
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคม สสอป. มอบเงินสงเคราะห์ จํานวน 

600,000 บาท ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 

วนัที 7 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ  วาย ุ- 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถาน-

ประกอบการ (สสอป.) ทาํการมอบเงินสงเคราะห์ 

จาํนวน 600,000 บาท ให้แก่นายคณิตศร หน่าย-

สงัขาร สมาชิกสหกรณ์แผนกสปินนิง ผลิต ซึงเป็น

บุตรของนายประทุม หน่ายสงัขาร สมาชิกสมาคมฯ 

ทีเสียชีวิตเมือวนัที 1 พฤษภาคม 2558 โดยมอบให้

ในพิธีฌาปนกิจศพทีวัดราชปักษี (นก) ต.โพสะ         

อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมประชุม       

ใหญ่สามัญประจําปี บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

 วนัที 27 เมษายน 2558 นายกฤษณชยั  สิน - 

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนางสาวฐิติพร - 

 

 

 

 

 

 

 

ควรบาํเรอ เจ้าหน้าทีการเงิน เขา้ร่วมประชุมใหญ่-  

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 บริษัท สหประกัน-

ชีวิต จ ํากัด (มหาชน) ณ ชัน 8 โรงแรมโฟร์วิงส์ 

ก รุ ง เ ท พ ม หา น ค ร  โ ดย มี ผู ้แ ท น สห ก ร ณ์ แ ละ              

ผูส้งัเกตการณ์เขา้ร่วมประชุมกว่า 500 คน  

ทีประชุมใหญ่เห็นชอบตามวาระต่างๆ         

ทีคณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา และได้

จดัการเลือกตงัคณะกรรมการเพือทดแทนกรรมการที

ตอ้งออกตามวาระ 3 คน และกรรมการทีลาออกอีก             

2 คน ทีประชุมได้มีมติให้ พลตํารวจเอกนิพจน์                 

วีระสุนทร ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ 

คนใหม่ โดยมีนายเผด็จ มุ่งธัญญา รองประธาน

กรรมการคนที 1 นายสิทธิชัย อึงภากรณ์ รอง-

ประธานกรรมการคนที 2 นายอานันท์ หินแก้ว         

นายประกิต พิลงักาสา พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต กลมัพา-

กร กรรมการ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ รศ.ธาดาศกัดิ 

วชิรปรีชาพงษ ์นายวรรพทัร หิรัญชลรัตน์ กรรมการ 

และนายสหพล สงัขเ์มฆ กรรมการเลขานุการ 

กรรมการสมาคม สสอป. เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

เมษายน 2558  
 วนัที 28 เมษายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฯ นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ  

(อ่านต่อหน้า 3) 
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ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาทีบ่ัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาทีก่ารเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ               นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ     นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอ่ียมแสง      นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ : นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละล่ิว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศภุศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดท ี33 (2558) 

ทปีรกึษาฯ ประธานฯ และรองประธานฯ รว่มประชมุ

ประจําเดอืนคณะกรรมการ สสอป. (28 เม.ย. 58) 

นายศรโีพธ ิ วายุพกัตร ์กรรมการ รว่มใหก้ารตอ้นรบั 

สมาชกิ 3 สหกรณ์ ทมีาศกึษาดงูาน ชสอ. (9 พ.ค. 58) 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิชว่ยทําบญุงานศพแกน่ายสมพศิ  

บวัระยบั เนืองจากบดิาเสยีชวีติ (27 เม.ย. 58) 
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ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
กรรมการสมาคม สสอป. เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

เมษายน 2558 (ต่อจากหน้า 1) 
และนายวิรัต  ชูจิตต ์กรรมการสมาคมฯ เขา้ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ- 

(สสอป.) ชุดที 3 ครังที 2 (ประจาํเดือนเมษายน 

2558) ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานใน       

ทีประชุม ทีประชุมอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่

ทายาทสมาชิกทีเสียชีวิต 1 ราย เป็นเงิน 600,000 

บาท (หกแสนบาทถว้น) อนุมติัให้สมาคมฯ เปิดรับ

สมาชิกทุกเดือน โดยเริมตงัแต่เดือนมิถุนายน 2558 

(โดยเปิดรับสมาชิกทุกวนัที 1 - 20 ของทุกเดือน) 

อนุมติัรายรับ - รายจ่ายประจาํเดือน รับทราบจาํนวน

สมาชิกเขา้และลาออกจากสมาคมฯ ฯลฯ 

นายกสมาคม สสอป. ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่

ทายาทสมาชิก 600,000 บาท ทอีาํเภอวาปีปทุม 

วนัที 29 เมษายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางลัดดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายวิ รัต ชูจิตต ์

กรรมการฯ และนางสาวลักขิกา ประชานิกร 

เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์

ให้แก่ทายาท (พีสาว) ของนายอุดม สืบสุนทร 

สมาชิกสมาคมฯ ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออม-

ทรัพยว์าปีปทุม จาํกัด ณ สํานักงานสหกรณ์ เลข-       

ที 375/13-14 หมู่ที 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม          

จ.มหาสารคาม 44120 (โทร. 043 799420) จาํนวน

เงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถว้น) โดยมีนาย          

เกียรติยศ ดวงพิทักษ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริม-

สหกรณ์ 4 สาํนักงานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม 

เป็นประธานพิธีเปิดการมอบเงินสงเคราะห์ โดยมี

นายเสรี ไชยปัญหา ประธานกรรมการฯ กรรมการ

ดาํเนินการ เจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ คณะกรรมการศูนย์

ประสานงานสมาคมฯ และสมาชิกเขา้ร่วมงาน โดย

ก่อนพิธีมอบเงินสงเคราะห์ นางสาวลกัขิกา ประชา-

นิกร เจา้หนา้ทีสมาคมฯ ไดบ้รรยาย เรือง "การสมคัร

เข้าเป็นสมาชิกสมาคม สสอป." และนายศรีโพธิ 

วายพุกัตร์ นายกสมาคมฯ ไดก้ล่าวปราศรัยให้ความ

เชือมนัในเรืองความเขม้แข็งของการดาํเนินงานของ

สมาคมฯ ให้ผูร่้วมงานไดรั้บทราบ โดยนายก และ

กรรมการสมาคมฯ ได้ทําการมอบนาฬิกาของ

สมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยว์าปีปทุม จาํกัด 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และทายาท

สมาชิกทีเสียชีวิตดว้ย 

กรรมการ ชสอ. เยยีมชมกจิการบริษัทเมโทรฯ 

วัน ที  30 เ ม ษ า ย น  2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายพุกัตร์ กรรมการ ชสอ. พร้อมกบัคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ทีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ่าย

จดัการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย- 

จาํกดั เขา้เยยีมชมกิจการบริษทั เมโทรซีสเต็มส์คอร์-

ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขต

ประเวศ กรุงเทพฯ ซึงเป็นตัวแทนจาํหน่ายเครือง-

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ทุ ก ร ะ ดั บ  ทุ ก ยี ห้ อ  อุ ป ก ร ณ์ -

คอมพิวเตอร์ จาํหน่ายซอฟแวร์ธุรกิจ พร้อมกับให้

คาํปรึกษา ออกแบบ และติดตงัระบบครบวงจร และ

เป็นบริษทัที ชสอ. อยู่ระหว่างการเจรจาให้ทาํการ

ออกแบบ พฒันา และติดตังโปรแกรมระบบงาน

สหกรณ์ออมทรัพย ์เพือสหกรณ์สมาชิก และบริการ 
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรรมการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการและ

สมาชิก 3 สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. 

  ว ัน ที  8 พ ฤษ ภา คม  2558 ดร . เ ฉ ลิ มพ ล        

ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายศรีโพธิ 

วายพุกัตร์ กรรมการดาํเนินการ นายนนทธชั สมาธิ 

รองผู ้จัดการใหญ่  พร้อมกับเจ้าหน้าที ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ให้การ

ต้อนรับคณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้า ที

สหกรณ์ออมทรัพย ์3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออม-

ทรัพยค์รูเชียงใหม่ จาํกัด จาํนวน 20 คน สหกรณ์-

ออมทรัพย์ครูตาก จ ํากัด จ ํานวน 80  คน และ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล จาํกดั จาํนวน 40 คน 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการสัมมนากับ ชสอ.        

ทนีนทบุรี 

  ว ัน ที  9  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายพุกัตร์ กรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั และทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เขา้ร่วม

การสัมมนา เรือง “คาํประกันอย่างไรไม่ให้เสียง”        

ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง         

จ.นนทบุรี ซึงจดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั โดยมี พลโท ดร.วีระ  วงศส์รรค ์         

รองประธานกรรมการฯ คนที 2 และประธาน-

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม 

 การสัมมนามีว ัตถุประสงค์ เพือรับทราบ

ความรู้ด้านการคาํประกัน โดยสามารถนําไปเป็น

แนวทางในการดาํเนินงานและป้องกนัความเสียงใน

การคําประกัน และเพือรับทราบเงือนไขการคํา

ประกนัและจาํนองตามกฏหมาย หนา้ทีของเจา้หนี -  

สิทธิของลูกหนี และผูค้าํประกนั  

ทีป รึกษาสหกรณ์ฯ  ร่วมการแข่งขันกีฬาเชือม

สัมพนัธไมตรี 5 หน่วยงาน 

 ว ัน ที  9  พ ฤษ ภ า ค ม  2 5 5 8  น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพกัตร์ กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชสอ. และทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยียม

และให้ก ําลังใจนักกีฬา และกองเชียร์เจ้าหน้าที

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด 

ซึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชือมสัมพันธไมตรี          

5 หน่วยงาน ซึงได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร-

แห่งประะทศไทย จาํกดั (ซึงเป็นเจา้ภาพจดังานใน        

ปีนี) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย-

จาํกดั ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย-

จาํกดั บริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และ

สาํนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เขตพืนที 1 และเขตพืน 

ที 2 ซึงจดัขึนทีสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลยัธุรกิจ-

บณัฑิตย ์(ริมคลองประปา) กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรัิต  ชูจติต์ กรรมการ สมาคมฯ   

มอบนาฬิกา สสอป. ให้แก่ทายาทสมาชิก 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
ทปีรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการทศันศึกษานครฉางชา 

เมืองจางเจียเจีย ประเทศจีน 

 วนัที 10 - 14 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ. และทีปรึกษาสหกรณ์ฯ

พร้อมกับผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา เรือง “คําประกัน

อยา่งไรไม่ใหเ้สียง” คณะกรรมการ ชสอ. เจา้หน้าที 

ชสอ. รวม 40 คน เดินทางไปทศันศึกษาเมืองจาง- 

เจียเจีย เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้

เขา้ชมเขาเทียนเหมินซาน ดว้ยการนั งกระเชา้ไฟฟ้า

ความยาว 7.5 กม. ใชเ้วลา 40 นาที เพือชมถาํประตู-

สวรรค์ ลงบนัไดเลือนในอุโมงค์กลางภูเขาเพือขึน

ไปชมประตูสวรรค ์และลงจากประตูสวรรค ์เดินชม

หน้าผาลอยฟ้าผ่านทางเดินกระจก ชมโชว์นาง

จิงจอกขาวทิยงิใหญ่ตระการตา ขึนลิพฟ์แกว้ไป่หลง 

ความสูง 326 เมตร เพือไปชมยอดเขาอวตาร สถานที

ถ่ายทาํภาพยนตร์เรือง“อวตาร” (เขาเทียนจือซาน 

หรือเขาจกัรพรรดิ) ชมภาพเขียนสิบลี ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฯ 2 ท่าน ร่วมการสัมมนา และประชุม

ประจําเดือนพฤษภาคม กบั สอร. 

 วนัที 10 พฤษภาคม 2558 นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน และ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมสัมมนา เรือง      

“เครืองมือป้องกนัความเสียงจากการลงทุนปีแพะ” 

และร่วมประชุมประจาํเดือนของสหพนัธ์สหกรณ์-

ออมทรัพยผ์ูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องเฟืองฟ้า 1 

อาคารนนัทการ สาํนกังานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต-

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีสหกรณ์ออม-

ทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-

จาํกดั เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 

รองประธานฝ่ายการเงิน และกรรมการ เข้าร่วมการ

อบรมกบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

วนัที 11 - 13 พฤษภาคม 2558 นายเฉลย  

ชมบุหรัน รองประธานฝ่ายการเงิน และนายอนุรักษ ์     

ทองโตนด กรรมการ เข้าร่วมฝึกอบรม หลกัสูตร 

“เทคนิคการประเมินอสังหาริมทรัพย์เพืองาน

สหกรณ์” ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) 

สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

การฝึกอบรมมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูเ้ขา้รับ

การอบรมได้รับรู้และเข้าใจในกระบวนการและ

วิธีการในการประเมินอสังหาริมทรัพยอ์นัจะเป็น

การป้องกันการประเมินทีผิดพลาดและนํามาซึง

ความมนัคงในการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และผู้จัดการสหกรณ์

ร่วมการสัมมนาท ีชสอ. 

วนัที 16 พฤษภาคม 2558 นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี        

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมรับฟังการสัมมนา เรือง 

“นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออม-

ทรัพย์”  ณ ห้องประชุม 701 สํานักงานชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
การสัมมนาครังนีมีว ัตถุประสงค์เพือเป็น

การส่งเสริมให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 

ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนได้ทราบถึง

ความสาํคญัของการจดัทาํนวตักรรมเพือนาํไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานในสหกรณ์ 

ผู้ จัดการเข้าร่วมการประชุมประจําเดือนชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ว ันที 18 พฤษภาคม 2558 นางเกษมศรี     

เมฆหมอก ผูจ้ ัดการ เข้าร่วมประชุมประจาํเดือน

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ หอ้ง

ประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง โดยมี 

พ.ต.อ.พีระพนัธ ์ จนัทร์เทียน กรรมการ ชมรมฯ ทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชุม  

  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมีนาคม 2558 รับรอง

รายรับ-รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือนมีนาคม และ

เมษายน 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558 จาํนวน 65,949.86บาท มีรายรับ

16,500 บาท รายจ่าย 10,730 บาท และเงินคงเหลือ

ยกไปเดือนพฤษภาคม 2558 จาํนวน 71,719.86 บาท  

ติดตามผลการประชุมคราวก่อน รับทราบการ

เชือมโยงธุร กิจระหว่ างสหกรณ์สมาชิก  และ

รับทราบเรืองทีสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจง้ให้ทราบ 

ก ําหนดจัดการอบรมสัมมนากรรมการสหกรณ์

สมาชิกในเดือนกนัยายน 2558   

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการฯ ร่วมอบรม

หลกัสูตร “กรรมการดําเนินการใหม่” ทกีาญจนบุรี 

วนัที 19 - 22 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ.  และทีปรึกษสหกรณ์ฯ 

และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการสหกรณ์-

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั เขา้ร่วม

การอบรม หลกัสูตร "กรรมการดาํเนินการใหม่" รุ่น

ที 20 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท อ.เมือง  

จ.กาญจนบุรี จดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 170 

คน โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน -

กรรมการฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม 

การอบรมในครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือให้

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถอธิบายสาระสาํคญัของ

บทบาท ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของ

กรรมการดําเนินการในฐานะผูบ้ริหารสหกรณ์      

ออมทรัพย ์มีความรู้และสามารถบริหารสหกรณ์

ออมทรัพยไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคม สสอป.  และกรรมการ มอบเงิน

สงเคราะห์แก่ภรรยาสมาชิกสมาคมฯ 600,000 บาท  
  วนัที 23 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายนุกูล ยงัสี กรรมการผูจ้ ัดการ นายวิรัต ชูจิตต ์

กรรมการฯ และนางสาวลักขิกา ประชานิกร 

เจ้าหน้าทีสมาคมฯ พร้อมกับประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานสหกรณ์สุรินทร์ จาํกดั

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001432592180
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ จาํนวน 600,000 บาท 

ให้แก่นางปราณี บุญมีชัย ภรรยา และนายธวชัชัย 

บุญมีชัย บุตรของนายอภิชาติ บุญมีชัย อายุ 53 ปี 

สมาชิกสมาคมฯ รอบ 2/2557 ของศูนยป์ระสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานสหกรณ์สุรินทร์ จาํกดั 

ซึงเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งตบั 

อนึง ก่อนพิธีมอบเงินสงเคราะห์ เจา้หน้าที

สม าค ม ฯ ไดั เ ป็น วิท ย าก รบ ร รย าย เ รือ งสิ ท ธิ

ประโยชน์การป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้กรรมการฯ 

และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบดว้ย 

หัวหน้าฝ่ายทัวไปมอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิก 

เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

 วนัท ี27 เมษายน 2558 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทั วไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้อม      

เงินฝาก จาํนวน 500 บาท ใหแ้ก่นายไพฑูรย ์ โล่ทอง 

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต  

วันที 11 พฤษภาคม 2558 นางนาถ  มงคล-

หวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝากพร้อม

เงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายวราทศัน์  ทา-

นะจิตต ์สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต  

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดา สมาชิก  

จํานวน 3 ราย 

 วนัท ี27 เมษายน 2558 นายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระ

สวดงานศพบิดานายสมพิศ  บวัระยบั สมาชิกแผนก

ไฟฟ้า ณ บา้นพกัหลงัโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์  - 

วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 

บาท 

 วนัที 3 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณชยั  สิน- 

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต  ชูจิตต ์รอง 

ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ ์นางสาวพรรษพร แสง-

ประพาฬ เลขานุการ นางละออ แกว้สาระ นางสาว

ไข่มุกข์ จันทโคตร์ นายอนุรักษ์ ทองโตนด นาย      

รวิพงษ์ ศุภศรี นายสุทัศน์  เอียมแสง กรรมการฯ 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ทีปรึกษา และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระ

สวดงานศพบิดานายคณิศร หน่ายสังขาร สมาชิก

สหกรณ์ฯ แผนกสปินนิง ผลิต (นายประทุม หน่าย-

สงัขาร สมาชิกสมทบ) ทีวดัราชปักษี (นก) ต.โพสะ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 300 บาท 

วันที 30 พฤษภาคม 2558 นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอียม-

แสง นายอนุรักษ์  ทองโตนด นางละออ  แกว้สาระ 

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ กรรมการ และนาง 

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพ

ฟังพระสวดงานศพมารดานายมานะ  เกษางาม 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และคณะกรรมการต่างๆ รวม 7 ครัง 

เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 8  น า ย ศ รี โ พ ธิ 

วายุพักตร์กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
คณะกรรมการดํา เนินการชุมนุมสหกรณ์ออม       

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ํากัด และคณะกรรม       

การอืน ณ หอ้งประชุม สาํนักงาน ชสอ. รวม 7 ครัง  

ดงันี คือ 

 วันที 7 พฤษภาคม 2558  เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ 

พิเศษ ชุดที 42 ครังที 16 

 วันที 8 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที 42 ครังที 14 (วาระพิเศษ) 

 วันที 17 พฤษภาคม 2558 เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 42 ครังที 16  

 วันที 19 พฤษภาคม 2558 เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชุดที 42 ครังที 17 (วาระพิเศษ) 

 วันที 26 พฤษภาคม 2558 เขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที 42 ครังที 15 (วาระพิเศษ) 

 วันที 27 พฤษภาคม 2558 เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชุดที 42 ครังที 18 (วาระพิเศษ) 

 วันที 29 พฤษภาคม 2558 เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการดํา เ นินการ  ชุดที  42  ค รังที  17        

(วาระพิเศษ) 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาว

เนปาล จํานวน 2,000 บาท 

วนัที 12 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วม

บริจาคเงินเพือช่วยเหลือผูป้ระสบธรณีพิบัติภัย        

ในประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

ร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย -  

จาํกดั จาํนวน 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  

กรรมการสมาคม สสอป. และเจ้าหน้าที เข้าพบศูนย์

ประสานงานเอสเอสเคกลการ จ.สมุทรปราการ 

วนัที 25 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ นายพชัรพล 

วิชยัประเสริฐ อุปนายก นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ 

และนางสาวลกัขิกา ประชานิกร เจา้หน้าทีสมาคมฯ 

เดินทางมาพบคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลกาล จ ํากัด          

และประธานกรรมการ และเหรัญญิก สหกรณ์ออม -

ทรัพย์ เอสเอสเค แสตมป์ปิ ง จ ํากัด ณ ทีทําการ

สหกรณ์ฯ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพือทาํ

ความเขา้ใจเกียวกบัการสมคัรสมาชิกสหกรณ์ฯ และ

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก

ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ ส ง เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ชิ ก ส ถ า น

ประกอบการ 

อนึง นายกสมาคมฯ ไดท้าํการมอบนาฬิกา

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สถานประกอบการ เป็นทีระลึกให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลกาล จ ํากัด 

จาํนวน 1 เรือนดว้ย 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
  

 

 

จากการอบรมสมัมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ เมือ

วนัที 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 พวกเรา

ผู ้เข้า ร่วมอบรมสัมมนา  รุ่นที  1 ประกอบด้วย 

กรรมการ เจ้าหน้าที  และสมาชิก  รวม 45 คน 

เดินทางไปยงัจังหวดันครนายก เพือจัดการอบรม

สมัมนาทางวิชาการ 5 เรือง ดว้ยกนั คือ  

1) ทําอย่างไร จึงได้เป็นสมาชิกดีเด่น 

กรรมการดีเด่น และเจา้หนา้ทีดีเด่น 

2) คุณค่าสหกรณ์ 

3) การเสวนา เ รือง  “กา รใช้ชีวิตตา ม

แนวทางสหกรณ์อย่างไร ครอบครัวจึง

มนัคง” 

4) สสอป. ช่วยครอบครัวท่านอยา่งไร? 

5) การสร้างความมนัคงให้ครอบครัวโดย

วิธีการสหกรณ์ 

ถึงแม้ก ลุ่มเป้าหมายสมาชิกจะไม่ เ ป็น       

ไปตามความต้องการของคณะกรรมการก็ตาม 

(สมาชิกทีไม่เคยไปอบรมกับสหกรณ์) แต่การได้         

นําความรู้ทีเป็นประโยชน์มามอบแก่สมาชิกถือเป็น   

สิงสําคัญและเพิมคุณค่าสหกรณ์มากขึน  รวมทัง

สมาชิกทีได้เข้าร่วมอบรมเกิดแรงผลกัดัน ซึงขอ

เพียงแค่สมาชิกได้นําส่วนทีเป็นประโยชน์ไปใช ้

และได้มีการบอกกล่าวต่อกนัไป เพียงเท่านีก็ยอด

เยียมแลว้ การจัดอบรมสัมมนาเป็นเรืองของการ

สมคัรใจเข้าร่วมของสมาชิก สหกรณ์จะคัดเลือก

สมาชิกไปเสียเองคงไม่ได้ เพราะสมาชิกทุกคนมี

สิทธิเท่าเทียมกัน สมาชิกมีสิทธิเลือกทีจะเข้าร่วม

หรือไม่ก็ได้ ทังนี  ขึนอยู่กับความพร้อม ความ

ตอ้งการศึกษาหาความรู้ เกียวกบัสหกรณ์ทีท่านเป็น

เจา้ของ 

อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินการตาม 

แผนงาน ซึงจากแบบประเมินของสมาชิกทีเข้าร่วม 

ให้ความคิดเห็นว่าการจัดอบรมสัมมนาครังนีอยู่           

ในเกณฑ์ดี 65.55% อยู่ ในเกณฑ์ดีมาก 28.02% การ

ได้รับผลตอบรับทีดีจึงถือว่าสหกรณ์ฯ ประสบ-

ความสาํเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มใด ในนามของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน- 

จาํกดั ตอ้งขอขอบคุณผูบ้รรยายทงั 5 หวัขอ้ ดงันี 

ขอบคุณ คุณเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ  

ทีนําแ บบ ปร ะเ มิน กา รคัด เ ลือ กสมา ชิก ดี เ ด่ น 

กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าทีดีเด่น มาชีแจงแก่

สมาชิก ซึงสมาชิกทีเข้าร่วมการอบรมสัมมนาจะ

ไดรั้บความรู้และไดเ้ขา้ใจถึงวิธีการประเมินคดัเลือก

สมาชิกดีเด่น กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าทีดีเด่น 

โดยไดรั้บทราบว่าจะปฏิบติัตนอย่างไรจึงจะไดรั้บ

การคัดเ ลือก  ซึงเ ป็นรางวัลชมเชยทีสหกรณ์ฯ 

ต้องการมอบให้ตามหลกัธรรมาภบิาลในสหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ ข อ บคุ ณ  คุ ณส ม พ ล  ตัน ติ สั น ติส ม 

ผูจ้ดัการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีได้

นําความรู้เรือง หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ

สหกรณ์ มาใหส้มาชิกไดศึ้กษา และมีความเขา้ใจได้

รับรู้ถึงคุณค่าของสหกรณ์ตามความหมาย คือ 

“สหกรณ์อยู่บนพืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย  

ความเสมอภาค  ความเทียงธรรม และความเป็น

เอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชือมนัในคุณค่าทางจริยธรรม

แห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม

และความเอืออาทรต่อผู้อืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติ

ของผู้ริเริมการสหกรณ์” 
ขอบคุณ คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา ขอบคุณ 

คุณ วิ รั ต   ชู จิ ต ต์  แ ละ คุณ สุ นี   ชู จิ ต ต์  สม า ชิ ก       

สหกรณ์ฯทีได้เล่าเรืองการใช้ชีวิตตามแนวทาง

สหกรณ์ ในเรืองของ

การออมให้ผู ้เข้า ร่วม

อบรมไดรั้บฟัง ไม่ว่าจะ

เป็นเรืองการถือหุน้ การ

ฝากเงิน และการกู ้เงิน

ใน ย า ม ที จํา เ ป็ น  จ น

สามารถส่งลูกเรียนใน

ระดับสูง มีงานทาํ เมือ

ทงั 3 ท่าน เกษียณอายุ ยัง

มีเงินเก็บอย่างพอเพียงในการใช้ชีวิตประจําวัน

ต่อไป โดยไม่เดือดร้อน ซึงยังคงถือหุ้นและฝากเงิน

ไว้กบัสหกรณ์ฯ เพือนําผลประโยชน์จากเงินปันผล

และดอกเบียเงินฝากมาใช้จ่ายในการดําเนินชีวิต ไม่

ต้องทํางานหนักเพือรายได้เสริมหลังเกษียณอายุ ได้

พกัผ่อนใช้ชีวติอย่างมีความสุข ถือเป็นแบบอย่างทีดี

ทีสมาชิกรุ่นหลงัตอ้งนาํแบบอย่างมาใชเ้ป็นอย่างยิง  

รวมทังต้องขอบคุณ คุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธ ิ

ประธานกรรมการฯ ทีเป็นผูด้ ําเนินรายการการ

เสวนาครังนี 

ขอบคุณ คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีนําเรือง

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์- 

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) มาฝาก

ผูเ้ข้า ร่วมอบรมสัมมนา การสมัครเป็นสมาชิก 

สสอป. ช่วยใหลู้กหลานของท่านไม่ตอ้งลาํบาก เมือ

ท่านจากไป นอกจากสามารถนําเงินทีได้รับจาก

สมาคมฯ มาชําระหนีแล้ว ยงัมเีงนิเหลือเป็นสมบัติแก่

ลูกหลานได้อกีทางหนึงด้วย เพียงท่านสมคัรเขา้เป็น

สมาชิก สสอป. เสียค่าสมคัร 100 บาท ค่าธรรมเนียม 

50 บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท 

ระยะเวลา 1 ปี  ซึงเงิน  4,000  บาท นีจะนําไป

ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่

สมาชิกทีเสียชีวิต 

โดยกําหนดมอบ

ใหร้ายละ 600,000 

บาท ซึงคุ้มครอง

กา ร เ สี ย ชี วิ ต ทุ ก

กรณี หากมีสมา-

ชิก เ สีย ชีวิตน้อย

เ งิ น ส ง เ ค ร า ะ ห์

ล่ว ง ห น้า  4 , 0 00  บ า ท ใช้ไ ม่ หม ด  ใน ปี ต่ อ ไ ป         

สมาคมฯ จะเรียกเก็บน้อยกว่า 4,000 บาท ทังนี 

ขึนอยูก่บัการเสียชีวิตของสมาคมฯ แต่หากมีสมาชิก

เสียชีวิตมาก สมาคมจะช่วยเหลือโดยเรียกเก็บจาก

สมาชิกไม่เกินปีละ 4,000 บาท ถือว่าคุม้ค่ากบัเงิน

ตอบแทนทีไดรั้บ  

ขอขอบคุณ ดร.เฉลมิพล  ดุลสัมพนัธ์ ประ- 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 
ธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประ-

เทศไทย จาํกดั ทีให้เกียรติบรรยายเรือง “การสร้าง

ความมันคงให้ครอบครัวโดยวิธีการสหกรณ์” ถึงแม้

ท่านจะมีภาระกิจมากมาย แต่ท่านก็ได้สละเวลา         

นาํความรู้ดี ๆ มามอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ของ

เรา ซึงท่านไดบ้รรยายเรืองของเศรษฐกิจพอเพียงให้

ผูเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนาได้รับฟัง การเป็นสมาชิก

สหกรณ์ถือได้ว่ามีความมนัคงในชีวิตระดับหนึง 

เพราะด้วยวิ ธีการสหกรณ์  คือ “การนําหลักการ

สหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม  เพือประโยชน์ของมวลสมาชิก

และชุมชน  โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจทีดี” การ

ช่วยเหลือซึงกันและกัน ถือเป็นสิงสําคัญ สมาชิก

อ อ ม เ งิ น กับ ส ห ก ร ณ์ ไ ด้ รั บ ผ ล ต อ บ แ ท น สู ง              

ยามสมาชิกเดือดร้อนสหกรณ์เป็นทีพึงทางการเงิน

ได้เสมอ ประกอบกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง จะทาํใหส้มาชิกมีความมนัคงยงิขึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ 

ทุกท่านทีเข้าร่วมอบรมสัมมนา เพืออาํนวยความ

สะดวก และบริการแก่สมาชิก และทีขาดไม่ไดเ้ลย 

ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทเีสียสละเวลาเข้าร่วม

อบรมสัมมนาในครังนีเป็นอย่างสูง 

สําหรับการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกใน    

รุ่นที 2 คงจะตอ้งขอให้สมาชิกติดตามประกาศของ

สหกรณ์ฯ ว่าจะจัดเมือไร? เรืองอะไร? อยากฝาก          

ไว ้ว่า การศึกษาอบรมเป็นสิงสําคัญ เป็นหน้าที          

ของสมาชิกทีจะต้องรับทราบข้อมูล ความรู้เรือง 

ของสหกรณ์ ในฐานะทีท่านเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

เพราะสหกรณ์ไม่ได้เ ป็นของกรรมการ  หรือ

เจา้หนา้ที คณะกรรมการเป็นเพียงผูบ้ริหารทีสมาชิก

เลือกให้เป็นตัวแทนในการบริหารงาน เจ้าหน้าที 

เป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ 

เพือให้สหกรณ์ดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์          

ขอ เ พี ย ง สม า ชิ ก สละ เ ว ลา เข้า ร่ ว ม กา ร อ บ ร ม       

สัมมนากับสหกรณ์เพียงปีละ 1 ครัง ก็เพียงพอ        

แลว้ และหวงัเป็นอยา่งยงิว่า ในการจดัอบรมสมัมนา

สมาชิกครังต่อไป สมาชิกจะเขา้ร่วมอบรมสัมมนา

กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน- 

จาํกดั นะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสุดทา้ยจริงๆ สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณ คุณศรีโพธิ 

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. ทีได้ประสานงานให ้

ชสอ. มอบหมายให ้ประธานกรรมการ ชสอ. มาเป็น

วิทยากรบรรยายใหแ้ก่สหกรณ์ฯ โดย ชสอ. จ่ายค่า-

พาหนะ และเบียเลียงใหว้ิทยากรดว้ยค่ะ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบับประจาํ 

เดือนมิถุนายน 2558 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ 

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ   

ข่าวดีครับ คุณศรีโพธิ วายุพักตร์ นายก

สมาคม สสอป. แจ้งว่าตงัแต่เดือนมิถุนายน 2558 

สสอป. เปิดรับสมัครสมาชิกทุกเดือน โดยเปิดรับ

สมัค ร  ทุ ก วันที  1  - 2 0  ขอ ง แ ต่ล ะ เ ดือ น ค รั บ           

###๙๙๙### หลานทาํขนมมาให้ คุณณรงค์  คําคต ิ

ช่ ว ย ข า ย ใ ห้ใ น ร า ค า ถุ ง ล ะ  2 0  บ า ท  เ พื อ น ๆ                 

ทีรับประทานแล้วต่างชมว่าขนมอร่อยมากเลย          

ครับ  ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสายัณห์  

แผนประดิษฐ์ เนืองในโอกาสทาํบุญวนัครบรอบ 

การเสียชีวิตใหก้บัคุณแม่ครับ ###๙๙๙### สามีอายุ

ครบ 62 ปีแลว้ คุณปานแก้ว บุญสํารวย จัดงานวนั

เกิดเลก็ๆ ใหที้บา้น บรรยายกาศเป็นไปดว้ยความรัก

และความอบอุ่นครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

สราวุฒ  ทวคีูณ ทีไดน้าํคุณพ่อ และคุณแม่มาสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป. 

 ในเดือนพฤษภาคมทีผ่านมาครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณวราทัศน์  ทานะจิตต์ ที

ภรรยาคลอดบุตรไปเมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### 

เดินทางไปทาํงานทีบริษัท กราซิม จาํกดั ประเทศ

อินเดียแลว้ สําหรับ คุณกําธร  ตังใจ อยู่ทางนี คุณ

วราภรณ์  ตังใจ คอยดูแลลูกแทนครับ ###๙๙๙ ###  

ก ําลังทําอาชีพเสริมด้วยการขายเสือผ ้าที บิ ก ซี 

อ่างทองสาํหรับ  คุณสมศักดิ  เสนะวีระกุล ขอให้

กิจการเจริญกา้วหน้าดว้ยดี เฮง ๆ นะครับ และฝาก

เพือนสมาชิกไปช่วยกันอุดหนุนด้วยค รับ ###

๙๙๙### ไปพกัผอ่น และเทียวทะเลทีเกาะลา้น เมือง

พทัยากบัคนทีรู้ใจมาเรียบร้อย สําหรับ คุณรุ่งอรุณ  

ภู่เผือก งานนีหลายคนอิจฉาไปตามๆ กนัครับ ###

๙๙๙### ยงัคงเข้าร่วมการแข่งขันวิงมาราธอนอยู่

เป็นประจาํ สาํหรับ คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ล่าสุดคุณ

กฤษณ์เขา้ร่วมวิงมินิมาราธอน (21 กม.) ทีวดัม่วง   

จ.อ่างทอง ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ  คุณนุชนารถ           

แก้วนําเ ชือ ทีคุณพ่อทําการผ่าตัดนิ ว และต่อม-

ลูกหมากสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ###๙๙๙### 

อนุโมทนาบุญกับ คุณธงชัย นาคทับที ทีทําการ

อุปสมบทเป็นเวลา 15 วนั เมือตน้เดือนมิถุนายนที

ผา่นมาครับ  

เดินทางไปอบรมหลักสูตร “กรรมการ

ดาํเนินการใหม่” รุ่นที 20 ทีกาญจนบุรี คุณณัฐภูม ิ

สุวรรณวงศา กลายเป็นเด็กทีสุดในรุ่น แต่ก็เป็นที

รู้ จั ก แ ล ะ เ อ็ น ดู จ า ก เ พื อ น ร่ ว ม รุ่ น ด้ ว ย ค รั บ                   

###๙๙๙### เพราะผา้ปูทีนอนใช้มาหลายปี คุณ

อชัณา วายุพกัตร์ จึงตดัสินใจซือใหม่พร้อมกนัสอง

ชุดเลย ###๙๙๙### ช่วงนีรู้สึกว่า คุณภาดล  ไชย-

รักษ์ จะใกลชิ้ดกับพระพุทธศาสนามากขึน สังเกตุ

ได้จากเฟสบุ๊คทีโพสต์ข้อความเกียวกับพระเป็น

ประจํา  ขอนุโมทนาบุญด้วยครับ ###๙๙๙### 

หลงัจากได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการสมาคม 

สสอป. แลว้ คุณวิรัต  ชูจิตต์ ไดป้ฏิบติัหน้าทีอย่าง

เข้มแข็ง เดินทางไปทําหน้าทีกรรมการสมาคมฯ 

อยา่งต่อเนืองเลยครับ อยา่งนีตอ้งตบมือให้ดงั ๆ เลย 

###๙๙๙### ไดข่้าวว่า คุณทศพล  ถุงทรัพย์ กาํลงัทาํ

แพสําหรับตกปลาไว้ในแม่นําทีหน้าบ้าน เพือน

สมาชิกทีสนใจอยากไปตกปลาติดต่อกบัคุณโอมได้
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ครับ ###๙๙๙### ใช้เวลาว่างในวนัหยุดงานช่วย

พีสาวเลียงหลานสําหรับ คุณดวงกมล  แก้วสุกใส 

เพือช่วยคุณแม่ซึงตอ้งเลียงช่วงทีตนเองทาํงาน ชืน

ชมในนาํใจจริง ๆ ครับ ###๙๙๙### ตอนนีไม่ตอ้ง

ดืมชาเขียวเพือชิงโชคแลว้นะครับ แค่แชร์ในเฟสบุ๊ค

ก็มีสิทธิลุน้รางวลั ก็ขอให้ คุณพงษ์ทร  ทับแถมได ้         

รับรางวลัในฐานะทีแชร์ภาพเครืองดืมของคุณตัน 

นะครับ เฮง ๆ ###๙๙๙### ใชเ้วลาว่างออกกาํลงักาย

ดว้ยการเล่นโยคะ สาํหรับ คุณวิศรุต  ช้างขํา ตอนนี

หุ่นก็เพียวลมอยูแ่ลว้ ระวงัผอมมากเกินไป นะครับ  

ขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกสหกรณ์ฯ ที

ได้เข้ารับ “พระราชทานเหรียญกาชาด สมนาคุณ  

ชันที 2 (บริจาคโลหิตครบ 50 ครัง)และ ชัน 3 

(บริจาคโลหิตครบ 75 ครัง) รวม 7 ท่าน ไดแ้ก่ คุณ

กฤษณชัย สินธุประสิทธิ  คุณวัชรินทร์  คล้ายแก้ว 

คุณวิเชียร  น้อยคล้าย คุณสายัณห์  แผนประดิษฐ์  

คุณกิติศักดิ ดอกบัว คุณสราวุฒิ แสงแก้วสุข และ 

คุณอารีย์  รัตนโสม  ###๙๙๙###  ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณมานิตย์ แสนพันธ์ ทีสูญเสียคุณพ่อไป

เมือเร็ว ๆ นี ครับ ###๙๙๙### สามสาวแผนกสปิน

นิง ผลิต พากนัไปเยยีมญาติทีจงัหวดัสุรินทร์ และได้

แวะชมการแสดงกรันตึมด้วย ทัง คุณรัตนภรณ์        

ปุราทะกา คุณศิริพร  ศรีสุวรรณธนู  และ คุณกําไร 

สัญญเดช ต่างบอกว่าสนุกนสนานชืนมืนมากเลย

ครับ ###๙๙๙### ไม่สบายป่วยเป็นไข้ ตาอกัเสบ 

ปวดตา และไวรัสขึนตา ทาํเอาน้องหญิง คุณธนกร 

ชินะตงักูร ตอ้งหยดุงานไปถึงสามวนั ตอนนีกลบัมา

ทาํงานได้แลว้ ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ 

###๙๙๙### นีก็ป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่ สายพนัธ์เอ 

พร้อมกนั 3 คน คือ คุณชลธิชา  กงิไทร พร้อมกบัลูก

อีกสองคน ทาํให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ขอให้หายเป็นปกติทังสามคนโดยเ ร็ว เช่นกัน         

###๙๙๙###  เขียนคาํคมบนเฟสบุ๊คว่า “ความรักเรา

เหมือน Taxi ใช่เขาว่างเขาจะรับเรา” ทาํเอาเพือนๆ 

ต่างกดไลน์ไปตามๆ กัน เพราะถูกใจคําคมของ       

คุณอภิชา อธิลาภ แต่ชกัสงสยัว่าจะมีคนกลา้ทาํแบบ

นีกบันอ้งใหม่หรือครับ 

ผา่นพน้ไปดว้ยดี สาํหรับ การจดัการอบรม

สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2558 รุ่นที 1         

ทีนครนายก โดยมีผูเ้ข้าร่วมการอบรม 45คน ###

๙๙๙### เข้าอบรมกับสหกรณ์ฯ เ ป็นครังแรก 

สําหรับ คุณมยุ รี ดิฐภักดีชล  เจ้าตัวบอกว่าเป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ มา 20 ปี แต่ไม่เคยเขา้ร่วมอบรม

เลย คิดแลว้เสียดายเวลา 20 ปีทีผ่านไปมากเลยครับ  

###๙๙๙### มาเขา้ร่วมอบรมกบัสหกรณ์ฯ เป็นครัง

แรกเหมือนกัน สําหรับ คุณจุฑามาศ  จารุอรรจ- 

นภัท ร์ แถมงานเลียงสังสรรค์ช่วงกลางคืนย ัง         

ร้องเพลงใหน้อ้งๆ ฟังดว้ยครับ ###๙๙๙## แมจ้ะไม่

สบาย ไอจนเสียงแหบ แต่ คุณเกษมศรี  เมฆหมอก 

ก็ทาํหนา้ทีวิทยากรไดเ้ป็นอย่างดี บรรยายไดช้ดัเจน 

เข้าใจ ง่ายดีค รับ ขอตบมือให้ เลย  ###๙๙๙### 

มาร่วมอบรมกบัสหกรณ์ฯ ทงัสองคน สาํหรับ คุณ

เกรียงไกร  สุทธิวิชัยพร และคุณจิราภรณ์  ทรัพย์-

อุภัย ตอนเย็นคุณเกรียงไกรร้องเพลงให้ฟังได้

ไพเราะมากด้วยครับ ###๙๙๙### ตงัใจจะไปร่วม

การอบรมกับสหกรณ์ฯ แต่ตอนหลงั คุณประนอม 

พานคํา เปลียนใจ ไปเทียวเกาะชา้งแทนไม่เป็นไร 

รอไปอบรมกับสหกรณ์ฯ ในรุ่นทีสองตอนปลาย    

ปี 2558 ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า  ###๙๙๙### 

สวสัดีครับ 
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1,114 

298,194,330.00 

9,269,642.93 

3,207,415.24 

3,450,138.68 

9,026,919.49 

106,260,175.14 

4,228,258.84 

5,201,872.66 

105,286,561.32 

6,511,600.00 

401,051.00 

205,721.00 

6,706,930.00 

26,513,169.18 

1,277,860.47 

30,060,000.00 

 

 

28,298,658.79 

77,012,173.50 

291,264,270.14 

28,924,400.00 

30,208,979.04 

289,979,691.10 

29,163,164.80 

6,678,482.25 

7,895,072.47 

1,394,592.16 

6,500,480.31 

 

รายงานกิจการประจาํเดือน พฤษภาคม 2558 (MONTHLY REPORTS MAY 2015) 

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 

       คงเหลือสินเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

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

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน 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  วันสินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 Revenues  from  January - May 2015 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 Expenses  from  January - May 2015 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

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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นายกสมาคม สสอป. กรรมการ และเจาหนาท่ีฯ มอบเงินสงเคราะห จํานวน 600,000 บาท แกทายาทสมาชิก

สมาคมฯ ท่ีเสียชีวิต ณ ท่ีทําการศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยวาปปทุม จํากัด  

จ.มหาสารคาร (29 เม.ย. 58) และสหกรณออมทรัพยพนักงานสหกรณสุรินทร จํากัด จ.สุรินทร (23 พ.ค. 58) 

กรรมการ ชสอ. และท่ีปรึกษาสหกรณฯ พรอมกับผูเขารวมการสัมมนา คณะกรรมการ ชสอ. เจาหนาท่ี ชสอ. 

เดินทางไปทัศนศึกษาเมืองจางเจ่ียเจ้ีย เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (10 - 14 พ.ค. 58) 

รองประธานฯ และผูจัดการ เขารวมสัมมนากับ 

ชสอ. ท่ี จ.นนทบุรี (16 พ.ค. 58) 

สหกรณฯ ชวยเงินทําบุญงานศพมารดานายมานะ  

เกษางาม จํานวน 500 บาท (30 พ.ค. 58) 


	ขอขอบคุณ คุณสมพล  ตันติสันติสม ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้นำความรู้เรื่อง หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มาให้สมาชิกได้ศึกษา และมีความเข้าใจได้รับรู้ถึงคุณค่าของสหกรณ์ตามความหมาย คือ “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

