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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ/ขอเกษียณอายุก่อนกําหนด 5 ราย
วันที 5 สิ งหาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ และ
นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ เข้าร่ วมงานงานเลียง
สังสรรค์การเกษียณอายุสมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต
รวม 3 คน ได้แก่ นางรัตนภรณ์ ปุราทะกา นายสยาม
สุ วรรณบัตร และนางทัศ นี ย์ โมกขศัก ดิ ณ สโมสร
พนัก งาน บริ ษ ทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ทังนี
สหกรณ์ ฯ ได้ม อบสร้ อ ยคอทองคํา หนั ก 1 บาท
มูลค่า 20,400 บาท (สองหมืนสี ร้ อยบาทถ้วน) ให้แก่
สมาชิ ก 3 คน คนละ 1 เส้น โดยมีนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง

ประธานกรรมการ สายัณห์ แผนประดิษฐ์ เหรั ญญิก
และนางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
ร่ วมกันมอบสร้ อยคอทองคําให้แ ก่สมาชิ กดังกล่าว
วันที 9 สิ งหาคม 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ ทํา การมอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มูลค่า 20,400 บาท (สองหมืนสี ร้ อยบาทถ้วน) ให้แ ก่
นายวีเ จย์ กุมาร มิสซารา (Mr. Vjay Kumar Misara)
สมาชิ กแผนกบริ หาร (ซี วลิ ) เนืองจากขอเกษียณก่อน
กําหนด โดยมอบให้ ณ ทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วันที 19 สิ งหาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ มอบสร้ อ ยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท ให้แ ก่ Mr.Sanjiv Kumar Kaul
สมาชิ กแผนกบริ หารเนื องจากเกษียณอายุ โดยมอบ
ให้ในงานเลียงเกษี ยณอายุทีร้ านอาหารครั วคุ ณกุ้ง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
นายก สสอป. ร่ วมบัน ทึ กเทปโทรทั ศน์ ถวายพระพร
ทีสถานีโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย
วันที 31 กรกฎาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ
(อ่ านต่ อหน้ า 3 )
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
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กรรมการ และเจ้ าหน้ าที เยียมสมาชิกแผนกพ้นสภาพ
การเป็ นพนักงานทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี และ 10 ปี

นายบุญเกิด พงษยิ้ม เกษียณอายุเกิน 10 ป

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นางเพ็ญรัตน สิทธิพงศ เกษียณอายุเกิน 5 ป

นางสายทอง กลัดสนิท เกษียณอายุเกิน 5 ป
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นายก สสอป. ร่ วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรที
สถานีโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย (ต่ อจากหน้ า 1)
นางสิ ริภสั สร เอียมสุ วรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อม
ด้วยนายกสมาคม คณะกรรมการดําเนิ น การ และ
เจ้ า หน้ า ที สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ เดินทางไปทําการ
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิติ พระบรมราชิ นีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (ช่อง 11) ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ
โดย ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์อ อม
ทรั พย์แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็ นผู ้ก ล่ า วคํา
ถวายพระพร
นายก สสอป. และกรรมการ เดินทางไปแนะนํ าสมาคม
ทีนครปฐม
วันที 2 สิ งหาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายสมจิตร์
แสนโคตร กรรมการ และนางสาวณัฎฐศศิ จินดาสกุ ล พัช ร์ เจ้า หน้ า ที สมาคมฯ เดิ น ทางไปแนะนํา
สมาคมฯ ให้แ ก่ ค ณะกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พย์
เทพผดุงพรมะพร้ าว จํากัด เลขที 58-59 หมู่ที 5 ถนน
พุทธมณฑลสาย 4 อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โดยมี นางสาวสุ ณิส า รองรั ตน์ ประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้การต้อนรับ
นายกสมาคมฯ และกรรมการ ได้ร่วมกัน
แนะนําสมาคมฯ และเชิญชวนให้สหกรณ์ฯ สมัครเข้า
เป็ นศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ ด้วย คณะกรรมการ
และเจ้า หน้ าทีสหกรณ์ ฯ ให้ ค วามสนใจสอบถาม
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รายละเอี ยดของการสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ
อย่างกว้างขวาง
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์ มีสมาชิ ก
1,346 คน ทุ นเรื อนหุ ้น 79.42 ล้านบาท ทุน สํ ารอง
1.74 ล้า นบาท ทุ นสะสมตามข้อบัง คับ 168,852.38
บาท ลูกหนีคงเหลือ 76.70 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี
3,141,269.53 บาท ทีประชุ มใหญ่มีมติจา่ ยเงิ นปั น ผล
ร้ อยละ 3.25 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้ อยละ 13
ผู้จัดการมอบของที ระลึกให้ แก่ สมาชิ กทีทํ าการมงคล
สมรส 2 ราย
วันที 6 สิ งหาคม 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ ทําการมอบของทีระลึก (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า)
มูล ค่ า 500 บาท ให้ แ ก่ น างสาวณัฐ ฐิ ณีย์ เครื อ รั ตน์
สมาชิ กแผนกบริ หาร (สิ งแวดล้อมฯ) และนายเอนก
หอมโทน สมาชิกแผนกอินทรู เมนท์ เนื องจากทําการ
มงคลสมรส โดยมอบให้ ใ นงานมงคลสมรสที
ร้ านอาหารนิ รมิตร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
คณะกรรมการอํ า นวยการประชุ มประจํ า เดื อ น
สิ งหาคม 2560
วันที 8 สิ งหาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ ก าร และนายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย
เหรั ญ ญิ ก เข้ า ร่ วมการ ประชุ ม คณะกรรมการ
อํา นวยการ ประจําเดื อนสิ งหาคม 2560 โดยมีน าย
สุ ว ัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง ประธานกรรมการ ทํ า หน้ า ที
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ มมีมติ ให้สหกรณ์ ฯ มอบเงิน ช่ วยเหลื อ
ค่ารั กษาพยาบาลแก่ นายอนุ ส รณ์ ทิ ณวงษ์ ซึ งป่ วย
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เป็ นโรคมะเร็ ง จํา นวน 10,000 บาท มีมติ รั บทราบ
ตามทีคณะกรรมการการศึ กษาและประชาสัมพัน ธ์
เสนอให้เก็บเงินค่าใช้จ่ายแก่ผูเ้ ดินทางไปศึกษาดูงาน
ทีจัง หวัด เลย คนละ 300 บาท โดยจะมอบเสื อให้
คนละ 1 ตัว ซึ งให้ น ํา ไปพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการฯ ครังที 15 อีกครัง มีมติให้
นําเงินไปฝากกับธนาคารธนชาต จํานวน 8 ล้านบาท
กรรม การ และผู้ จั ด การ มอบเงิ น ช่ วยเ หลื อ ค่ า
รักษาพยาบาลสมาชิ กทีป่ วย เป็ นเงิน 10,000 บาท
วันที 8 สิ งหาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จ ั ด การ ร่ วมกั น ทํา การมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า
รักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท (หนึ งหมืนบาท
ถ้วน) ให้แ ก่ น ายอนุ ส รณ์ ทิ ณ วงษ์ สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิต เนืองจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง โดยมอบ
ให้ ที โรงพยาบาลราชธานี อ.พระครศรี อ ยุ ธ ยา
จ.พระนครศรี อยุธยา
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าปฎิ บัติงาน และร่ วม
การประชุ มทีสมาคมฯ
วันที 8 สิ งหาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สถานประกอบการ
(สสอป.) นายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที
3 และนางพัช รพร ยัง สี เหรั ญ ญิ ก เดิ น ทางมา
ปฏิ บั ติ ง านที สํ า นั ก งานสมาคมฯ อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อนึ ง นางสิ ริภสั สร เอี ยมสุ วรรณ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการนโยบาย
และแผน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
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ครั งที 3 ณ ห้องประชุ ม 302 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอิ นทร์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วย
นายก สสอป. เข้ าประชุ มร่ วมคณะกรรมการอํานวยการ
4 สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์
วันที 9 สิ งหาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
พัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 เข้า ร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ 4 สมาคม ได้แ ก่
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิ จไทย (สสอ.รรท.) สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
(สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก ของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ํา รวจ (สสอต.) และสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายก สสอ.รรท. เป็ นประธานในทีประชุม

กรรมการ และเจ้ าหน้าที ร่ วมพิ ธีถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรั ชกาลที 9

ที ประชุ ม มี มติ ผ ลัดเปลี ยนกัน ในเรื องการ
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มและจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัด ประชุ ม โดยจั ด ประชุ มสองเดื อ นต่ อ ครั ง
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รั บ ทราบผลการประชุ ม เรื องการจัด สวัส ดิ ก าร
เจ้าหน้า ทีสมาคมฯ มีมติให้แ ต่ ล ะสมาคมฯ บริ จาค
เงินร่ วมการทอดกฐินประจําปี 2560 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพตามความเหมาะสมของแต่
ละสมาคมฯ และมี ม ติ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนา
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที ประจําปี 2560 ในวันที
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ทีบางแสน จ.ชลบุรี
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ ว มกั น มอบเงิ น
สงเคราะห์ แก่ทายาทสมาชิ ก สสอป. ทีสมุทรปราการ
วันที 10 สิ งหาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุ ปนายก คนที 3 นางสุ นนั ท์ สั นติ โชติ น ั น ท์ ประธานกรรมการศู น ย์ ป ระสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย จํากัด และนางสาวโสรยา
สิ งห์คาํ ผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงานฯ ร่ วมกันมอบเงิ น
สงเคราะห์ศพ จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) ให้แก่ นางอําพร บุญช่วย ภรรยาของนายจารึ ก
บุญช่ วย สมาชิ ก สมาคมฯ รอบ 6/2560 ซึ งเสี ยชีวิต
เพราะอุบตั ิเหตุ โดยมอบให้ในพิธีฌ าปนกิจศพทีวัด
แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
กรรมการ และเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ ฯ ร่ ว มถวายพระพร
และปลูกต้ นดาวเรื อง ร่ วมกับบริษัทฯ
วันที 11 สิ งหาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้า ทีธุ รการ เข้าร่ วมพิธีถ วาย
พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุล ย-
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เดช และร่ วมกันปลูกต้นดอกดาวเรื อง บริ เ วณสนาม
หญ้าหน้าอาคารตึกบริ หาร
รองประธานฝ่ ายการเงิน ร่ วมโครงการบิกคลีน นิงเดย์
กับบริษัทฯ ทีโรงเรียนวัดท้ องคุ้งฯ
วันที 11 สิ งหาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้ า ร่ ว มโครงการ
บิ กคลี น นิ งเดย์ (Big Cleaning Day) ณ โรงเรี ยน
อนุ บาลเมืองอ่างทอง (วัดท้อ งคุ ้งตังตรงจิตร 3) เพือ
ถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ
พระบรมราชิ นีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพลอดุล ยเดช ซึ งจัดโดยบริ ษ ทั ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับ ครู ผู ้ป กครอง นัก เรี ยน
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุง้ ตังตรงจิตร
3) และชุมชนตําบลโพสะ
กรรมการ สสอป. เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสั ม พันธ์ 7 กลุ่มวิชาชี พ ทีนนทบุรี
วัน ที 11 สิ ง หาคม 2560 นายวิรั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการประชาสั ม พัน ธ์
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ ณ ห้อ งประชุ ม 301 อาคาร
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
ถนนนครอิ นทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี นาย
สุ ร ศัก ดิ ยศปั ญญา ทํา หน้า ที ประธานในที ประชุ ม
ทีประชุมมีมติให้แ ต่ละสมาคมฯ จ่ายเงิ นค่า
จัดพิมพ์วารสารกลางไปก่อน และให้เบิกค่าพิมพ์คืน
จากงบประชาสัมพันธ์ ส่วนกลางคืน (จัดพิมพ์ 10,000
เล่ ม) รั บทราบปฏิ ทินการประชุ มของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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หัวหน้ าฝ่ ายทัวไปมอบสมุ ดเงินฝากให้ แก่ สมาชิ กฯ
วันที 14 สิ งหาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝาก พร้ อมเงิ น
ฝาก จํานวน 500 บาท ให้แ ก่ น ายณัฐ สุ โชค ลิ มชื นพิ ท ยากร สมาชิ ก แผนกบริ ห าร (อิ น ทรู เ มนท์ )
เนืองจากภรรยาคลอดบุตร

กรรมการ และผู้ จัด การ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่
สามั ญประจําปี 2559 สกก.ผู้เลียงและค้ าสั ตว์ ฯ จํากัด
วันที 15 สิ งหาคม 2560 นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วม
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ปี 2559 ส ห ก ร ณ์
การเกษตรผูเ้ ลียงและค้าสัตว์อ่างทอง จํากัด ณ ห้อ ง
ประชุ มสํานักงานฯ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
กรรมการ เข้ าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการสั น นิ บ าต
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ประจําเดือนสิ งหาคม 2560
วันที 17 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุดที 1 ทําการประชุ ม
ครังที 10 ประจําเดือนสิ งหาคม 2560 ณ ห้องประชุ ม
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
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ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสันนิ บาตฯ ชุ ดที 1 ครังที 9 วันที 19
มิถุนายน 2560 มีมติรับรองรายรับ รายจ่ายสันนิ บาต
สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง ประจําเดื อ นกรกฎาคม
2560 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นมิ ถุ น ายน
2560 จํานวน 9,108.88 บาท ไม่มีรายรับ ไม่มีรายจ่าย
เงิ นคงเหลือ ยกไปต้น เดื อนสิ งหาคม 2560 จํานวน
9,108.88 บาท (ฝากธนาคาร จํานวน 9,108.88 บาท)
ติดตามผลการประชุ มคราวก่ อน 1 เรื อง มี มติให้ทาํ
การเลื อกตังซ่ อมคณะกรรมการสั นนิ บาตสหกรณ์
จังหวัด อ่ า งทอง 2 คน เนื องจากต้อ งหยุ ดการเป็ น
กรรมการที สหกรณฺ ์ ต้ น สั ง กัด และมี ม ติ เ ลื อ กตัง
กรรมการฯ เพิ มขึนอีก 4 คน เพือเป็ นการเพิ มจํานวน
คณะกรรมการสั น นิ บ าตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ างทอง
จาก 7 คน เป็ น 11 คน
กรรมการ ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทองประจําเดื อนสิ งหาคม 2560
วันที 17 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร
ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ทําการประชุ ม ครังที
11/2560 ณ ห้อ งประชุม สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น สหกรณ์ บ ริ ก ารสหภาพแรงงานไทย
เรยอน จํากัด ทําหน้าทีประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ครังที 10/2560 วันที
17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก งาน
สหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทอง มี ม ติ รั บ รองรายรั บ รายจ่ า ยของชมรมฯ ประจําเดื อนกรกฎาคม 2560
โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อนมิ ถุ น ายน 2560
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จํานวน 124,371.75 บาท ไม่ มีรายรับ รายจ่า ย 580
บาท มีเ งิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ นสิ ง หาคม 2560 เป็ น
เงิ น 123,791.75 บาท มี มติ ก ํา หนดวัน เดิ น ทางไป
ศึ กษาดู งาน และประชุม ใหญ่ สามัญประจําปี 2559
ของชมรมฯ ในวันที 15 - 16 กัน ยายน 2560 ณ บ้าน
ธารทิพย์รีสอร์ ท อ.แก่ งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยก่ อน
การประชุ มใหญ่จะเดินทางไปศึ กษาดู งานทีสหกรณ์
เครดิ ตยู เ นี ยนเขื อนเพชรโค้ง ข่ อย จํากั ด อ.ท่ ายาง
จ.เพชรบุรี เสี ยค่าใช้จ่าย คนละ 1,300 บาท
รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการ สอร. ที กรุงเทพฯ
วัน ที 20 สิ ง หาคม 2560 นายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้าร่ วมประชุ ม
ประจํา เดื อน คณะกรรมการสหพัน ธ์ สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ผู ้ใช้แ รงงาน (สอร.) ประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน
2560 ณ อาคารสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รั ฐ วิส าหกิ จการไฟฟ้ า นครหลวง จํา กัด ชัน 4 การ
ไฟฟ้านครหลวง กรุ งเทพฯ
สหกรณ์ ฯ จัดกิจกรรมเนื องในโอกาส “วันครบรอบ 34
ปี การก่อตังสหกรณ์ ออมทรัพย์ : 22 สิ งหาคม 2560”
เนืองในโอกาสวันที 22 สิ งหาคม 2560 เป็ น
วัน ครบรอบ 34 ปี การก่ อ ตังสหกรณ์ อ อมทรั พย์ฯ
คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที 35 ได้จดั กิ จกรรม
เนืองในวันดังกล่าวหลายกิจกรรม ดังนี คือ
วันที 19 สิ งหาคม 2560 จัดพิธี มอบทุ นการศึกษาแก่ บุตรพนัก งาน รวม 2 ประเภท คือ
1. ทุนการศึ กษาสําหรั บบุตรสมาชิ ก ตังแต่ ระดับ
อนุ บาล - ปริ ญญา ดังนี
1.1 ระดับอนุบาล และประถมศึ กษา จํานวน
55 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็ นเงิน 55,000 บาท
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1.2 ระดับมัธ ยมศึ กษา และปวช. จํานวน 52
ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 78,000 บาท
1.3 ระดับ ปวส. และมหาวิทยาลัย จํานวน
27 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็ นเงิน 54,000 บาท
รวมทุนทัง 3 ประเภท จํานวน 134 ทุน เป็ น
เงิน 187,000 บาท
2. ทุนการศึ ก ษาบุตร สําหรับสมาชิ กผูม้ ีเงิน ฝาก
ประจําเพือการศึกษาบุตร จํานวน 134 ทุนๆ ละ 500
บาท เป็ นเงิน 67,000 บาท
รวมทุนการศึก ษาทีมอบให้แก่บุตรสมาชิก 2
ประเภท รวม 268 ทุน เป็ นเงินทังสิ น 254,000 บาท
วัน ที 22 สิ งหาคม 2560 จัดพิธี ทาํ บุ ญเลี ยง
พระเพลที ห้องประชุ มสหภาพแรงงานไทยเรยอน
รวมค่าใช้จ่ายทังสิ น 9,790 บาท
วันที 24 สิ งหาคม 2560 ทําการเลียงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุ บาลเมื อ งอ่างทอง
(วัด ท้อ งคุ ้ ง ตังตรงจิ ต ร 3) เป็ นค่ า อาหารกลางวัน
4,500 บาท ค่าไอศครี ม 2 ถัง 4,000 บาท และทําการ
มอบเครื องกรองนําให้โรงเรี ยน เป็ นเงิน 2,260 บาท
นอกจากนันสหกรณ์ ฯ ได้จดั กิ จกรรมเนื อง
ในโอกาสวันครบรอบ 34 ปี การก่อตังสหกรณ์ฯ อี ก
2 กิจกรรม คือ
1. ทํา การมอบพัด ลมตังโต๊ะ ขนาด 16 นิ ว
ราคา 500 บาท ให้แก่สมาชิกทีมีเ งิ นฝากกับสหกรณ์
เกิ น 1,000,000 บาท ให้แก่ สมาชิ ก 29 คน เป็ นเงิ น
14,500 บาท และมอบเงิ น สดให้ แ ก่ บัญชี เ งิ น ฝาก
นิติบุคคล 4 บัญชี เป็ นเงิน 2,000 บาท
2. ทํา การเยียมสมาชิ ก แผนกพ้นสภาพการ
เป็ นพนักงาน ที เกษียณอายุเกิ น 5 ปี จํานวน 13 คน
และทําการเยียมสมาชิกเกษียณอายุเกิน 10 ปี จํานวน
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2 คน โดยซื อของยียมมอบให้ คนละ 500 บาท รวม
เป็ นเงิน 7,500 บาท
นายก ส สอป. แ ละกรรมการ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดื อนสิ งหาคม 2560
วันที 26 สิ งหาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายวิรัต ชู จิตต์ พร้ อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้า ที
สมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) ชุ ด ที 4 ครั งที 5
ประจํา เดื อนสิ งหาคม 2560 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคม
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ชดที 4 ครั งที 4 ประจํา เดื อ น
กรกฎาคม 2560 ติ ดตามผลการประชุ ม คราวก่ อ น
รวม 27 เรื อง รั บ ทราบจํา นวนสมาชิ ก สมาคมฯ
ณ วัน ที 31 กรกฎาคม 2560 จํา นวน 5,758 คน
รั บ ทราบรายชื อศู น ย์ป ระสานงานพร้ อ มจํา นวน
สมาชิ กของ 63 ศู น ยประสานงาน รับทราบรายนาม
สมาชิ ก สมาคมฯ ที ได้รั บ การรั บ รอง ณ วัน ที 1
สิ ง หาคม 2560 เวลา 09.00 น. รั บ รองงบการเงิ น
สมาคมฯ เดือ นมกราคม - กรกฎาคม 2560 อนุ มตั ิ
สมาชิ ก ใหม่ รอบ 9/2560 จํานวน 63 คน จาก 23
ศูนย์ประสานงาน อนุ มตั ิจ่า ยเงิ นสงเคราะห์แ ก่ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ของสมาชิกทีเสี ยชีวติ 5 ราย คือ
1. ศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชาเปี ยมทรั พย์แอนด์ส ตี ล (2017) จํากัด อ.เมื อ ง
จ.ขอนแก่ น
2. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนัก
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งานสุ รินทร์ จํากัด อ.เมือง จ.สุ รินทร์
3. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํา กัด อ.แก่ งคอย
จ.สระบุรี
4. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์วาปี
ปทุม จํากัด อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
5. ศู น ย์ประสานสหกรณ์อ อมทรั พย์ถิรชัย
จํากัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
และมอบหมายให้ ก รรมการเข้ า ร่ วมการ
สัมมนาประจําปี 2560 คณะกรรมการดําเนินการและ
เจ้ า หน้ า ที สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ ในวัน ที 30
กัน ยายน - 1 ตุ ล าคม 2560 ณ โรงแรงเดอะไทด์
รี สอร์ ท บางแสน อ.เมื อ ง จ.ชลบุ รี และมี ม ติ ใ ห้
กรรมการ และเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่ วมงานการถวายผ้า
กฐิ นพระราชทาน 2560 ในวันที 21 ตุลาคม 2560 ณ
วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
กรรมการ และเจ้ าหน้ า ที สหกรณ์ ฯ ทํ าการเยี ยมไข้
สมาชิ กป่ วย 9 ราย
วันที 1 สิ งหาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายสมย ศ นั น ตาวัง
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายจิราภัทร ฉัตร์ เงิ น
สมาชิ ก แผนกอ๊ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ที โรงพยาบาล
อ่างทองเวชการ เนืองจากป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
วันที 3 สิ งหาคม 2560 นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดั การสหกรณ์ เดิ น ทางไป
เยียมไข้สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นางบุ ญ ชู กลมสะอาด สมาชิ ก แผนก
อัลซิ ลลารี ผลิต โดยไปเยียมทีบ้านพัก ต.สายทอง -
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อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคขาอ่อนแรง
- นายสะอรัด พลอยดี สมาชิ กแผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิ ต โดยไปเยี ยมที บ้า นพัก ต.ชะไว อ.ไชโย
จ.อ่างทอง เนืองจากหกล้มในทีทํางานและแขนหัก
วันที 4 สิ งหาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรัญญิ ก
นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง และนายสมยศ นัน ตาวัง
กร รมการ เ ดิ นทางไ ปเยี ยมไข้ ส มาชิ ก ป่ วยที
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ รวม 2 ราย คือ
- นางเดื อ นเพ็ ญ ยกย่ อ ง สมาชิ ก แผนก
วิสโคส ผลิต เนืองจากป่ วยเป็ นนิ วในท่อปั สสาวะ
- นายพิสิทธิ สิ งห์ เสรี สมาชิ กแผนกวิสโคส
ซ่ อมบํารุ ง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่
วันที 10 สิ ง หาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายจัก รพัน ธ์
ผดุงพร สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง เนื องจากประสบอุ บตั ิ เ หตุ
กระดูกขาแตก
วันที 17 สิ งหาคม 2560 นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรั ญ ญิ ก นายสมยศ นัน ตาวัง นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี
กร รมการ และนางสาวดวงกมล แก้ ว สุ กใส
เจ้าหน้าทีธุ รการ เดิ นทางไปเยียมไข้นายปราโมทย์
คู่ โ ค สมาชิ ก แผนกวิ ส โคส ผลิ ต ที โรงพยาบาล
อ่างทองเวชการ เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วันที 30 สิ งหาคม 2560 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนาย
สมยศ นั น ตาวัง กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายวสวรรธน์ ชาติ สั น ติ ราษฎร์ สมาชิ ก
แผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต ทีบ้านพัก จ.พระนครศรี อยุธยา
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เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
- นายเป้ นิ มพงษ์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง
ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.สายทอง องป่ าโมก จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย
ทัง 9 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้ เป็ นเงิน 300
บาท มอบให้แก่สมาชิกทุกคนด้วย
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยเหลือการกุศล จํานวน 3 ราย
วัน ที 9 สิ ง หาคม 2560 สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงิ น
ทําบุญกฐิน 2 แห่ ง คือ
- ทํ า บุ ญ ถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วัดศรี จนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
ร่ วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํานวน 500 บาท
- ทํ า บุ ญ ทอดกฐิ น สามั ค คี ณ วัด ท่ า ม่ ว ง
อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธรรมราช ร่ วมกับชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 500 บาท
วัน ที 17 สิ งหาคม 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินร่ วมเลียงอาหารเด็กบ้านธรรมรัก ษ์ (วัดพระบาท
นํา พุ) ต.ดงดิ นแดง อ.หนองม่ วง จ.ลพบุ รี ร่ วมกับ
กลุ่ มสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 3,000
บาท

สหกรณ์ฯ มอบเครื องกรองนําให้แก่โรงเรี ยน
อนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุง้ ตังตรงจิตร 3)
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เนืองในโอกาสวันที 22 สิ งหาคม 2560 เป็ น
วัน ครบรอบ 34 ปี การก่ อ ตังสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ
คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที 35 ได้จดั กิ จกรรม
เนืองในวันดังกล่าวหลายกิจกรรม ดังนี คือ
วั น ที 19 สิ ง ห าค ม 256 0 จั ด พิ ธี ม อ บ
ทุนการศึ กษาแก่ บุตรพนักงาน รวม 2 ประเภท คือ
1. ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ บุต รสมาชิ ก ตั งแต่
ระดับอนุบาล - ปริญญา
การมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุตรสมาชิ ก
ประเภทนี สหกรณ์ ฯ ทํา การคัด เลื อ กรายชื อบุ ต ร
สมาชิ กทีมีสิทธิ ได้รับทุนการศึ กษา โดยการประกาศ
ให้สมาชิ กแต่ละคน แจ้งรายชือบุตรสมาชิกพร้อมกับ
หลักฐานการเรี ย นในแต่ ร ะดับชันให้แ ก่ ส หกรณ์ ฯ
จากนัน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะคํานวนสัด ส่ วน
จํา นวนทุ น การศึ ก ษาของแต่ ร ะดับชันการศึ ก ษา
ที จะทํา การมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ ส มาชิ ก จาก
จํานวนรายชื อบุตรของสมาชิ กทีแจ้งให้แก่ สหกรณ์ ฯ
รายชือบุตรสมาชิ กระดับการศึกษาใดทีมีจาํ นวนมาก
บุ ต รสมาชิ ก ในระดับ ชันการศึ ก ษานันจะได้ รั บ
ทุนการศึ กษามากกว่าบุตรสมาชิกในระดับการศึ กษา
อืน
ในปี พ.ศ. 2560 สมาชิ กได้แ จ้งรายชื อบุตร
สมาชิ ก เพื อขอทุ น การศึ ก ษาในแต่ ร ะดับชัน และ
สหกรณ์มอบทุนการศึ กษาให้แก่ บุตรสมาชิ ก ดังนี คือ
1.1 ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สมาชิ ก
แจ้งรายชือบุตรสมาชิ กเพือขอรั บทุนการศึ กษาบุตร
รวม 112 ราย สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึ กษาให้ จํานวน
55 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็ นเงิน 55,000 บาท

10

ฉบับที่ 348 ประจําเดือน กันยายน 2560

1.2 ระดับมัธยมศึ กษา และปวช. สมาชิ กแจ้ง
รายชือบุตรสมาชิ กเพือขอรับทุนการศึกษาบุ ตร รวม
105 ราย สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึ กษาให้ จํานวน 52
ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 78,000 บาท
1.3 ระดั บ ปวส. และมหาวิ ทยาลั ย สมาชิ ก
แจ้งรายชือบุตรสมาชิ กเพือขอรับทุนการศึ กษาบุต ร
รวม 56 ราย สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึ กษาให้ จํานวน
27 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 54,000 บาท
รวมทุนทัง 3 ประเภท จํานวน 134 ทุน เป็ น
เงิน 187,000 บาท
2. ทุนการศึกษาบุตรสําหรับสมาชิ กผูฝ้ ากเงิน
เพือการศึ กษาบุ ต ร จํา นวน 134 ทุ นๆ ละ 500 บาท
เป็ นเงิน 67,000 บาท
ทุนการศึ กษาบุตรสําหรับสมาชิ กผู ้ฝากเงิน
ฝากประจําเพื อการศึ กษาบุต ร สหกรณ์ ฯ คัดเลื อ ก
บุตรสมาชิกทีได้รับทุนการศึกษา โดยการนํารายชื อ
สมาชิ ก ที ฝากเงิ น ฝากประจํา เพื อการศึ ก ษาบุ ต ร
จํานวน 688 บัญชี มาจับสลากเพือมอบทุนการศึ กษา
ให้ แ ก่ บุ ต รสมาชิ ก ทังนี สมาชิ ก แต่ ล ะคนมี สิ ท ธิ
ได้รั บทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บสมาชิ ก ผู ้ฝ ากเงิ น ฝาก
ประจําเพื อการศึ ก ษาบุ ตรได้ คนละ 2 ทุ น หากจับ
สลากรายชื อได้เกิ นสองทุน สหกรณ์ ฯ จะจับสลาก
รายชื อสมาชิ กที ฝากเงิ น คนอื นมารั บ ทุ น แทน
เนืองจากมี สมาชิ กจํานวนมากทีมี บญั ชี เงิ นฝากเพื อ
การศึกษาเกิน 2 บัญชี สมาชิกบางคนมีบญั ชี เงิ นฝาก
เพือการศึกษาบุตรเกิน 10 บัญชี
รวมทุนการศึก ษาทีมอบให้แก่บุตรสมาชิก 2
ประเภท รวม 268 ทุน เป็ นเงินทังสิ น 254,000 บาท
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วันที 22 สิ งหาคม 2560 จัดพิธี ทาํ บุ ญเลียง
พระเพล ที ห้อ งประชุ มสหภาพแรงงานไทยเรยอน
โดยสหกรณ์ ฯ ได้รับความร่ วมมื อจากคุณ วิรั ต คุ ณ
สุ นี ชูจิตต์ ในการนําอุปกรณ์ ทีใช้ในพิ ธีทาํ บุญมาใช้
ในการทําบุญเช่ นเดียวกับทุกปี ทีผ่านมา
ข้อ สั ง เกตุ สํ า หรั บ การทํา บุ ญ เนื องในวัน
ครบรอบการก่ อตังสหกรณ์ ฯ ในรอบหลายปี ที ผ่าน
มา คือ สมาชิ กจะมาร่ วมพิ ธีทําบุญเลียงพระเพลน้ อย
มาก ดังนัน ในปี หน้าจึงขอเชิญสมาชิ กและกรรมการ
ทุกท่านมาทําบุญโดยพร้ อมเพียงกัน
สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการทํา บุ ญ เป็ นเงิ น
9,790 บาท
วันที 24 สิ ง หาคม 2560 ทํา การ
เลี ยงอาหารกลางวัน
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยน
อนุ บาลเมืองอ่างทอง
(วัด ท้ อ งคุ้ ง ตั งตรง
จิ ต ร 3) ค่ าอ าห า ร
กลางวัน 4,500 บาท
ค่ า ไ อศ ค รี ม 2 ถั ง
4,000 บาท และมอบ
เครื องกรองนําให้โรงเรี ยน เป็ นเงิน 2,260 บาท
สหกรณ์ฯ ได้จดั กิจกรรมเนืองในโอกาสวัน
ครบรอบ 34 ปี การก่ อตังสหกรณ์ฯ 2 กิจกรรม คือ
1. ทําการมอบพัดลมตังโต๊ะ ขนาด 16 นิ ว
ราคา 500 บาท ให้แก่สมาชิกทีมีเงิ นฝากกับสหกรณ์
เกิ น 1,000,000 บาท มอบให้สมาชิ ก 29 คน เป็ นเงิ น
14,500 บาท และมอบเงิ น สดให้ แ ก่ บัญชี เ งิ น ฝาก
นิติบุคคล 4 บัญชี เป็ นเงิน 2,000 บาท
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2. ทํ าการเยียมสมาชิ กแผนกพ้ นสภาพการ
เป็ นพนั กงาน ทีเกษียณอายุเกิ น 5 ปี จํานวน 13 คน
และสมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน ที
เกษียณอายุเกิ น 10 ปี จํานวน 2 คน โดยซื อของเยียม
มอบให้ คนละ 500 บาท รวมเป็ นเงิน 7,500 บาท
สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน
ทีเกษียณอายุครบ 5 ปี ได้แก่ นายถวิล แก่นแก้ว นาง
ทวี เจริ ญสุ ข นางเพ็ญรั ตน์ สิ ทธิ พงศ์ นางสาวพวง
ทอง หมีทอง นางสายทอง กลัด สนิ ท นางปราณี
ดวงผดุ ง นางเฉลิ ม ศรี กลั นฉะอ้ อ น นายปรี ช า
ตรี กาลนนท์ นายสมชาย เมฆหมอก นายมานะกู ล
พรรณเรณู นางพูน ศรี
สมรอบรู ้ นายวัฒ นา
สิ ทธิ กู ล นางสํา อางค์
ผลพืชน์
สมาชิ กแผนก
พ้ น สภ า พ ก า ร เ ป็ น
พนัก งานทีเกษียณอายุ
ครบ 10 ปี ได้แก่ นาย
บุญ เกิ ด พงษ์ยิ ม และ
นายสมกิ จ ชาญเขตร
การณ์
กิจกรรมเนื องในโอกาสวัน ครบรอบ 34 ปี
ของการก่ อ ตังสหกรณ์ อ อมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํา กัด เป็ นกิ จกรรมทีสหกรณ์ ฯ ได้จดั
ติดต่อกันต่อเนืองมาเป็ นเวลานานนับสิ บปี สหกรณ์ ฯ
จึงขอเชิ ญสมาชิ ก และกรรมการสหกรณ์ฯ ทุกท่าน
เข้าร่ วมกิ จกรรมดัง กล่า วให้ม ากขึนในปี หน้า และ
ขอขอบคุณกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน
ทีเข้าร่ วมกิ จกรรมในปี นี เป็ นอย่างสู งด้วย
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนสิ งหาคม 2560 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่าน
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดี ก ับ คุ ณณัฐ ฐิ ณีย์ เครื อรั ต น์ และ คุ ณเอนก หอมโทน ที เข้า ร่ ว มพิ ธี ม งคล
สมรสร่ วมกันเมือต้นเดื อนสิ งหาคมทีผ่านมา ขอให้
ชีวติ สมรสของทังสองท่านมีแต่ความสุ ข และรั กกัน
ตราบนานเท่ า นาน ###๙๙๙### เช่ น เดี ย วกัน ขอ
แสดงความยินดีกบั คุณสุ รชั ย เครื อรั ตน์ คุ ณปั ทมพร
ศรี ส ว่ าง ในฐานะคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ข องคุ ณ ณั ฐ ฐิ ณี ย์
เครื อรัตน์ ทีลู กสาวมีครอบครั วเป็ นของตนเองแล้ว
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณวีเ จย์ กุม าร
มิ ส ซารา ที ขอเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํ า หนดแต่ ไ ด้ไ ป
ทํา งานต่ อ ที บริ ษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ ค จํา กั ด
(มหาชน) ครับ ###๙๙๙### ชาวเน็ตฝากความคิ ดถึ ง
มายังคุ ณวั ฒนชั ย กลั ด สนิ ท ว่าช่ วงนี เงียบหายไป
จากวงการเลยครับ ไม่มีข่า วคราวทังเฟสบุ๊ค ส์ และ
ไลน์เลย ทุกคนคิดถึงนะครับ ###๙๙๙### ไปทําการ
ขัดฟั นทีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิ ต คุณสายฝน
บุญยขันธ์ บอกว่าเจ็บมาก แต่ก็ต้องทนเพราะลูกสาว
จัดให้ครั บ ###๙๙๙### โชคไม่ดี สํ า หรั บ คุ ณหทั ยชนก อธิ ลาภ ถู ก สุ น ัข ในบ้า นกัด ต้อ งเข้า ฉี ด ยาที
โรงพยาบาล น้ อ งใหม่ บอกว่า สุ น ัข กัดไม่ เ จ็บเท่ า
ตอนฉี ดยา ขอให้หายเป็ นปกติโดยเร็ วนะครั บ ###
๙๙๙### ขออนุ โ มทนาบุ ญ กับคณะกรรมการสตรี
โดยการนําของ คุณณัฐริญา อนุสิ คุ ณพรรษพร แสงประพาฬ คุณไข่ มุกข์ จันทโคตร์ คุณสุ ทัศน์ เอียมแสง
คุ ณนํ าอ้ อย อุ่น จิต คุ ณปานแก้ ว บุญสํ ารวย และอี ก
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หลายท่านทีไม่ได้เอ่ ยชื อ เนื องในโอกาสนําอาหาร
กลางวันไปเลียงเด็ก ที “บ้ านเด็กธรรมรักษ์ ” วัดพระ
บาทนํา พุ ต.ดงดิ นแดง อ.หนองม่ วง จ.ลพบุ รี ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณณั ฐ ธิ นี สี นุ ต
และคุ ณวิ ไ ลวรรณ ดอนใหม่ ที พากัน ไปเทียวภู ทบั
เบิ ก เมื อกลางเดื อ นสิ ง หาคมที ผ่ า นมา งานนี มี แ ต่
ความสุ ข และสนุ ก มากครั บ ###๙๙๙### ป่ วยไม่
สบายด้วย “โรคติด เชือขันรุ นแรงในกระดูกตา” ทํา
เอาคุณ สุ รพล ยมพาลไพ่ ได้รับ ความทรมารมาก
และต้อ งหยุ ดพัก รัก ษาตัวหลายวัน ขอให้ห ายเป็ น
ปกติ โดยเร็ วด้วยนะครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุ ณ
สมาชิ กสองท่านซึ งแม้จะเกษียณอายุไปแล้ว ก็ยงั เป็ น
สมาชิ ก สหกรณฯ ได้แ ก่ คุ ณซานจี ป กุม าร โคลล์
(Sanjiv Kumar Kaul) และคุ ณวีเจย์ กุมาร มิ ส ซารา
(Vjay Kumar Mishra) ###๙๙๙### ณ วันที23 สิ งหาคม
2560 สหกรณ์ฯ มี สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ น
พนัก งาน รวม 207 คน มี หุ้นจํา นวน 126,435,200
บาท และมี เ งิ น ฝาก จํา นวน 65,282,661.18 บาท
มีหนี เงินกู้ จํานวน 27,111,018.50 บาท ครับ
ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณไพฑูรย์ โล่ ทอง
เนืองในโอกาสครบรอบ 7 ปี ของการแต่งงาน ขอให้
ชี วิ ต ครอบครั ว ของคุ ณ ไพฑู ร ย์ มี แ ต่ ค วามสุ ข
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### เห็นภาพ “ผัดกระเพาปลา
ไหล ใส่ สะเก็ต” ในเฟสบุค๊ ส์ ของ คุณพีระภัทร ลอยละลิว แล้ว น่าทานมากเลย วันหลังทํามาขายบ้างนะ
ครั บคุ ณ บอย ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุณพงษ์ศักดิ คงมี ทีสู ญสี ยคุณป้าไปเมือปลายเดือน
สิ งหาคมที ผ่ า นมาครั บ ###๙๙๙### น้ อ งนํ า อิ ง
หลานสาวของ ป้ าประไพ เวชโช กําลังโตวันโตคื น
แถมน่ า รั ก และเก่ ง อี ก ต่ า งหาก ป้ า แจ๊ วถึ ง อยู่ เ ลี ยง
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หลานไม่ค่อยกับมาอ่างทองเลยครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณณัฐ สุ โชค ลิมชื นพิ ทยากร
สมาชิ กแผนกบริ หาร (อินทรู เมนท์) เนืองจากภรรยา
คลอดบุ ต รครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก
หลายท่านทีได้นําบุ คคลในครอบครัวมาสมัครเป็ น
สมาชิ ก สสอป. ได้แ ก่ คุ ณอภิ นัน ท์ วรรณบุ รี (แม่
และ พ่อตา) คุณสะอรั ด พลอยดี (พีชาย) คุ ณนกยูง
รั กขาว (น้อ งสาว) คุ ณสุ ชิน ชิ ด ชอบ (พ่อ ตา) ครั บ
###๙๙๙### เช่ น เดี ย วกัน ขอขอบคุ ณ คุ ณ มงคล
ดุ ษ ณี ย์ และคุ ณ นกยู ง รักขาว ที สมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. ด้วยเช่นกันครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสี ยใจกับ คุณณัฐวุฒิ รอดยิง ทีสู ญเสี ยคุณแม่ ไปเมือ
เร็ วนี ครั บ ###๙๙๙### ช่วงเดือ นสิ งหาคมทีผ่านมา
มีสมาชิกหลายท่านป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ คุ ณพิสิ ทธิ
สิ งห์ เสรี คุณปราโมทย์ คู่โค คุ ณวสวรรธน์ ชาติสันติ
ราษฎร์ คุ ณเดือนฉาย เงินทิพย์ คุ ณสํ าอางค์ ผลพื ชน์
และคุณภมรกาญจน์ พึงอยู่ ก็ขอให้หายป่ วย สุ ขภาพ
แข็งแรง และรักษาสุ ขภาพกันด้วยนะครับ
ผ่านไปด้วยดีสํ าหรั บการจัดกิ จกรรมเนื อง
ในโอกาส วันครบรอบ 34 ปี การก่ อ ตังสหกรณ์อ อม
ทรั พ ย์ ฯ ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที เข้ า ร่ วม
กิ จกรรมต่ า งๆ กับสหกรณ์ ฯ ครั บ ###๙๙๙### ขอ
แสด งค วามยิ น ดี ก ั บ สม าชิ กทุ กท่ าน ที ไ ด้ รั บ
ทุน การศึ ก ษาบุ ตรสมาชิ ก รวม 268 ทุน ซึ งทําการ
มอบให้ เ มื อวัน ที 19 สิ ง หาคม 2560 ###๙๙๙###
ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณปู จา มาลิก (สํ า นัก งาน
ใหญ่ ) คุ ณภาณุ สิ น ช่ อมะปราง (หนองแค) คุ ณ
ฐิ ตินัน ท์ รอดเลี ยงลํา คุ ณอภิสิทธิ เต่ าทอง และคุ ณ
ศศิ ธร กลอนสด ที บุ ต รได้รั บทุ น การศึ ก ษาระดับ
อนุ บาล - ประถมศึ กษาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
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ความยินดีกบั คุณนิพนธ์ เรียนดารา คุณพิสิทธิ สิ งห์ เสรี คุณสมพิศ อนนพันธ์ และคุณรังสิ มัณต์ สายทอง
ทีบุตรได้รับทุนการศึ ก ษาระดับมัธ ยมศึ กษา - ปวช.
ครั บ ###๙๙๙### และเช่น เดี ยวกัน ขอแสดงความ
ยินดีก ับ คุณสมพงษ์ พันธ์ พ่ มุ คุ ณจงรักษ์ มาลัยหอม
คุณจิ ตลดา เกษมณี คุ ณมาลา ป่ าพฤกษา และคุ ณ
ปรีชา พิณประเสริฐ ทีบุตรได้รับทุนการศึ ก ษาระดับ
ปวส. - ปริ ญ ญา ครั บ ###๙๙๙### ที กล่ า วนามมา
เป็ นสมาชิกส่ วนหนึงทีได้รับทุนครับ ขออภัยทีไม่ได้
กล่าวแสดงความยินดีกับท่านอืนๆ ด้วยการออกชื อ
ด้วยนะครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิ ก หลาย
ท่านทีได้มาร่ วมพิธีทาํ บุญเนืองในวันครบรอบ 34 ปี
การก่ อ ตังสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทย
เรยอน จํากัด ในวันที 22 สิ งหาคม 2560 ได้แก่ คุ ณ
กฤษณชั ย สิ น ธุประสิ ทธิ คุ ณสุ นี ชู จิตต์ คุ ณนํ าอ้ อย
อุ่น จิ ต และ คุ ณ ปานแก้ ว บุ ญ สํ า รวย ###๙๙๙###
วัน เวลาผ่ านไปรวดเร็ ว คุ ณบุ ญเกิด พงษ์ ยิม และ
คุณสมกิจ ชาญเขตรการณ์ เกษียณอายุครบ 10 ปี แล้ว
ครับ ขอให้สองท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุ ข
มากๆ ครั บ ###๙๙๙### นอกจากจะเยี ยมไข้ คุ ณ
สํ า อางค์ ผลพื ช น์ ที ป่ วยเป็ นโรคไข้ห วัด ใหญ่ ที
โรงพยาบาลแล้ว กรรมการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ
ยัง เยี ยมคุ ณ สํ า อางค์ พื ช ผลน์ เนื องในโอกาส
เกษี ย ณอายุ ค รบ 5 ปี อี ก ด้ ว ยครั บ ###๙ ๙๙###
นอกจากกรรมการ และเจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ จะ
เดิ น ทางไปเยียม คุ ณเพ็ ญรั ตน์ สิ ทธิ พงศ์ เนื องใน
โอกาสเกษียณอายุครบ 5 ปี แล้ว ยังได้มอบพัดลมให้
ในฐานะสมาชิ กทีฝากเงิ นกับสหกรณ์ ฯ จํานวนมาก
ด้วย ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้ า ###๙๙๙### สวัสดี
ครับ ###๙๙๙##

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน สิ งหาคม 2560 (MONTHLY REPORTS AUGUST 2017)
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 อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - สิ งหาคม 2560 Revenues from January - August 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - สิ งหาคม 2560 Expenses from January - August 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,196 คน Pr
341,970,060.00 บาท Baht
11,311,879.43 บาท Baht
6,177,258.33 บาท Baht
5,259,371.43 บาท Baht
12,229,766.33 บาท Baht
124,034,662.51 บาท Baht
9,946ล288.86 บาท Baht
14,187,703.75 บาท Baht
119,793,247.62 บาท Baht
8,072,400.00 บาท Baht
423,576.25 บาท Baht
213,176.25 บาท Baht
8,282,800.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
664,650.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

40,409,382.58 บาท Baht
113,471,778.85 บาท Baht
311,252,389.66 บาท Baht
21,173,400.00 บาท Baht
22,032,472.00 บาท Baht
310,393,317.66 บาท Baht
10,000,000.00 บาท Baht
11,696,782.00 บาท Baht
16,177,031.76 บาท Baht
4,416,578.55 บาท Baht
11,760,453.21 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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ผูจ้ ดั การมอบของทีระลึกให้แก่ น.ส.ณัฐฐิ ณีย ์ เครื อรัตน์
และนายเอนก หอมโทน (6 ส.ค. 60)

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

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่
นายวีเจย์ กุมาร มิสซารา เนื องจากขอเกษี ยณอายุ (9 ส.ค. 60)

นายก สสอป. มอบเงินสงเคราะห์ศพ 600,000 บาท
ให้แก่ทายาทสมาชิก ทีสมุทรปราการ (10 ส.ค. 60)

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่นาย
ซานจีป กุมาร โคลล์ เนื องจากเกษี ยณอายุ (19 ส.ค. 60)

สหกรณ์ฯ ทําบุญเลียงพระเพล เนื องในโอกาส
วันครบรอบ 34 ปี การก่อตังสหกรณ์ฯ (22 ส.ค. 60)

