ประธานฯ และรองประธานฯ ทํ า พิ ธีม อบเงิ น สงเคราะห์ สสอป. 600,000 บาท ให้ ทายาทสมาชิ กฯ
วันที 1 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด และกรรมการ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) พร้ อ มด้ ว ยนายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น ร่ วมกัน มอบเงิ น สงเคราะห์
จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)ให้แก่ นาย
วรพจน์ ชมสุ วรรณ์ สมาชิ กสหกรณ์ ฯ แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ซึ งเป็ นบุตรของนางสายทอง ชมสุ วรรณ์
สมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ ศู น ย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
โดยมอบในพิ ธี ฌาปนกิ จศพทีวัดจําปาหล่อ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง

สหกรณ์ ฯ จั ดกิจกรรมเนื องในโอกาสครบรอบ 32 ปี
ของการก่อตังสหกรณ์ฯ
เนื องจากในวั น ที 22 สิ งหาคม 2558
สหกรณ์ฯ มีอายุครบ 32 ปี ของการก่อ ตังสหกรณ์ ฯ
คณะกรรมการดํา เนิ น การได้จ ัดกิ จกรรมเนื องใน
โอกาสครบรอบ 32 ปี รวม 5 กิจกรรม ดังนี คือ
1. การเลี ยงอาหารกลางวัน แก่ เ ด็ กนั ก เรี ย น
โรงเรี ย นวั ด โพทู ล จํ า นวน 24 คน ในวัน ที 21
สิ งหาคม 2558
2. การทํ าบุ ญ เลียงพระเพล ที ห้ อ งประชุ ม
สหภาพแรงงานไทยเรยอน ในวัน ที 22 สิ ง หาคม
2558
3. การมอบทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รสมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ ในวันที 29 สิ งหาคม 2558 รวม 264 ทุน
ประเภททุน ระดับชันอนุ บาลถึ ง มหาวิทยาลัย รวม
132 ทุน เป็ นเงิน 186,000 บาท ประเภทบัญชี เงิ น ฝากเพือการศึ กษาบุตร 132 ทุน เป็ นเงิน 66,000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ น 252,000 บาท
4. การเดิ น ทางไปเยี ยมสมาชิ กสหกรณ์ ฯ
แผนกพ้ นสภาพการเป็ นพนั กงาน ซึ งเกษี ยณอายุไ ป
แล้ว 5 ปี จํานวน 14 คน โดยมอบของเยียม มู ลค่า 500
บาท และเยียมสมาชิกทีเกษียณอายุไปแล้ว 10 ปี ขึนไป
( อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุป ระสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภ ศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

2
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สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่ บุตรสมาชิก
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สหกรณ์ ฯ จั ด กิจกรรมเนื องในโอกาสครบรอบ 32 ปี
ของการก่อตังสหกรณ์ ฯ (ต่ อจากหน้ า 1)
จํานวน 25 คน โดยซื อของเยียม มูลค่ า 300 บาท ซึ ง
สมาชิ ก ที อยู่ต่า งจังหวัด ทางสหกรณ์ ทาํ การจัดส่ ง
หมอนผ้าห่มให้คนละ 1 ใบ (แทน) ทางไปรษณีย์ ซึ ง
จะมีอยู่ดว้ ยกันทังหมด 5 คน
5. การมอบหมอนโลโก้ ส หกรณ์ ฯ ให้ แ ก่
สมาชิ ก ทีมี เ งิ นฝากกับสหกรณ์ ฯ ตังแต่ 1 ล้า นบาท
ขึนไป จํานวน 30 คน และทําการมอบเป็ นเงิ น บัญชี
ละ 500 บาท 4 บัญชี คือ บัญชี กองทุนนัดหยุดงาน
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด บัญ ชี มู ล นิ ธิ สหภาพแรงงานไทยเรยอน บัญชี เงินสํารองจ่ายเงิ น
ชดเชยสหภาพฯ บัญชี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
และทําการมอบหมอนให้สมาชิกทีมี หุ้น 1 ล้านบาท
ขึนไป จํานวน 65 คน
นายกสมาคม สสอป. เข้ าร่ วมประชุ มกับ สส. ชสอ.
วันที 7 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
พร้ อมกับกรรมการ สสอป. อีก 5 ท่าน เข้า ร่ วมการ
ประชุ ม กับคณะกรรมการดํา เนิ นการพิจารณาและ
กํา หนดขอบเขตของงาน (Terms of Referrene :
TOR) การก่ อ สร้ างอาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ สมาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์
ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ครั งที 1/2558 ณ ห้อ ง
ประชุ ม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุรี
นายก สสอป. และ กรรมการสมาคมฯ เดิ น ทางไป
แนะนํา สสอป. แก่กรรมการสหกรณ์ ฯ ทีแก่งคอย
วันที 9 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ -
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
พร้ อ มกับกรรมการ สสอป. อีก 2 ท่าน เดิ น ทางไป
แนะนําสมาคม สสอป. และเชิ ญชวนให้สมัครเป็ น
ศู น ย์ประสานงานของสมาคมฯ แก่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จํากัด ณ ทีทําการสหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี โดยมีป ระธานกรรมการฯ กรรมการ และเจ้าหน้าที ให้การต้อนรับ
และทําการสอบถามรายละเอียดสมาคมฯ ด้วยความ
สนใจเป็ นอย่างยิ ง

นายกสมาคม สสอป. ร่ วมประชุ มกับ สส.ชสอ.
วันที 13 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
พร้อมกับกรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. 3 ท่าน
เข้าร่ วมการประชุ มแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบ
บัญชีการเงินของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ณ ห้อง
ประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทยจํากัด ซึงจัดประชุ มโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย โดยมีผูแ้ ทนสมาคมฯ 6 สมาคมฯ เข้า
ร่ วมการประชุมด้วย
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นายก สสอป. และกรรมการสมาคมฯ เดิ น ทางไป
แนะนํา สสอป. ทีสมุทรปราการ
วันที 14 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ และกรรมการ สสอป อี ก 2 ท่า น
เดิ นทางไปแนะนํา และเชิ ญชวนให้ค ณะกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์บริ ษทั อีซู ซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากั ด สมัค รเข้า เป็ นศู น ย์ป ระสานงานของ
สมาคมฯ ณ ที ทํา การสหกรณ์ ฯ ซึ งตังอยู่ ภ ายใน
บริ ษ ทั ฯ อ.พระะประแดง จ.สมุ ทรปราการ โดยมี
นายมงคล ธนะกัญญา ประธานกรรมการฯ พร้ อ ม
กับ กรรมการฯ และเจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ ให้ ก าร
ต้อนรับ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ให้ความสนใจ
และสอบถามรายละเอี ยดต่ า งๆ ของการสมัค รเข้า
เป็ นศูนย์ประสานงาน และการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
สมาคมฯ ด้วยความสนใจยิง
นายก สส อป. และกรรมการสมาคมฯ เดิ น ทาง
ไปแนะนํา สสอป. ทีสมุทรปราการ
วันที 15 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส หกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) พร้ อ มกับ
กรรมการ และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ อีก 2 คน เดิ นทาง
ไปแนะนํา สสอป. และเชิ ญชวนให้ค ณะกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พย์เ อส เอส เค สแตมป์ ปิ ง จํากัด
สมัครเป็ นศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ณ ห้องประชุม
ของบริ ษทั ฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดย
มีนางสาวเฉลียว พิทกั ษ์โยธี ประธานกรรมการ นาย
ปิ ยะราษฏ์ จัน ทร์ ต รี ผู ้จดั การสหกรณ์ พร้ อ มด้วย
กรรมการ และเจ้า หน้ าที สหกรณ์ ฯ ให้ก ารต้อ นรั บ

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
ทังสองฝ่ ายได้แ ลกเปลี ยนความรู ้ เ กียวกับ สสอป.
ด้วยความสนใจเป็ นอย่างมาก
หลั ง จากคณะกรรมการ สสอป . และ
เจ้า หน้ า ที สสอป. เดิ น ทางกลับ คณะกรรมการ
สหกรณ์ ฯ ได้ท ํา การประชุ มต่ อ และได้มี ม ติ ใ ห้
สหกรณ์ฯ สมัครเข้าเป็ นศูนย์ประสานงานด้วย
นายก สสอป. และกรรมการสมาคมฯ เดิ น ทางไป
แนะนํา สสอป. แก่กรรมการสหกรณ์ ฯ ทีชลบุรี
วันที 22 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ พร้ อ มกับกรรมการ และเจ้าหน้า ที
สสอป. อีก 2 คน เดิ นทางไปแนะนํา สสอป. และ
เชิ ญ ชวนให้ ค ณะกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ บริ ษัท อาหารสยาม (มหาชน) จํา กั ด อ.บ้ า นบึ ง
จ.ชลบุ รี สมัค รเป็ นศู น ย์ประสานงานของ สสอป.
โดยมีนายชอบ สังขเสนากุล ประธานกรรมการฯ
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ์ ฯ ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ
คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ใ ห้ ค วามสนใจ และ
สอบถามข้อ มูลของ สสอป. อย่างกว้างขวาง และที
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรั พ ย์ บ ริ ษ ัท อาหารสยาม (มหาชน) จํากั ด
สมัครเป็ นศู นย์ประสานงานของ สสอป. ด้วย
นายก สสอป. ร่ วมประชุ ม กับ 6 สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ฯ ที ชสอ.
วันที 23 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
พร้ อ มกับกรรมการ สสอป. อีก 2 ท่าน เข้า ร่ วมการ
ประชุ ม ร่ วมกั บ 6 สมาคมฯ ซึ งจัด โดยสมาคม-
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ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ณ ห้ อง 601
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
โดยเป็ นการประชุ มเรื อง “พิจารณาการจัดตังกองทุน
กองทุนพัฒนาอาคารสํานักงาน สส.ชสอ.” เพือหารื อ
เกี ยวกับการจัดตังกองทุ น พัฒ นาอาคารสํ านัก งาน
สส.ชสอ. ในการเตรี ยมการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
สส.ชสอ. โดย สส.ชสอ. จะให้ 6 สมาคมฯ ตังสํานักงานอยู่ในอาคารดังกล่าวด้วย
นายก สสอป. เข้ าร่ วมงาน “สายสั มพันธ์ 5 สถาบัน ”
บนเรื ออังสนา
วันที 23 กรกฎาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุ ปนายกสมาคม และนางลัดดา ไชยสิ ทธ์ เหรัญญิก เข้าร่ วมงาน “สายสัมพันธ์ 5
สถาบัน” ประกอบด้วย คุรุสภา ชุมนุมสหกรณ์อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 วิชาชี พ (7 สมาคม) และสั น นิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ก๊ก ดอนสําราญ
รองเลขาคุ รุ สภา จั ด เพื อเป็ นการขอบคุ ณ ทุ ก
หน่ ว ยงานที สนับ สนุ น การทํา งานของท่ า นด้วยดี
ตลอด มา ณ เ รื ออั ง สนา ของกองทั พ เรื อ ซึ ง
เรื ออังสนา เป็ นเรื อทีพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั
ทรงเสด็จประทับเพือปฏิบ ตั ิ พระราชกิ จหลายครั ง
กองทัพเรื อจ้างต่างประเทศต่อขึน ราคา 64 ล้านบาท
ใช้นาํ มันไอโอดีเซล 10
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มประชุ ม ประจํ า เดื อนกรกฏาคม 2558 ของ สสอป.
วันที 28 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ -

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ และนายวิรัต ชู จิต ต์
กรรมการฯ พร้อมกับคณะกรรมการฯ ผูต้ รวจสอบบัญ ชี และเจ้า หน้าทีสมาคมฯ เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดที 3 ครั งที 5/2558 ณ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ที ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ย กเว้ น การ เ ก็ บ เ งิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าย้อนหลัง สําหรับสมาชิก สมาคม
ที ลาออกหรื อ พ้น สภาพการเป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ
และต้องการกลับมาเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ใหม่ ตังแต่
วันที 1 สิ งหาคม - 31 ตุลาคม 2558 ทังนี หากผูท้ ีจะ
สมัค รเป็ นสมาชิ ก ใหม่ เป็ นผู ้ ที มี เ งิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้าค้างชําระกับสมาคมฯ เนืองจากสมาคมฯ ได้
สํารองจ่ายไปให้ก่อนในช่วงทียังเป็ นสมาชิกสมาคม
จะต้อ งชํา ระเงิ น สงเคราะห์ ล่ ว งหน้า ค้า งชํา ระกั บ
สมาคมฯ ก่ อ น จึ งจะมี สิ ทธิ สมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก
สมาคมฯ ได้

นายก สสอป. และกรรมการฯ เป็ นวิ ท ยากรให้ แ ก่
สมาชิ ก สอ. เอส เอส เค กลกาล จํากัด ทีนครนายก
วันที 30 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
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นายธัญญา สายสิ น อุ ปนายกคนที 1 และนายวิรั ต
ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปให้ความรู ้ เรื อง "การ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป." แก่ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลกาล จํากัด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ จํานวน 90 คน ณ บ้านกล้วยกล้วย
รี สอร์ ท อ.เมือง จ.นครนายก ทังนี นายกสมาคมฯ ได้
ทํา การมอบนาฬิ ก าของสมาคมฯ จํานวน 5 เรื อ น
ให้แ ก่ น ายปรางค์ธิ ญ า ไม่ ลื ม ประธานกรรมการฯ
สํ า หรั บมอบให้แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที สมัค รเป็ น
สมาชิ กสมาคม สสอป. ด้วย
วันที 31 กรกฏาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนายวิรัต
ชู จิ ต ต์ กรรมการฯ เดิ น ทางไปพร้ อ มกั บ สมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ เอส เอส เค กลกาล จํากัด เพื อ
เยียมชมสวนลุงไสว ศรี ยา เกษตรกรเกิ นนักคิด และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ต.หินตัง อ.เมือง จ.นครนายก
นายก สสอป. และกรรมการฯ เป็ นวิ ท ยากรให้ แ ก่
สมาชิ กสหภาพแรงงานอาหารสยาม ทีชลบุรี
วัน ที 1 สิ ง หาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุ ปนายกคนที 2 นายพัชรพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายกคนที 3 และนายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการฯ เดินทางไปให้ความรู ้ แก่สมาชิกสหภาพแรงงานอาหารสยาม ณ ศูนย์กีฬา บริ ษทั อาหารสยาม
จํากัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี นายทศพร คุม้ ตะโก
ประธานสหภาพแรงงานอาหาร พร้ อมกับกรรมการ
สหภาพฯ ให้การต้อนรับ นอกจากการบรรยายเรื อง
ของ สสอป. นายกสมาคมยังได้ให้ความรู ้เรื องความ-

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
เข้มแข็งของสหภาพแรงงานฯ ด้วย
นายก สสอป. กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีฯ ให้ ค วามรู้
แก่สมาชิ ก สอ. ไทยรุ่งรวมใจ จํากัด ทีกระทุ่มแบน
วัน ที 5 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายเสด็จ บุ นนาค กรรมการฯ และนางสาวลักขิกา
ประชานิกร เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปให้ความรู ้
เรื อง "การสมัครเข้าเป็ น สมาชิ ก สสอป." ก่ อนการ
ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2558 ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ไ ทยรุ่ ง รวมใจ จํา กั ด อ.กระทุ่ ม แบน
จ.สมุ ท รสาคร และได้น ํ า นาฬิ ก าของสมาคมฯ
จํานวน 9 เรื อ น ไปมอบให้แ ก่ สมาชิ ก สสอป. ด้วย
และได้อ ยู่ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ จ นเสร็ จสิ นการ
ประชุ ม ใหญ่ สหกรณ์ ฯ ได้ จ ัด อาหารว่ า งให้ แ ก่
สมาชิกทีเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ และมอบข้าวสาร
หอมมะลิ ถุงละ 5 ก.ก. ให้แก่สมาชิ กสหกรณ์ฯ และ
แขกทีเข้าร่ วมประชุมใหญ่ดว้ ย
นายก สสอป. กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ฯ เข้ าร่ ว ม
ชี แจงการดํ า เนิ น งานเป็ นศู น ย์ ป ระสานงานของ
สสอป.
วั น ที 6 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสมจิตร แสนโคตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางสาวลักขิกา ประชานิกร เจ้าหน้าทีสมาคมฯ
เดิ นทางไปทําความเข้าใจและชี แจงการดําเนิ นงาน
ของ สสอป. และขันตอนการเป็ นศู นย์ประสานงาน
ของสมาคมฯ ให้แก่ ค ณะกรรมการ และเจ้า หน้า ที
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซู ซูกิ มอเตอร์ จํากัด
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ณ บริ ษั ท ไทยซู ซู กิ มอเ ตอร์ จํา กั ด อ .ธั ญ บุ รี
จ.ปทุมธานี โดยมีประธานกรรมการฯ รองประธาน
เลขานุการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
วั น ที 7 สิ ง หาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัช รพล วิช ัยประเสริ ฐ อุปนายกคนที 2 และ
นายวิรั ต ชู จิต ต์ กรรมการฯ เดิ น ทางไปร่ วมการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2558 สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานพานาโซนิ ค จํา กัด ณ โรงอาหารบริ ษทั พานาโซนิ คแอ็พไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ ว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิ ง เทรา โดยมี น ายแสวง ศรี ค ํา ประธาน
กรรมการฯ เป็ นประธานในทีประชุ ม นอกจากการ
พูดเชิญชวนให้สมาชิ กสหกรณ์และคนในครอบครั ว
สมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป. แล้ว นายกสมาคมฯ ยัง
ได้ม อบนาฬิ ก าสมาคมฯ จํา นวน 9 เรื อ น ให้แ ก่
สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทีเป็ นสมาชิก สสอป. ด้วย

นายก สสอป. และกรรมการฯ เป็ นวิ ท ยากรให้ แ ก่
สมาชิ กสหภาพแรงงานอาหารสยาม ทีชลบุรี รุ่นที 2
วันที 8 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
และนายไชยา จีบไธสง กรรมการสมาคมฯ เดินทาง
ไปเป็ นวิ ท ยากร เรื อง "สมาชิ ก สหภาพแรงงาน
อาหารสยาม รุ่ นที 2" (ซึ งเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วย)
ณ ศู น ย์กี ฬ าบริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการ
อบรม 60 คน
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมการประชุ มประจําเดื อน
คณะกรรมการมู ลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
วัน ที 15 สิ ง หาคม2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ และเลขานุ ก ารคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เข้าร่ วมการ
ประชุ มประจําเดื อ นสิ งหาคม 2558 คณะกรรมการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ ห้องประชุ มศุ ภชัยศรี สติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
โดยมี น ายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมู ล นิ ธิ ฯ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
นอกจากวาระการประชุ มตามปกติ แ ล้วที
ประชุมมีมติเลือกตังคณะกรรมการมูล นิธิพิพิธภัณฑ์
แรงงาน ชุดใหม่ 25 คน ทําการแต่งตังคณะกรรมการ
กิตติมศักดิ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จํานวน 32
คน และแต่งตังทีปรึ กษามู ลนิ ธิพิพิธ ภัณฑ์แรงงานไทย จํานวน 25 คน ทังนี นายศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์
ได้รับการเลือกตังเป็ นรองประธานมูลนิธิฯ ด้วย
กรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจําเดื อนคณะกรรมการ
กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 12 กรกฏาคม 2558 นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปประชุ ม
ประจํา เดื อนคณะกรรมการสหพันธ์ สหกรณ์ อ อมทรัพย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ ห้อ งประชุ มสโมสร-
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พนัก งานการไฟฟ้ า นครหลวง กรุ ง เทพฯ จัด โดย
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
ผู้จัด การ เข้ าร่ วมการประชุ ม ชมรมสหกรณ์ จังหวั ด
อ่ างทอง
วันที 17 สิ งหาคม 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จ ัดการ เข้ า ร่ วมการประชุ ม ประจําเดื อ น
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้อง
ประชุ มสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง โดยมี นาย
ประจวบ เนตร์ พลตรี รองประธานชมรมฯ ทําหน้าที
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นกรกฏาคม 2558 มีมติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํ า เดื อ น
กรกฏาคม 2558 โดยมีเ งิ นคงเหลือ ยกมาจากเดือน
มิ ถุ น ายน 2558 จํานวน 72,424.86 บาท มี รายรั บ
2,000 บาท รายจ่าย 982 บาท และเงิ นคงเหลือ ยกไป
เดื อ นสิ ง หาคม 2558 จํา นวน 73,422.86 บาท
ติดตามผลการประชุ มครังก่ อน 1 เรื อง คื อ ติ ดตาม
ความคื บหน้า ในการจัดการอบรมกรรมการฯ และ
เจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ ในวัน ที 3 กั น ยายน 2558
รับทราบการเชือมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ส มาชิ ก
ชมรมฯ กํ า หนดวัน ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี
2558 ในวันที 18 - 19 ตุลาคม 2558 โดยจะไปศึ กษา
ดูงานที สหกรณ์ ชาวไร่ อ ้อยสามร้ อยยอด จํากัด และ
ชุมนุมสหกรณ์ โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จํากัด
และรั บ ทราบเรื องที สํ า นั ก งานสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทองแจ้งให้ทราบ
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 7 ราย
วันที 20 กรกฏาคม 2558 นางสาวพรรษพร -

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัดการ เดิ น ทางไปเยียมไข้นางจารุ วรรณ
นาคดี สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต ทีบ้านพัก ต.จําปาหล่ อ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง เนื องจากป่ วยเป็ นโรค
อีสุกอีใส
วันที 25 กรกฏาคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย 2 ราย
- นายธนาคาร ออมสิ น สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมื อง จ.อ่างทอง
เนืองจากเป็ นไข้เลือดออก
- นางสายทอง กลัดสนิท สมาชิ ก แผนกพ้นสภาพการเป็ น พนักงาน ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง
จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกแขนหัก
วันที 20 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้นางพรชนก
นิ มนวล สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ณ
บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง เนืองจากปอด
ติดเชือ
วัน ที 26 สิ ง หาคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ การ นายพีระภัทร ลอยละลิ ว
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย ดังนี
- นายชาญณรงค์ ไหมทอง สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ณ โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ
เนืองจากเป็ นไข้หวัดใหญ่
- นางนนทรี เกษจัน ทร์ สมาชิ ก แผนกห้อ ง
ปฏิ บัติง านเคมี ณ บ้า นพัก อ.โพธิ ทอง จ.อ่า งทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน
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วันที 27 สิ งหาคม 2558 นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เยียมไข้น ายดํา รง บุญเขตร์ สาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ณ ที ทําการสหกรณ์ ฯ เนื องจากเกิ ด
อุบตั ิเหตุรถจักรยายนต์ชนกัน
ประธานกรรมการฯ และผู้จั ด การ ร่ ว มกัน มอบเงิ น
สนั บสนุ น กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ของ ชสอ. ที
ป่ าโมก
วัน ที 29 กรกฏาคม 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ ร่ วมกันมอบเงิน สนับสนุ น
กิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรี ยนให้แ ก่ โรงเรี ยนชุ มชน
เทศบาลวัด ปาโมกข์ อ.ป่ าโมก จ.อ่ างทอง จํานวน
4,000 บาท (สี พันบาทถ้วน)
เงินดังกล่าวเป็ นเงิ นสนับสนุ นโรงเรี ยนทัว
ประเทศของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ งชุมนุมฯ มอบให้จงั หวัดละ 1 โรงเรี ยน
และกํา หนดให้แ ต่ล ะโรงเรี ยนทํา เรื องผ่ า นชมรม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคทั วประเทศ 8 ชมรมฯ
สําหรับจังหวัดอ่างทองทําการยืนผ่านชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคกลาง ซึ งมีนายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์ ที
ปรึ กษาสหกรณ์ฯ เป็ นรองประธานชมรมฯ คนที 1
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิดา มารดาสมาชิ ก
วันที 29 กรกฏาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จติ ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวไข่มุก ข์ จันทโคตร์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพมารดานาย
วรพจน์ ชมสุ วรรณ์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต
ทีวัดโพธิทูล อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่ วยเงินทําบุญ

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
จํานวน 500 บาท
วัน ที 17 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาฯ นายกฤษณชั ย สิ น ธุ ประสิ ท ธิ
ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธาน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ นาย
สุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดิน ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
บิดานายวีระ เดชฟุ้ง สมาชิ กสหกรณ์ฯ แผนกอัล ซิ ลลารี ผลิต ณ บ้านพัก อ.โพธิ ทอง จ.อ่างทอง และ
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท

สหกรณ์ ฯ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์ให้ แก่ สมาชิ กที
ภรรยาคลอดบุตร
วันที 18 สิ งหาคม 2558 นางนาถ มงคลหว้า
มอบสมุ ด บัญ ชี พ ร้ อ มเงิ น ฝาก จํา นวน 500 บาท
ให้แก่นายสาธิ ต อ่อนจริ ง สมาชิ กแผนกบอยเลอร์ เฮ้าท์ เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 2 ราย
วันที 20 สิ งหาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่ วมเป็ น
เจ้าภาพเลียงภัตตาหารถวายแด่พระภิ กษุ สามเณร ที
เข้าร่ วมปฏิ บตั ิธรรมบวชเนกขัมมะ ณ วัดช้า ง (ช้างไห้) อ. เมื อง จ.อ่างทอง จํานวน 500 บาท และร่ วม
เป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดวังหิ น สาขาเขื อนแควน้ อ ยบํา รุ ง แดน จ.พิ ษ ณุ โ ลก
ร่ วมกับมูลนิธิจิตตภาวนาชินวงส์ จํานวน 500 บาท
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วันที 22 สิ งหาคมของทุกปี เป็ นวันครบรอบ
การก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด สหกรณ์ ฯ ได้จ ัดกิ จกรรมเนื องในวัน
ครบรอบการก่ อตังสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็ นประจํา
ทุ ก ปี หลายกิ จ กรรม สํ า หรั บ กิ จ กรรมที สํ า คัญ ที
จัดเป็ นประจํา ได้แ ก่ การเดิ นทางไปเยียมสมาชิ ก
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงานซึ งเกษียณอายุหรื อ
ลาออกจากงานเกิ นกว่า 5 ปี ขึนไป โดยสหกรณ์ฯ จะ
ซือของเยียมสมาชิ กเป็ นเงินคนละ 500 บาท สํ าหรับ
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เดินทาง
ไปเยียมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงานซึ ง
เกษียณอายุหรื อลาออกจากงานเกินกว่า 10 ปี ขึนไป
โดยสหกรณ์ฯ จะซือของเยียมสมาชิ ก เป็ นเงินคนละ
300 บาท ดังนี คือ
วัน ที 10 สิ งหาคม 2558 นายลิ ขิ ต มี บาํ รุ ง
เหรัญญิก นายพงษ์ศกั ดิ คงมี กรรมการ และนางสาว
ดวงกมล แก้วสุ ก ใส เจ้าหน้ า ที ธุ ร การ เดิ น ทางไป
เยียม นายไพบูลย์ ฉําวิเศษ สมาชิ กทีเกษียณอายุ 5 ปี
ขึนไป ทีบ้านพัก ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
และ เดิ นทางไปเยียมสมาชิ กที เกษียณอายุ 10 ปี ขึน
ไป คือ นายฉลาด เฉลิมฤกษ์ นางวิเชี ยร นุชพิเ รนทร์
นางละมั ย แสงศรี นางเลียม ทรงวุฒิเลิศ และ นาง
เชี ยน ศรี สวัสดิ ทีบ้านพักใน ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง
วันที 13 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุก ข์ จันทโคตร์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ ทําการเยียม นายบุญส่ ง เมื องมี ศรี สมาชิ ก
ทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558

วันที 14 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์ จัน ทโคตร์ นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมนาย
ราม สุ ท ธิ ว งษ์ สมาชิ ก ที เกษี ย ณอายุ เ กิ น 5 ปี ณ
บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และเดิ นทางไป
เยียม นางสาวบุญช่ วย กสิ กูล สมาชิ ก ที เกษี ยนอายุ
เกิ น 10 ปี ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 15 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์ จัน ทโคตร์ นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียม นาง
ปิ ยพร ชู ตระกูล สมาชิ กทีลาออกจากงานเกิน 5 ปี ณ
บ้านพักหมู่บา้ นอ่างทองธานี อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 17 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์ จัน ทโคตร์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จัด การ เยียม นายศรี โพธิ วายุ พั กตร์ สมาชิ ก ที
เกษียณอายุเกิ น 5 ปี ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ
วันที 17 สิ งหาคม 2558 นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เดินทางไปเยียม นายเจริญ ม่ วงศรีจันทร์
สมาชิ กทีเกษียณอายุเกิ น 5 ปี ณ บ้านพัก อ.ไชโย
จ.อ่างทอง และเดินทางไปเยียมสมาชิกทีเกษียณอายุ
เกิ น 10 ปี คือ นางศรีไพร สุ วรรณลภาพร นางเมตตา
แต่ งเครื อมาศ และนางอุทัย สาระแสน ณ บ้านพักใน
ต.โพสะ และ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 18 สิ งหาคม 2558 นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี
นายพงษ์ศกั ดิ คงมี กรรมการ และนางสาวดวงกมล
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แก้ วสุ ก ใส เจ้า หน้า ที ธุ ร การ เดิ น ทางไปเยียม นาง
เพิมพูลพัชร์ จ๋ วงพานิช สมาชิกทีเกษีย ณอายุเกิ น 10
ปี ณ บ้านพัก อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
วัน ที 18 สิ งหาคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายสุ ท ัศน์ เอี ยมแสง
กรรมการ และนางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าที
การเงิน เดินทางไปเยียม นางจุฑามาศ จารุ อรรถจนภัทร์ สมาชิกเกษียณอายุเกิน 5 ปี ณ บ้านพัก ต.ป่ างิ ว
อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง และ นายธนานพ ชยานั น ทสิ ริ
สมาชิ กทีลาออกจากงานเกิน 10 ปี ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วัน ที 19 สิ งหาคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายสุ ท ัศน์ เอี ยมแสง
กรรมการ และนางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าที
การเงิน เดินทางไปเยียมสมาชิ ก เกษี ยณอายุเ กิ น 5 ปี
2 ราย คือ นายอํานวย จันทร์ มา ณ บ้านพัก ต.หัวไผ่
อ. เมือ ง จ.อ่างทอง และนายประยงค์ วงศ์ น พหิ รัญ
ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ และไปเยียม นายสนอง สมจิ ต ร สมาชิ ก ที เกษี ย ณอายุ เ กิ น 10 ปี ณ บ้ า นพัก
ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 20 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ เดิ น ทางไปเยียม นายมาโนช
นิ มนวล สมาชิ ก ที เกษี ยณอายุเ กิ น 5 ปี ณ บ้า นพัก
ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 22 สิ งหาคม 2558 นายวิรัต ชู จติ ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางละออ แก้วสาระ
กรรมการ และ นางสาวนุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ
เดิ น ทางไปเยียมสมาชิ ก ที เกษี ยณอายุ เ กิ น 5 ปี คื อ
นางสาวช่ อลัด ดา ยอดเยียม ณ บ้า นพัก ต.บ้านแห

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
อ.เมือง จ.อ่างทอง และ นางอารีย์ ศรีวิไล ณ บ้านพัก
ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และเดินทางไปเยียม
สมาชิ ก ที เกษี ยณอายุเ กิ น 10 ปี คื อ นางสาวแขนง
มีสมศักดิ นายชาติ กันเกตุ ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ
อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง และนางสาวหวาน รอดยิ ง ณ
บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 7 กันยายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนายอนุ รัก ษ์ ทองโตนด กรรมการ เดิ นทางไปเยียม นางบุญส่ ง สี นุ ต
สมาชิ กที เกษียณอายุเกิ น 5 ปี และเดิ นทางไปเยียม
นางสมศรี แก้วมะณี สมาชิ ก ทีเกษียณอายุเ กิ น 10 ปี
ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ. เมือง จ.อ่างทอง ทังสองราย
สําหรับสมาชิกทีพักอยู่ต่างจังหวัด สหกรณ์
ทําการส่ ง หมอนผ้ าห่ มตราสหกรณ์ ให้ทางไปรษณี ย์
คนละ 1 ใบ รวม 5 ราย คื อ 1. นายศุ ภลักษณ์ วีณิน
2. นายไชยากร ศิ ริกุล 3. นางละเวง นิ ลมณี 4. นาย
อํานวย ไพศรี และ 5. นางมารศรี ยงสื บชาติ
ขอขอบคุณสมาชิ กทุกท่านทียังเชื อมันและ
ศรัทธาต่อสหกรณ์ด้วยการเป็ นสมาชิกกับสหกรณ์มา
อย่างยาวนานแม้วา่ บางท่านจะเกษียณอายุไปแล้ว 18
ปี ก็ตาม ขอบคุณจากใจครับ
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกันยายน 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิ กและท่ าน
ผูอ้ ่ านทุกท่ านแล้วครั บ
หลังจากทําการกราบขอพรจากคุณแม่ในวัน
แม่ แห่ งชาติ แ ล้ว คุ ณอารีย์ จัน ทรโคตร ก็ตังวงเลี ยง
ฉลองวัน แม่ ต่ อ เลยครั บ ***@@@*** ขอแสดง
ความยินดีกบั คุณเกษมศรี เมฆหมอก ทีได้รับรางวัล
คุณแม่ดีเด่นของเทศบาลตําบลโพสะเนื องในวันแม่
ที ผ่ า นมาครั บ ***@@@*** โชคไม่ ดี คุ ณนนทรี
เกษจันทร์ ประสบอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันทํา
ให้ต้องหยุดพักรั กษาหลายวัน ขอให้หายเป็ น ปกติ
โดยเร็ วนะครับ ***@@@*** ป่ วยเป็ นโรคปอดติด
เชือ สําหรับ คุณพรชนก นิมนวล แต่ตอนนีหายเป็ น
ปกติแ ล้ว ดีใจด้วยนะครั บป้ า ตี ***@@@*** ขอ
แสดงความยินดีกบั คุณบรรเทิง จําเริญใหญ่ ทีสําเร็ จ
การอบรม หลักสู ตร “เจรจาไกล่เกลียความขัดแย้ง”
ไปเมื อเร็ ว ๆ นี ***@@@*** กลั บ มาทํา งานให้
ไทยเรยอนอี ก ครัง สํ าหรับ คุ ณวัชริ นทร์ คล้ ายแก้ ว
มาคราวนีอยู่ในฝ่ ายมวลชนสัมพันธ์ ***@@@***
นอกจากทํา งานกับ ไทยเรยอนแล้ว คุ ณ อรอนงค์
ทองพูล ยังเป็ นเจ้าของกิ จการ “พลายทองการ์ เม้นท์”
อีกด้วยโดยดําเนิ นกิ จการมาตังแต่ ปี พ.ศ. 2553โดย
การจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า กรองสารเคมี ก็ ข อให้
กิจการเจริ ญก้าวหน้ายิ งๆ ขึนไป ***@@@*** เกิ ด
ต้น เดื อ นกัน ยายนนี สํ าหรั บ คุ ณสุ กัญญา บุ ญ ช่ วย
ขอให้สุขภาพแข็งแรงและมี ความสุ ขตลอดไปครั บ
น้องปู ***@@@*** ใช้ชีวติ หลังการเกษียณอายุอ ยู่
กับลูกชาย และช่ วยเลียงหลานชายด้วยครั บ สํ าหรับ

ฉบับที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558
คุณอุมลักษณ์ ทองลิม เมื อต้น เดือนแวะมารั บของที
ระลึ กจากสหกรณ์ ฯ ป้ าขาวยังสุ ข ภาพสมบูร ณ์และ
แข็งแรงดีครับ ***@@@*** ลูกชายกําลังโตขึนทุ ก
วัน ทุ ก เช้ า คุ ณ ปิ ยพร ชู ต ระกู ล ต้ อ งอุ้ ม ลู ก ชาย
เดิ น หน้า บ้า นก่ อนไปทํา งานทุ ก วัน เป็ นภาพที ใคร
เห็นก็บอกว่าน่ ารั ก มากเลยครับ ***@@@*** ป่ วย
เป็ นฝี ที แขน ทํ า ให้ คุ ณ อํ า นาจ จั น ทร์ มา ต้ อ ง
ตัดสิ น ใจว่า จะมาทํา งานในกะดึ ก ดี หรื อ ไม่ เพราะ
เห็ น อาการแล้วก็ เ ป็ นเยอะอยู่ ค รั บ ขอให้หายเป็ น
ปกติโดยเร็ วครับ ***@@@*** ร่ างกายสมบูรณ์ขึน
ทุกวันสํ าหรับ คุ ณอภิ ญญา อยู่สุข เห็นที จะต้อ งคุ ม
นําหนักแล้วนะครั บและขอเป็ นกําลังใจให้ประสบ
ความสําเร็ จด้วยนะครั บ ***@@@*** อยู่เ ป็ นโสด
มานานแล้ว เพื อนๆ ฝากถามว่า เมื อไร คุ ณสุ รพล
ยมพาลไพ่ จะเจอเนือคู่ เสี ยทีครั บ เอาน่ าไม่นานเกิ น
รอใช่ ไ หมครั บ ***@@@*** ไ ม่ ท ราบไปทํ า
อย่ างไรมา รถยนต์ ของ คุ ณวั ฒนชั ย กลั ด สนิ ท จึ ง
ต้องเข้าอู่พีออโต้อิ มเมจ เพือให้ช่างทําแก้มก้นของ
รถครั บ ขับเองหรื อ เปล่ า ครั บ ***@@@*** ขอ
แสดงความยินดี กบั คุ ณสุ กัญญา ศุ ภศิ ลป์ ทีจัดการ
อบรมเรื อง “การขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย”
ให้กบั น้องๆ ในแผนกไปเมือเร็ วๆ นีครับ
ขอขอบคุณสมาชิ กสหกรณ์ ฯ หลายท่า นที
ได้น ํา บุค คลในครอบครั วมาสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. เช่ น คุ ณ อาทิต ย์ ทองเสริม นํา คุณ พ่อ
คุณแม่มาสมัคร คุณกรวิทย์ ทองหยด นํา คุณ พ่อ มา
สมัคร คุณพรชั ย เตือนใจ นําแม่ ยายมาสมัค ร คุ ณ
กิตติมา ดิษฐสระ นําพีเขย (คุณชํานาญ พิมพ์ดี) มา
สมัคร และคุ ณคมสั น ต์ สิ งห์ มี นําคุณแม่มาสมัค ร
เป็ นสมาชิ ก สสอป. ครั บ ***@@@*** สํ าหรั บ
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คุ ณองอาจ จัน ทร์ เ ปรม และ คุ ณ จํ ารุ ญ ผุ ด ผ่ อง ก็
สมัครเป็ นสมาชิก สสอป. ในเดือนเดียวกันด้วยครับ
***@@@*** ขอขอบคุณอีกหลายท่านทีไม่ได้เอ่ ย
นามมาข้างต้น เนืองจากในเดือนสิ งหาคมทีผ่านมามี
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ และบุ ค คลในครอบครั วที ได้
มองเห็นความสําคัญของความมันคงของตนเองและ
ครอบครัวในอนาคตมาสมัครเป็ นสมาชิก สสอป. ถึง
17 ท่ าน ครั บ ***@@@*** รั บเงิ น สงเคราะห์จาก
สสอป. จํา นวน 600,000 บาทไปเรี ยบร้ อ ยแล้ ว
สํ า หรั บ คุ ณ วรพจน์ ชมสุ ว รรณ์ เนื องจากคุ ณ แม่
เ สี ย ชี วิ ต แล ะเ ป็ นสม าชิ ก ส สอป. ด้ ว ย ครั บ
***@@@*** ฝากประชาสัมพันธ์ มาจาก คุณพงษ์ ศักดิ คงมี ว่าสหกรณ์ฯ เปิ ดรับ บิดา มารดา คู่สมรส
บุตร พี - น้อ งของสมาชิ ก บิด า มารดา ของคู่สมรส
และ พี - น้ อง ของคู่ ส มรสของสมาชิ กสมัค รเป็ น
สมาชิ กสมทบของสหกรณ์ ฯได้ และเมือสมัครเป็ น
สมาชิ ก สมทบแล้ว ก็สามารถสมัครเข้าเป็ น สมาชิ ก
สสอป. ได้ ด้วยครั บ ***@@@*** ขอขอบคุ ณ
สมาชิ กหลายท่านทีแม้ว่าจะเกษียณอายุหรื อลาออก
จากงานมาเป็ นเวลา เกิ นกว่า 15 ปี ขึนไป แต่ ก็ยงั เป็ น
สมาชิ กสหกรณ์ฯ อยู่ครับ ได้แก่ คุ ณบุ ญช่ วย กสิ กลู
(15 ปี ) คุ ณเชี ยน ศรีสวัสดิ (15 ปี ) คุ ณนิ ตยา ศิลป์ ประดิ ษ ฐ์ (15 ปี ) คุ ณพรทิ พย์ ภู่เ ผื อก (15 ปี ) คุ ณ
สนอง สมจิตร (16 ปี ) คุ ณแขนง มี สมศักดิ (16 ปี )
คุณอุทัย สาระแสน (16 ปี ) คุณไชยากร ศิ ริกุล (16 ปี )
คุ ณ เมตตา แต่ ง เครื อมาศ (16 ปี ) คุ ณ เพิ มพู ลพั ช ร์
จ๋ วงพานิ ช (17 ปี ) คุณฉลาด เฉลิมฤกษ์ (17 ปี ) คุ ณ
อํานวย ไพศรี (17 ปี ) และคุ ณวิเ ชี ยร นุ ช พิ เ รนทร์
(18 ปี ) ขอให้ทุ ก ท่ า นมี สุ ข ภาพแข็ งแรง และเป็ น
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ตลอดไปนะครั บ ***@@@***
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การทีสมาชิ ก หลายท่า นที เกษีย ณอายุ ไปแล้วแต่ ยงั
เป็ น สมาชิ กสหกรณ์ ฯ อยู่ แ สดงให้เห็ นว่า ทุ ก ท่านมี
ความเชือมันและศรัทธาในสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ของ
เรา แล้วเพื อนพนัก งานที ยัง ทํา งานอยู่แ ละไม่ ไ ด้
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ฯ ฝากให้ท่านพิจารณาสมัค ร
เข้าเป็ นสมาชิกฯ ด้วยครับ
ผ่า ตัดนิ วในไตเรี ยบร้ อ ยแล้ว สํ า หรั บ คุ ณ
ละออ แก้ ว สาระ ก็ ข อให้สุ ข ภาพแข็ ง แรงหายเป็ น
ปกติโดยเร็ วด้วยครับ ***@@@*** แม้วา่ ขณะนีจะ
ยังมีปัญหาบางประการอยู่ แต่ คุ ณวัชรี ทวีคูณ ก็ ยงั
ยิ มสู ้อยู่ ขอเป็ นกําลังใจให้ทงสองผ่
ั
านพ้น ปั ญหาไป
ด้วยดีนะครับ ***@@@*** ขอแสดงความยินดีก บั
คุณนุช นารถ แก้ วนํ าเชื อ ทีคุ ณพ่ อหายป่ วยเป็ น ปกติ
แล้ว ขอให้สุ ข ภาพคุ ณ พ่ อ ของน้อ งเจียบ สมบู ร ณ์
แข็งแรงโดยเร็ วด้วยครับ ***@@@*** เดิ นทางไป
ประจวบคี รี ข นั ธ์ และมี โ อกาสแวะไปด่ า นสิ ง ขร
ชายแดนประเทศเมี ย นมาร์ ด้วย คุ ณวิรัต ชู จิตต์ ซื อ
บัวนํามาฝากภรรยา 3 ต้น ของฝากแทนความรั ก
ความคิ ดถึง เดิ น ทางมาไกลเลยครับ ***@@@***
ช่วงนีต้องเหนือยหน่อย สําหรับ คุ ณนิ ภาพร ภู่ระย้ า
เนืองจากลูกสองคนป่ วยติดต่อกันเลย ก็ข อให้หลาน
ทังสองคนหายเป็ นปกติโดยเร็ วครับ ***@@@***
ฝากประชาสั มพัน ธ์ จาก คุ ณศรี โพธิ วายุพั กตร์ ว่ า
สหกรณ์บริ การฯ จะจัดทัศนศึ กษาประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที 10 - 13 ธันวาคม 2558 สนใจสอบถาม
รายละเอี ยดได้ และสามารถกู้เงิ น จากสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ ฯ เป็ นค่าใช้จ่ายได้ครั บ ***@@@*** ขอให้
สมาชิ ก ทุ ก ท่ า น มี ค วามสุ ข กั บ การทํา งาน และ
สุ ขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยครับ ***@@@***
พบกันฉบับหน้ า ***@@@*** สวัสดีครั บ
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รายงานกิจการประจําเดือน สิ งหาคม 2558 (MONTHLY REPORTS AUGUST 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น 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
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุม นุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย 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. เงินฝากสหกรณ์ อืน
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตังแต่เ ดือนมกราคม - สิ งหาคม 2558 Revenues from January - August 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - สิ งหาคม 2558 Expenses from January - August 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่ าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,127 คน
304,188,930.00 บาท
10,234,159.71 บาท
3,719,813.92 บาท
3,892,272.48 บาท
10,061,701.15 บาท
105,358,795.01 บาท
3,076,557.44 บาท
5,719,219.69 บาท
102,716,132.76 บาท
6,185,690.00 บาท
422,933.03 บาท
440,603.03 บาท
6,168,020.00 บาท
26,513,169.18 บาท
1,094,711.47 บาท
40,060,000.00 บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

27,161,656.59 บาท
81,232,440.34 บาท
290,861,469.59 บาท
19,557,300.00 บาท
19,896,061.75 บาท
290,522,707.84 บาท
24,051,342.47 บาท
11,004,027.50 บาท
14,986,747.57 บาท
4,034,348.72 บาท
10,952,398.85 บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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รองประธานฯ มอบเงินประกันชีวิตกลุม่ จํานวน
30,000 บาทให้ แก่นางนิตยา ศิลป์ ประดิษฐ์
ภรรยาสมาชิกทีเสียชีวิต (25 ก.ค. 58)
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สหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ ของ
ชสอ. ให้ แก่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง (29 ก.ค. 58)

สหกรณ์ฯ ทําการเลียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพทูล อ.เมือง จ.อ่างทอง (21 ส.ค. 58)

สหกรณ์ฯ จัดพิธที าํ บุญเลียงพระเพลเนืองในโอกาสครบรอบ 32 ปี ของการก่อตังสหกรณ์ฯ (22 ส.ค. 58)

