สมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 
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รับทราบผลการประชุมเ รืองการจัดสวัสดิการ

เจ้าหน้าทีสมาคมฯ มีมติให้แต่ละสมาคมฯ บริจาค

เงินร่วมการทอดกฐินประจาํปี 2560 สมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพตามความเหมาะสมของแต่

ละ ส มาคมฯ แ ละมีมติให้เ ข้า ร่วมการ สัมมนา

คณะกรรมการ และเจา้หนา้ที ประจาํปี 2560  ในวนัที 

30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2560 ทีบางแสน จ.ชลบุรี 

นายก ส ส อ ป.  และกรรม การ ร่ว มกันม อบเ งิน

สงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิก สสอป. ทีสมุทรปราการ 

  วนัที 10 สิงหาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล  

วิชยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางสุนนัท์  สันติ-

โชตินันท์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยถ์ิรไทย จาํกดั และนางสาวโสรยา 

สิงห์คาํ ผูจ้ดัการศูนยป์ระสานงานฯ ร่วมกนัมอบเงิน

สงเคราะห์ศพ จาํนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท

ถว้น) ใหแ้ก่นางอาํพร บุญช่วย ภรรยาของนายจารึก 

บุญช่วย สมาชิกสมาคมฯ รอบ 6/2560 ซึงเสียชีวิต

เพราะอุบตัิเหตุ โดยมอบให้ในพิธีฌาปนกิจศพทีวดั

แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมถวายพระพร

และปลูกต้นดาวเรือง ร่วมกบับริษัทฯ 

 วนัที 11 สิงหาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอียมแสง กรรมการ 

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวดวง-

กมล  แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ เข้าร่วมพิธีถวาย

พระพร สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช และร่วมกนัปลูกตน้ดอกดาวเรือง บริเวณสนาม

หญา้หนา้อาคารตึกบริหาร 

รองประธานฝ่ายการเงิน ร่วมโครงการบิกคลีนนิงเดย์

กับบริษัทฯ ทีโรงเรียนวัดท้องคุ้งฯ 

วนัที 11  สิงหาคม 2560 นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้า ร่วมโครงการ        

บิ กคลีนนิ งเดย์ (Big Cleaning Day)  ณ โรงเรียน

อนุบาลเมืองอ่างทอง (วดัทอ้งคุ ้งตงัตรงจิตร 3) เพือ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ  

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึงจดัโดยบริษทั ไทยเรยอน 

จาํก ัด (มหาชน) ร่วมกับ ครู ผู ้ปกครอง นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วดัทอ้งคุง้ตงัตรงจิตร 

3) และชุมชนตาํบลโพสะ 

กรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ทีนนทบุรี 

วันที 11 สิงหาคม 2560 นายวิรัต ชูจิตต ์

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสง เคราะห์สมาชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 301 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนาย

สุรศักดิ ยศปัญญา ทาํหน้าทีประธานในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติให้แต่ละสมาคมฯ จ่ายเงินค่า

จดัพิมพ์วารสารกลางไปก่อน และใหเ้บิกค่าพิมพ์คืน

จากงบประชาสัมพนัธ์ส่วนกลางคืน (จดัพิมพ์ 10,000 

เล่ม) รับทราบปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการ

ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
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หัวหน้าฝ่ายทัวไปมอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิกฯ 

วนัที 14 สิงหาคม 2560 นางนาถ มงคลหวา้  

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมเงิน

ฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายณัฐสุโชค ลิ มชืน-

พิทยากร  สมาชิ กแ ผนกบริหาร (อินทรูเมนท์) 

เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ และผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี 2559 สกก.ผู้เลยีงและค้าสัตว์ฯ จาํกัด 

วนัที 15 สิงหาคม 2560 นายวรัิต ชูจิตต ์กรรม- 

การ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วม

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มัญ ป ร ะ จํา ปี  2559 ส ห ก ร ณ์

การเกษตรผูเ้ลียงและคา้สัตวอ์่างทอง จาํกดั ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานฯ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 

กรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง ประจาํเดือนสิงหาคม 2560 

วนัที 17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสัน-

นิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ทาํการประชุม 

ครังที 10 ประจาํเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตฯ ชุดที 1 ครังที 9 วนัที 19 

มิถุนายน 2560 มีมติรับรองรายรับ รายจ่ายสันนิบาต

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ประจาํเ ดือนกรกฎาคม 

2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน 

2560 จาํนวน 9,108.88 บาท ไม่มีรายรับ ไม่มีรายจ่าย 

เงินคงเหลือยกไปต้นเดือนสิงหาคม 2560 จาํนวน 

9,108.88 บาท (ฝากธนาคาร จาํนวน 9,108.88 บาท) 

ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 1 เรือง มีมติให้ทาํ

การเลือกตังซ่อมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง 2 คน เนืองจากต้องหยุดการเป็น

กรรมการทีสหกรณ์ฺต้นสังกัด และมีมติเลือกตัง

กรรมการฯ เพิมขึนอีก 4 คน เพือเป็นการเพิมจาํนวน

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง   

จาก 7 คน เป็น 11 คน 

กรรมการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทองประจําเดือนสิงหาคม 2560 

วนัที 17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร 

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ทาํการประชุม ครังที 

11/2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝ่ายการเงินสหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทย      

เรยอน จาํกดั ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครังที 10/2560 วนัที 

17 กร กฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสํา นักงาน

สหกรณ์ จังหวดัอ่างทอ ง มีมติ รับรอ งร ายรับ - 

รายจ่ายของชมรมฯ ประจาํเดือนกรกฎาคม 2560 

โดยมีเ งินคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน 2560 
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จาํนวน 124,371.75 บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย 580 

บาท มีเงินคงเหลือยกไปเดือนสิงหาคม 2560 เป็น

เงิน 123,791.75 บาท มีมติกําหนดวนัเดินทางไป

ศึกษาดูงาน และประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

ของชมรมฯ ในวนัที 15 - 16 กนัยายน 2560 ณ บา้น

ธารทิพยรี์สอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยก่อน

การประชุมใหญ่จะเดินทางไปศึกษาดูงานทีสหกรณ์

เครดิตยูเนียนเขือนเพชรโค้งข่อย จาํกัด อ.ท่ายาง         

จ.เพชรบุรี เสียค่าใชจ่้าย คนละ 1,300 บาท 

รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ สอร. ที กรุงเทพฯ 

ว ันที  20 สิงหาคม 256 0 นายมานะกูล  

พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุม

ประจาํเดือน คณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม

ทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน (สอร.) ประจาํเดือนมิถุนายน 

2560 ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด ชัน 4 การ

ไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนืองในโอกาส “วันครบรอบ 34  

ปี การก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์ : 22 สิงหาคม 2560” 

เนืองในโอกาสวนัที 22 สิงหาคม 2560 เป็น

วนัครบรอบ 34 ปี การก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 35 ได้จดักิจกรรม

เนืองในวนัดงักล่าวหลายกิจกรรม ดงันี คือ 

วันที 19 สิงหาคม 2560 จดัพิธีมอบทุนการ-

ศึกษาแก่บุตรพนกังาน รวม 2 ประเภท คือ 

     1. ทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ตงัแต่ระดบั

อนุบาล - ปริญญา ดงันี  

1.1 ระดบัอนุบาล และประถมศึกษา จาํนวน

55 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท 

1.2 ระดบัมธัยมศึกษา และปวช. จาํนวน 52 

ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 78,000 บาท 

1.3 ระดบั ปวส. และมหาวทิยาลยั จาํนวน 

27 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท 

 รวมทุนทงั 3 ประเภท จาํนวน 134 ทุน เป็น

เงิน 187,000 บาท 

     2. ทุนการศึกษาบุตร สําหรับสมาชิกผูม้ีเงินฝาก

ประจาํเพือการศึกษาบุตร จาํนวน 134 ทุนๆ ละ 500 

บาท เป็นเงิน 67,000 บาท 

รวมทุนการศึกษาทีมอบให้แก่บุตรสมาชิก 2 

ประเภท รวม 268 ทุน เป็นเงินทงัสิ น 254,000 บาท 

วันที 22 สิงหาคม 2560 จดัพิธีทาํบุญเลียง

พระเพลทีห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

รวมค่าใชจ่้ายทงัสิน 9,790 บาท 

วันที 24 สิงหาคม 2560 ทาํการเลียงอาหาร

กลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง

(วดัท้องคุ้งตังตรงจิตร 3) เป็นค่าอาหารกลางวนั 

4,500 บาท ค่าไอศครีม 2 ถงั 4,000 บาท และทาํการ

มอบเครืองกรองนาํใหโ้รงเรียน เป็นเงิน 2,260 บาท 

 นอกจากนนัสหกรณ์ฯ ไดจ้ดักิจกรรมเนือง

ในโอกาสวนัครบรอบ 34 ปี การก่อตงัสหกรณ์ฯ อีก

2 กิจกรรม คือ 

1. ทาํการมอบพดัลมตงัโต๊ะ ขนาด 16 นิ ว 

ราคา 500 บาท ให้แก่สมาชิกทีมีเงินฝากกบัสหกรณ์

เกิน 1,000,000 บาท ให้แก่สมาชิก 29 คน เป็นเงิน 

14,500 บาท และมอบเงินสดให้แก่บัญชีเงินฝาก       

นิติบุคคล 4 บญัชี เป็นเงิน 2,000 บาท 

2. ทาํการเยียมสมาชิกแผนกพน้สภาพการ

เป็นพนกังาน ทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี จาํนวน 13 คน  

และทาํการเยยีมสมาชิกเกษียณอายเุกิน 10 ปี จาํนวน 
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2 คน โดยซือของยียมมอบให้ คนละ 500 บาท รวม

เป็นเงิน 7,500 บาท 

นา ยก ส ส อป.  แ ละกรรม กา ร เ ข้ า ร่ว ม ประชุ ม

คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2560 

วนัที 26 สิงหาคม 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

นายวรัิต ชูจิตต์ พร้อมดว้ยกรรมการ และเจา้หน้าที

สมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอ บการ (สส อป.)  ชุดที  4  ครังที 5 

ประจาํเดือนสิงหาคม 2560 อาคารชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย        

จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคม

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ ชดที 4  ครังที 4 ประจํา เ ดือน

กรกฎาคม 2560 ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 

รวม 27 เรือง รับทราบจํานวนสมาชิกสมาคมฯ        

ณ วันที 31 กรกฎาคม 2560 จํานวน 5,758 คน 

รับทราบรายชือ ศูนย์ประสานงานพร้อมจํานวน

สมาชิกของ 63 ศูนยประสานงาน รับทราบรายนาม

สมาชิกสมาคมฯ ทีได้รับการรับรอง ณ วนัที 1 

สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับรองงบการเงิน

สมาคมฯ เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 อนุมติั

สมาชิกใหม่ รอบ 9/2560 จํานวน 63 คน จาก 23 

ศูนยป์ระสานงาน อนุมตัิจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผูรั้บ

ผลประโยชน์ของสมาชิกทีเสียชีวติ 5 ราย คือ  

1. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ราชาเปียมทรัพย์แอนด์สตีล (2017) จาํกัด อ.เมือง        

จ.ขอนแก่น  

2. ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกั 

งานสุรินทร์ จาํกดั อ.เมือง จ.สุรินทร์  

3. ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยส์ห- 

ภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั อ.แก่งคอย  

จ.สระบุรี  

4. ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยว์าปี

ปทุม จาํกดั อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  

5. ศูนยป์ระสานสหกรณ์ออมทรัพย์ถิรช ัย 

จาํกดั อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

และมอบหมายให้กรรมการเข้าร่วมการ

สัมมนาประจาํปี 2560 คณะกรรมการดาํเนินการและ

เจ้าหน้าทีส มาคมฌาปนกิจสงเ คราะห์ส มา ชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพย์ 7  กลุ่มวิช าชีพ ใน วนัที 30 

กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรงเดอะไทด์         

รีสอร์ท บางแสน อ.เ มือง จ.ชลบุรี  และมีมติให้

กรรมการ และเจา้หน้าทีฯ เข ้าร่วมงานการถวายผ้า

กฐินพระราชทาน 2560 ในวนัที 21 ตุลาคม 2560 ณ 

วดัเกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบครีีขนัธ์ 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ทําการเยียมไข้

สมาชิกป่วย 9 ราย    

  วันที 1 สิงหาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประ ธานกร รมการ แ ละ นายส มย ศ  นันต าว ัง 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไขน้ายจิราภทัร  ฉัตร์เงิน 

สมาชิกแ ผนกอ๊อกซิลลารี ผ ลิต ทีโรงพยาบาล

อ่างทองเวชการ เนืองจากป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 

วันที 3 สิงหาคม 2560 นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายสุทศัน์  เอียมแสง กรรมการ และนาง

เกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดัการสหกรณ์ เดินทางไป

เยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

 - นางบุญชู   กลมสะอาด  สมาชิกแผนก       

อลัซิลลารี ผลิต โดยไปเยยีมทีบา้นพกั ต.สายทอง -         
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อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคขาอ่อนแรง 

- นายสะอรัด พลอยด ีสมาชิกแผนกอ๊อกซิล-              

ลารี ผลิต โดยไปเยียมทีบ้านพัก ต.ชะไว อ.ไชโย     

จ.อ่างทอง เนืองจากหกลม้ในทีทาํงานและแขนหกั 

 วันที 4 สิงหาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก 

นายสุทัศน์  เอียมแสง และนายสมยศ  นันตาวงั 

กร รม ก าร  เ ดิ นทางไ ปเ ยีย ม ไข้ส ม า ชิ ก ป่วย ที

โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ รวม 2 ราย คือ 

 - นางเดือนเพ็ญ  ยกย่อง  สมาชิกแ ผนก

วสิโคส ผลิต เนืองจากป่วยเป็นนิวในท่อปัสสาวะ 

 - นายพิสิทธ ิ สิงห์เสรี สมาชิกแผนกวิสโคส

ซ่อมบาํรุง เนืองจากป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ 

 วันที 10 สิงหาคม 2560 นายสุทศัน์  เอียม-

แสง กรรมการ เ ดินทางไปเยียมไข้นายจกัรพันธ์  

ผดุงพร สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.หวั-

ไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากประสบอุบติัเหตุ    

กระดูกขาแตก 

วันที 17 สิงหาคม 2560 นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายสมยศ นันตาวงั นายรวิพงษ์ ศุภศรี 

กร รม ก าร  แ ล ะ นางส าว ดวงกม ล แ ก้ว สุ ก ใส 

เจา้หน้าทีธุรการ เดินทางไปเยียมไขน้ายปราโมทย ์    

คู่โค สมาชิกแ ผนกวิสโคส ผลิต ทีโรงพยาบาล

อ่างทองเวชการ เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ ่

วันที 30 สิงหาคม 2560 นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทศัน์  เอียมแสง และนาย

สมยศ   นันตาวงั กรรมการ เ ดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายวสวรรธน์  ชาติสันติราษฎร์ สมาชิก

แผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ทีบา้นพกั จ.พระนครศรีอยธุยา 

เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

- นายเป้  นิมพงษ์ สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต ทีบ้านพกั ต.สายทอง องป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 

 อนึง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่วย

ทงั 9 ราย สหกรณ์ฯ ไดซื้อของเยียมไข ้เป็นเงิน 300 

บาท มอบให้แก่สมาชิกทุกคนดว้ย 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิช่วยเหลือการกศุล จํานวน 3 ราย 

 วันที 9 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ ช่วยเงิน

ทาํบุญกฐิน 2 แห่ง คือ 

 - ทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจาํปี พ.ศ. 2560 ณ วดัศรีจนัทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ร่วมกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 500 บาท 

 - ทําบุญทอ ดกฐินสามัคคี  ณ วัดท่าม่วง       

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

 วันที 17 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมเลียงอาหารเดก็บา้นธรรมรักษ์ (วดัพระบาท

นาํพุ) ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ร่วมกับ

กลุ่มสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํนวน 3,000 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเครืองกรองนาํให้แก่โรงเรียน 

อนุบาลเมืองอ่างทอง (วดัทอ้งคุง้ตงัตรงจิตร 3) 
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เนืองในโอกาสวนัที 22 สิงหาคม 2560 เป็น

วนัครบรอบ 34 ปี การก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 35 ได้จดักิจกรรม

เนืองในวนัดงักล่าวหลายกิจกรรม ดงันี คือ 

วั น ที  1 9  สิ ง ห าค ม  2 56 0  จ ัด พิ ธี ม อ บ

ทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังาน รวม 2 ประเภท คือ 

 1. ทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกตังแต่

ระดับอนุบาล - ปริญญา  

 การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก

ประเภทนี สหกรณ์ฯ ทาํการคัดเลือกรายชือบุตร

สมาชิกทีมีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษา โดยการประกาศ

ใหส้มาชิกแต่ละคน แจง้รายชือบุตรสมาชิกพร้อมกบั

หล ักฐานการเรียนในแต่ระดบัชันให้แก่สหกรณ์ฯ 

จากนนั คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะคาํนวนสัดส่วน

จํานวนทุนการศึกษาของแต่ระด ับชันการศึกษา       

ทีจะทําการมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกจาก

จาํนวนรายชือบุตรของสมาชิกทีแจง้ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ 

รายชือบุตรสมาชิกระดบัการศึกษาใดทีมีจาํนวนมาก 

บุตรสมาชิกในระดับช ันการศึกษานันจะได้รับ

ทุนการศึกษามากกวา่บุตรสมาชิกในระดบัการศึกษา

อืน 

 ในปี พ.ศ. 2560 สมาชิกไดแ้จง้รายชือบุตร

สมาชิกเพือขอทุนการศึกษาในแต่ระดบัชัน และ

สหกรณ์มอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรสมาชิก ดงันี คือ 

1.1 ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สมาชิก

แจง้รายชือบุตรสมาชิกเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร 

รวม 112 ราย สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาให ้จํานวน

55 ทุนๆ ละ  1,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท 

 

 

1.2 ระดับมัธยมศึกษา และปวช. สมาชิกแจง้

รายชือบุตรสมาชิกเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร รวม 

105 ราย สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาให้ จํานวน 52 

ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท 

 1.3 ระดับ ปวส. และมหาวิทยาลัย สมาชิก

แจง้รายชือบุตรสมาชิกเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร 

รวม 56 ราย สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาให้ จํานวน 

27 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท 

 รวมทุนทงั 3 ประเภท จํานวน 134 ทุน เป็น

เงิน 187,000 บาท 

2. ทุนการศึกษาบุตรสาํหรับสมาชิกผูฝ้ากเงิน

เพือการศึกษาบุตร จาํนวน 134 ทุนๆ ละ 500 บาท 

เป็นเงิน 67,000 บาท 

 ทุนการศึกษาบุตรสําหรับสมาชิกผู ้ฝากเงิน

ฝากประจาํเพือการศึกษาบุตร สหกรณ์ฯ คัดเลือก

บุตรสมาชิกทีไดรั้บทุนการศึกษา โดยการนาํรายชือ

สมาชิกทีฝากเ งินฝากประจําเพือการศึกษาบุตร 

จาํนวน 688 บญัชี มาจบัสลากเพือมอบทุนการศึกษา

ให้แก่บุตรสมาชิก ทังนี สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ

ได้รับทุนการศึกษาสําหรับสมาชิกผู ้ฝากเงินฝาก

ประจาํเพือการศึกษาบุตรได้ คนละ 2 ทุน หากจบั

สลากรายชือได้เกินสองทุน สหกรณ์ฯ จะจบัสลาก

รายชือ สมาชิ กทีฝ าก เ งินคนอืนมา รับทุนแ ทน  

เนืองจากมีสมาชิกจาํนวนมากทีมีบญัชีเงินฝากเพือ

การศึกษาเกิน 2 บญัชี สมาชิกบางคนมีบญัชีเงินฝาก

เพือการศึกษาบุตรเกิน 10 บญัชี 

 รวมทุนการศึกษาทีมอบให้แก่บุตรสมาชิก 2 

ประเภท รวม 268 ทุน เป็นเงินทังสิน 254,000 บาท 
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 วันที 22 สิงหาคม 2560 จดัพิธีทาํบุญเลียง

พระเพล ทีห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน

โดยสหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมือจากคุณวิรัต คุณ

สุนี ชูจิตต ์ในการนาํอุปกรณ์ทีใช้ในพิธีทาํบุญมาใช้

ในการทาํบุญเช่นเดียวกบัทุกปีทีผ่านมา  

 ข ้อสังเก ตุสําหรับการทําบุญเนืองในวัน

ครบรอบการก่อตงัสหกรณ์ฯ ในรอบหลายปีทีผ่าน

มา คือ สมาชิกจะมาร่วมพิธีทําบุญเลียงพระเพลน้อย

มาก ดงันนั ในปีหน้าจึงขอเชิญสมาชิกและกรรมการ

ทุกท่านมาทาํบุญโดยพร้อมเพียงกนั 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการทําบุญ เ ป็น เงิน 

9,790 บาท  

วันที 24 สิง-

หาคม 2560 ทําการ

เลียงอาหารกลางวนั

เด็กนกัเรียนโรงเรียน

อนุบาลเมืองอ่างทอง

(ว ัดท้อ งคุ้ งตังตร ง

จิ ต ร  3) ค่ า อ า ห า ร

กลางวนั 4,500 บาท 

ค่ า ไ อ ศ ค รี ม  2  ถ ัง 

4,000 บาท และมอบ

เครืองกรองนาํใหโ้รงเรียน เป็นเงิน 2,260 บาท 

 สหกรณ์ฯ ไดจ้ดักิจกรรมเนืองในโอกาสวนั

ครบรอบ 34 ปี การก่อตงัสหกรณ์ฯ 2 กิจกรรม คือ 

1. ทําการมอบพัดลมตงัโต๊ะ ขนาด 16 นิ ว

ราคา 500 บาท ให้แก่สมาชิกทีมีเงินฝากกบัสหกรณ์

เกิน 1,000,000 บาท มอบใหส้มาชิก 29 คน เป็นเงิน 

14,500 บาท และมอบเงินสดให้แก่บัญชีเงินฝาก    

นิติบุคคล 4 บญัชี เป็นเงิน 2,000 บาท 

2. ทําการเยียมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการ

เป็นพนักงาน ทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี จาํนวน 13  คน 

และสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ที

เกษียณอายเุกิน 10 ปี จาํนวน 2 คน โดยซือของเยียม

มอบให ้คนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 

 สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน       

ทีเกษียณอายคุรบ 5 ปี ไดแ้ก่ นายถวลิ  แก่นแกว้ นาง

ทว ี เจริญสุข  นางเพ็ญรัตน์ สิทธิพงศ์  นางสาวพวง

ทอง หมีทอง  นางสายทอง  กลดัสนิท  นางปราณี  

ดวงผดุ ง นางเฉลิมศรี  กลั นฉะอ้อน นายปรีชา         

ตรีกาลนนท์  นายสมชาย เมฆหมอก นายมานะกูล  

พรรณเรณู นางพูนศรี    

สมรอ บรู้ นายวฒันา  

สิทธิกูล  นางสําอางค ์ 

ผลพืชน์   

สมาชิกแผนก

พ้ น ส ภ า พ ก า ร เ ป็ น

พนกังานทีเกษียณอายุ

ครบ 10 ปี  ไดแ้ก่ นาย

บุญเกิด  พงษ์ยิ ม และ

นายสมกิจ  ชาญเขตร

การณ์ 

  กิจกรรมเนืองในโอกาสวนัครบรอบ 34 ปี

ของการก่อต ังสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด เป็นกิจกรรมทีสหกรณ์ฯ ได้จดั

ติดต่อกนัต่อเนืองมาเป็นเวลานานนับสิบปี สหกรณ์ฯ 

จึงขอเชิญสมาชิก และกรรมการสหกรณ์ฯ ทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวให้มากขึนในปีหน้า และ

ขอขอบคุณกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน

ทีเขา้ร่วมกิจกรรมในปีนีเป็นอย่างสูงดว้ย 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนสิงหาคม 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐฐิณีย์ เครือ-

รัตน์ และคุณเอนก หอมโทน  ทีเข้าร่วมพิธีมงคล

สมรสร่วมกนัเมือต้นเดือนสิงหาคมทีผ่านมา ขอให้

ชีวิตสมรสของทงัสองท่านมีแต่ความสุข และรักกัน

ตราบนานเท่านาน ###๙๙๙### เช่นเดียวกัน ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณสุรชัย เครือรัตน์ คุณปัทมพร 

ศรีสว่าง ในฐานะคุณพ่อ คุณแม่ของคุณณัฐฐิณีย ์

เครือรัตน์ ทีลูกสาวมีครอบครัวเป็นของตนเองแลว้ 

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณวีเจย์ กมุาร 

มิสซารา ทีขอเกษียณอายุก่อนกําหนดแต่ได้ไป

ทํางานต่อ ทีบริษัท  ไทยคาร์ บ อนแบล็ค  จํากัด 

(มหาชน) ครับ ###๙๙๙### ชาวเน็ตฝากความคิดถึง

มายงัคุณวัฒนชัย   กลัดสนิท ว่าช่วงนีเงียบหายไป

จากวงการเลยครับ ไม่มีข่าวคราวทงัเฟสบุ๊คส์ และ

ไลน์เลย ทุกคนคิดถึงนะครับ ###๙๙๙### ไปทาํการ

ขดัฟันทีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต คุณสายฝน  

บุญยขันธ์ บอกวา่เจบ็มาก แต่ก็ต้องทนเพราะลูกสาว

จดัให้ครับ ###๙๙๙### โชคไม่ดีสําหรับ คุณหทัย-

ชนก อธิลาภ ถูกสุนัขในบ้านกัด ต้องเข้าฉีดยาที

โรงพยาบาล น้องใหม่บอกว่า สุนัขกัดไม่เ จ็บเท่า

ตอนฉีดยา ขอให้หายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ ###

๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับคณะกรรมการสตรี 

โดยการนาํของ คุณณัฐริญา อนุสิ  คุณพรรษพร  แสง-

ประพาฬ คุณไข่มุกข์  จันทโคตร์ คุณสุทัศน์ เอียมแสง  

คุณนําอ้อย  อุ่นจิต  คุณปานแก้ว บุญสํารวย และอีก

หลายท่านทีไม่ไดเ้อ่ยชือ เนืองในโอกาสนาํอาหาร

กลางวนัไปเลียงเด็กที “บ้านเด็กธรรมรักษ์” วดัพระ

บาทนําพุ ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐธินี  สีนุต 

และคุณวิไลวรรณ  ดอนใหม่ ทีพากนัไปเทียวภูทบั

เบิกเมือกลางเดือนสิงหาคมทีผ่านมา งานนีมีแต่

ความสุขและสนุกมากครับ ###๙๙๙### ป่วยไม่

สบายดว้ย “โรคติดเชือขนัรุนแรงในกระดูกตา” ทาํ

เอาคุณสุรพล  ยมพาลไพ่ ได้รับความทรมารมาก 

และต้องหยุดพกัรักษาตวัหลายวนั ขอให้หายเป็น

ปกติโดยเร็วด้วยนะครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ

สมาชิกสองท่านซึงแมจ้ะเกษียณอายุไปแลว้ ก็ยงัเป็น

สมาชิกสหกรณฯ ได้แก่ คุณซานจีป กุมาร โคลล์ 

(Sanjiv  Kumar Kaul) และคุณวีเจย์ กมุาร มิสซารา 

(Vjay Kumar Mishra) ###๙๙๙### ณ วนัที23 สิงหาคม 

2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น

พนักงาน รวม 207 คน มีหุ้นจาํนวน 126,435,200 

บาท และมีเงินฝาก จาํนวน 65,282,661.18 บาท       

มีหนีเงินกู ้จาํนวน 27,111,018.50 บาท ครับ   

  ขอแสดงความยินดีกบั คุณไพฑูรย์  โล่ทอง 

เนืองในโอกาสครบรอบ 7 ปีของการแต่งงาน ขอให้

ชี วิต ค รอ บครั วขอ งคุ ณ ไพ ฑูร ย์ มีแ ต่ ควา มสุ ข

ตลอดไปครับ ###๙๙๙### เห็นภาพ “ผดักระเพาปลา

ไหล ใส่สะเก็ต” ในเฟสบุค๊ส์ของ คุณพีระภัทร  ลอย-

ละลิว แลว้ น่าทานมากเลย วนัหลงัทาํมาขายบา้งนะ

ครับคุณบอย ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณพงษ์ศักดิ  คงมี ทีสูญสียคุณป้าไปเมือปลายเดือน

สิงหาคมทีผ่านม าครับ ###๙ ๙ ๙### น้อ งนําอิ ง 

หลานสาวของ ป้าประไพ  เวชโช กําลงัโตวนัโตคืน 

แถมน่ารักและเก่งอีกต่างหาก ป้าแจ๊วถึงอยู่เ ลียง
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หลานไม่ค่อยกบัมาอ่างทองเลยครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณณัฐสุโชค  ลิมชืนพิทยากร 

สมาชิกแผนกบริหาร (อินทรูเมนท)์ เนืองจากภรรยา

คลอดบุตรครับ ###๙๙๙### ขอขอ บคุณสมาชิก

หลายท่านทีไดน้ําบุคคลในครอบครัวมาสมคัรเป็น

สมาชิก สสอป. ไดแ้ก่ คุณอภินันท์  วรรณบุรี (แม่ 

และ พ่อตา)  คุณสะอรัด พลอยดี (พีชาย)  คุณนกยูง 

รักขาว (น้องสาว) คุณสุชิน  ชิดชอบ (พ่อตา) ครับ 

###๙๙๙### เช่นเ ดียวกัน ขอ ขอ บคุณ คุ ณมงค ล 

ดุษณีย์ และคุณนกยูง รักขาว ทีสมัครเป็นสมาชิก         

สสอป. ดว้ยเช่นกนัครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณณัฐวฒิุ  รอดยิง ทีสูญเสียคุณแม่ไปเมือ

เร็วนี ครับ ###๙๙๙### ช่วงเดือนสิงหาคมทีผ่านมา 

มีสมาชิกหลายท่านป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่ คุณพิสิทธิ  

สิงห์เสรี คุณปราโมทย์  คู่โค คุณวสวรรธน์  ชาติสันติ

ราษฎร์ คุณเดือนฉาย  เงนิทิพย์  คุณสําอางค์  ผลพืชน์  

และคุณภมรกาญจน์  พึงอยู่ ก็ขอใหห้ายป่วย สุขภาพ

แข็งแรง และรักษาสุขภาพกนัดว้ยนะครับ 

ผ่านไปด้วยดีสําหรับการจดักิจกรรมเนือง

ในโอกาส วันครบรอบ 34 ปี การก่อตงัสหกรณ์ออม

ทรั พย์ฯ ขอ ขอบคุณ ส มาชิ กทุกท่านที เข้า ร่ วม

กิจกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ฯ ครับ ###๙๙๙### ขอ

แ ส ด ง ค วา ม ยิ น ดี กับ ส ม าชิ ก ทุ ก ท่ าน ทีไ ด้ รั บ

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รวม 268 ทุน ซึงทาํการ

มอบให้เมือวนัที  19  สิงหาคม 2560 ###๙๙๙###   

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปูจา มาลิก (สํานักงาน

ใหญ่) คุณภาณุสิน ช่อมะปราง  (หนองแค) คุณ

ฐิตินันท์  รอดเลียงลํา คุณอภิสิทธิ  เต่าทอง และคุณ

ศศิธร  กลอนสด ทีบุตรได้รับทุนการศึกษาระดับ

อนุบาล - ประถมศึกษาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณนิพนธ์  เรียนดารา คุณพิสิทธ ิ สิงห์-

เสรี  คุณสมพิศ  อนนพันธ์ และคุณรังสิมัณต์ สายทอง 

ทีบุตรไดรั้บทุนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา - ปวช. 

ครับ ###๙๙๙### และเช่นเดียวกัน ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณสมพงษ์  พันธ์พุ่ม คุณจงรักษ์ มาลัยหอม 

คุณจิตลดา  เกษมณี  คุณมาลา  ป่าพฤกษา และคุณ

ปรีชา  พิณประเสริฐ ทีบุตรไดร้ับทุนการศึกษาระดบั 

ปวส. - ปริญญา ครับ ###๙๙๙### ทีกล่าวนามมา 

เป็นสมาชิกส่วนหนึงทีไดร้ับทุนครับ ขออภยัทีไม่ได้

กล่าวแสดงความยินดีกับท่านอืนๆ ด้วยการออกชือ

ดว้ยนะครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิกหลาย

ท่านทีไดม้าร่วมพิธีทาํบุญเนืองในวนัครบรอบ 34 ปี 

การก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย    

เรยอน จาํกดั ในวนัที 22 สิงหาคม 2560 ไดแ้ก่ คุณ

กฤษณชัย สินธุประสิทธิ  คุณสุนี  ชูจิตต์ คุณนําอ้อย  

อุ่นจิต  และ คุณปานแก้ว บุญสํารวย ###๙๙ ๙###           

วนั เวลาผ่านไปรวดเร็ว คุณบุญเกิด  พงษ์ยิม และ 

คุณสมกิจ  ชาญเขตรการณ์ เกษียณอายุครบ 10 ปีแลว้

ครับ ขอใหส้องท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข

มากๆ ครับ ###๙๙๙### นอกจากจะเยียมไข้ คุณ

สําอางค์   ผลพืชน์ ทีป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที

โรงพยาบาลแล้ว กรรมการและเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ 

ย ัง เ ยีย มคุณสํ าอ างค์  พืช ผลน์  เ นือ งในโอ กาส

เกษียณ อ ายุค รบ 5  ปี อีกด้วย ครับ  ###๙ ๙ ๙ ### 

นอกจากกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ จะ

เดินทางไปเยียม คุณเพ็ญรัตน์  สิทธิพงศ์ เนืองใน

โอกาสเกษียณอายุครบ 5 ปีแลว้ ยงัไดม้อบพดัลมให้

ในฐานะสมาชิกทีฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ จาํนวนมาก

ดว้ย ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  สวัสดี

ครับ  ###๙๙๙## 
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รายงานกิจการประจาํเดือน สิงหาคม 2560 (MONTHLY REPORTS AUGUST 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,196 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 341,970,060.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,311,879.43 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,177,258.33 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,259,371.43 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  12,229,766.33 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 124,034,662.51 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 9,946ล288.86 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 14,187,703.75 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  119,793,247.62 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,072,400.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 423,576.25 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 213,176.25 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,282,800.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 29,963,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 664,650.17 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 50,060,000.00 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 40,409,382.58 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 113,471,778.85 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 311,252,389.66 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 21,173,400.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 22,032,472.00 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   310,393,317.66 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 10,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 11,696,782.00 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 Revenues from January - August 2017 16,177,031.76 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 Expenses from January - August 2017 4,416,578.55 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 11,760,453.21 บาท Baht 
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สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท ให้แก่นาย

ซานจีป กุมาร โคลล ์เนืองจากเกษียณอาย ุ (19 ส.ค. 60) 

สหกรณ์ฯ ทาํบุญเลียงพระเพล เนืองในโอกาส 

วนัครบรอบ 34 ปี การก่อตงัสหกรณ์ฯ (22 ส.ค. 60) 

ผูจ้ดัการมอบของทีระลึกให้แก่ น.ส.ณฐัฐิณีย ์ เครือรัตน์ 

และนายเอนก  หอมโทน (6 ส.ค. 60) 

สหกรณ์ฯ มอบเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จาํนวน 

10,000 บาท ให้แก่นายอนุสรณ์  ทิณวงษ์ (8 ส.ค. 60) 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท ให้แก่      

นายวีเจย ์กุมาร มิสซารา เนืองจากขอเกษียณอาย ุ(9 ส.ค. 60) 

นายก สสอป. มอบเงินสงเคราะห์ศพ 600,000 บาท 

ให้แกท่ายาทสมาชิก ทีสมทุรปราการ (10 ส.ค. 60) 


