
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. มอบเงินสงเคราะห 600,000 บาท 

ใหแกผูรับเงินสงเคราะหของนายโสภณ ฉิมวัย 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการฯ รวมกันทําพิธี

มอบเงินสงเคราะห จํานวน 600,000 บาท (หกแสน

บาทถวน) ใหแกภรรยาและบุตรของนายโสภณ ฉิมวัย 

สมาชิกสหกรณฯ แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

และเปนสมาชิกสมาคมฯ รอบ 1/2554 โดยมอบใหใน

พิธีฌาปนกิจศพที่วัดชาง (ชางไห) ต.บานอิฐ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิต

กลุม 50,000 บาท แกทายาทสมาชิก 

วันที่  24 พฤศจิกายน 2561  นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการฯ ทําการมอบเงินสินไหม

การประกันชีวิตกลุมจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาท

ถวน) ใหแกทายาทของนายโสภณ ฉิมวัย โดยมอบให

ในพิธีฌาปนกิจศพที่วัดชาง (ชางไห) ต . บานอิฐ       

อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง ทั้งนี้ สหกรณฯ ทํา

ประกันชีวิตกลุมใหแกสมาชิกฯ โดยสหกรณฯ เปนผู

จายคาเบี้ยประกันใหแกสมาชิกเปนเงินปละหาแสน

กวาบาท 

สมาชิกสหกรณฯ ที่ เสียชีวิตจะได รับเงิน

สินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาท

ถวน) หากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจะไดรับเงินสินไหม

ทดแทน จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

สําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่มีอายุเกิน 65 ป ซ่ึงโดยปกติ

บริษัทประกันจะไมรับทําการประกันชีวิต แตสหกรณ

ออมทรัพยฯ ไดขอใหบริษัทประกันชีวิตรับประกันชีวิต

ใหแกสมาชิกสหกรณฯ เปนกรณีพิเศษ หากสมาชิกอายุ

เกิน 65 ปเสียชีวิต ทายาทจะไดเงินสินไหมทดแทน 

จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

(อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 363 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 

 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร   นายเฉลย ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน เอ่ียมแสง    น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

 นายวิรัต ชูจิตต           นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

 นายไชยพันธน ทรพัยสุทธิ 

       อารดเวิรค   นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 36 (¾.È.2561) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

   

10 พฤศจกิายน 2561 

กรรมการฯ ทําการเย่ียมไขนายอาทติย ทองเสริม 

สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต 

12 พฤศจกิายน 2561 

กรรมการฯ ทําการเย่ียมไขนายทตุิยพงศ พลพิภพ 

สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

29 พฤศจกิายน 2561 

กรรมการฯ ทําการเยี่ยมไขนายอัษฎา ย้ิมวิลัย 

สมาชิกแผนกเวอรคชอพ 



มีความสุขนะครับ  3 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่363 ประจําเดอืน ธันวาคม 2561 

 
นายกสสอป. เขารวมการประชุมประจําเดือน

ตุลาคม (ตอจากหนา 1) 

ว ันที ่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ พรอมกับกรรมการทาน

อื่นยๆ และเจาหนาที่สมาคมฯ เขารวมการประชุม

ค ณ ะก ร รม ก า ร ส ม า ค ม ฯ  ช ุด ที ่ 4  ค รั ้ง ที ่ 2 

ประจําเด ือนตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จําก ัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติทําการรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 4 คร้ังที่ 17 

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วันที ่1 กันยายน 2561 

- รับทราบจํานวนสมาชิก สสอป. ณ วันที ่25 

กันยายน 2561 จํานวน 6,006 คน จํานวน 63 ศูนย

ประสานงาน 

- รับทราบจํานวนสมาชิก  3 สมาคมฯ 

ประจําเดือนกันยายน 2561 คือ สสอ.รท. (ราชการ) 

จํานวน 26,173 คน, สสอร. (รัฐวิสาหกิจ) จํานวน 

19,894 คน และ สสอป. (สถานประกอบการ) 

จํานวน 6,006 คน รวมทั้งสิ้น 52,073 คน 

- รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ

สมาคมฯ ประจําเดือนกันยายน 2561 โดยนายแสง

ประทีป นําจิตรไทย ผูตรวจบัญชีสมาคมฯ 

- รับทราบรายนามสมาชิกสมาคมฯ รอบ 

10/2561 ประจําเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 79 คน 

24 สหกรณฯ 

- มีมติอนุมัติงบการเงินสมาคมฯประจําเดือน

กันยายน 2561 

- มีมติรับสมัครสมาชิกใหม รอบ 11/2561 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน 30 คน 15 

สหกรณ 

- มีมติอ นุมัติจายเงินสงเคราะห จํานวน 

600,000 บาทใหแกผูรับเงินสงเคราะหของนายชาลี 

ตรองบุญ อายุ 54 ป สมาชิกรอบ 2/2557 เสียชีวิต

วันที่ 30 กันยายน 2561 ดวยโรคมะเร็งปอด สังกัด

ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยขาวหงสทอง 

จํากัด และ นายลําใย กุลโสภณ อายุ 63 ป สมาชิก

รอบ 1/2557 เสียชีวิตวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดวย

โรคหัวใจทํางานลมเหลว สังกัดศูนยประสานงาน

สหกรณออมทรัพยพนักงานซิงเกอร จํากัด 

- มีมติอนุมัติเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา

ประจําป  2562 โดย เ รียกเ ก็บตามจํานวนเงิน

สงเคราะหที่ใชไปจริง ซ่ึงจะทําใหยอดเงินสงเคราะห

ลวงหนา พ.ศ.2562 ของสมาชิกสมาคมฯ มียอด

เทากันทุกคน 

- มีมติ ใหจายคืนเงินสงเคราะหลวงหนา

คงเหลือสําหรับสมาชิกที่ เสียชีวิต ลาออกหรือพน

สภาพ และจายเงินสงเคราะหลวงหนาสวนเกิน 

600,000 บาท และทําการเรียกเก็บเงินสงเคราะหติด

ลบประจําป 2560 ดวย 

คณะกรรมการอํานวยการทําการอบรมสมาชิกใหม

และประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ ไดแก นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธาน

ฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ รวมกันการทํา

การอบรมสมาชิกใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

รวม 3 คน กอนการอบรมไดทําการฉายวิดีโอ “30 ป 
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แหงความเชื่อมั่น ศรัทธา พึ่งพาตนเอง” ใหสมาชิก

ไดรับชม พรอมกับมอบ“เสื้อแจ็คเก็ต ครบรอบ 35 ป 

สหกรณฯ” ใหดวย 

หลังจากการอบรมสมาชิก คณะกรรมการ

อํานวยการและผูจัดการไดทําการประชุม คร้ังที่ 11 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมทําการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่  36 ค ร้ังที่  10 

ประจําเดือนตุลาคม 2561 วันที ่9 ตุลาคม 2561 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 4 เร่ือง 

โดยเปนเร่ืองที่ดําเนินการแลว 3 เร่ือง และอยูระหวาง

การดําเนินการ 1 เร่ือง 

- มีมติใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ

จัดทําปายชื่อสหกรณฯ ใหม เนื่องจากใชงานมานาน 

และตองการเปลี่ยนแปลงขอความในปายดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. เขาปฏิบัติงานที่สมาคมฯ จ. นนทบุรี 

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

ปฏิบัติงานที่สํานักงานสมาคมฯ ชั้น 5 อาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนคร

อินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี  

รองประธานฝายการเงิน เขารวมการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายสุรสิงห 

บงกชเกิด กรรมการผูจัดการ สหกรณบริการสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด  เขารวมการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง 

ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ณ หอง

ประชุมสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด โดยมี

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณ

จังหวัดอางทอง ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง ชุดที่ 

1 คร้ังที ่18 ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 

วันจันทรที ่17 กันยายน 2561 

- ทําการรับรองรายรับ - รายจายสันนิบาต

สหกรณจังหวัดอางทอง ประจําเดือนกันยายน - 

ตุลาคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

สิงหาคม 2561 จํานวน 6,326.78 บาท มีรายรับ 

10,026.89 บาท รายจาย 60 บาท เงินคงเหลือยกไป

เดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน 16,293.67 บาท 

(เงินฝากในธนาคาร 14,163.67 บาท เงินสดในมือ 

2,130 บาท) 

- มีมติจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 

2560 ในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อทําการ

เลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม โดยกอนการประชุม

ใหญ ไดทําการอบรมเร่ือง “เทคนิคการติดตามหน้ี

อยางมีประสิทธิภาพ” 

รองประธานฝายการเงินและผูจัดการเขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จ.อางทอง 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต 
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กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ พรอม

กับ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน 

สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด และ 

นายสุรสิงห บงกชเกิด กรรมการผูจัดการ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง คร้ังที่ 1/2562 ณ หองประชุมสหกรณออม

ทรัพยครูอางทอง จํากัด อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

คร้ังที่ 13/2561 วันอังคารที ่16 ตุลาคม 2561 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 3 เร่ือง 

- รับทราบปญหาของสหกรณสมาชิก 1 

สหกรณฯ 

- รับทราบความคืบหนาในการจัดทําเสื้อ

ชมรมฯ เพ่ือจําหนายหารายไดใหแกชมรมฯ โดย

จําหนายราคาตัวละ 200 บาทและมีเปาหมายในการ

จําหนาย 300 ตัว ขณะที่สั่งทําเสื้อรอบแรก จํานวน 

191 ตัว และจะไดรับเสื้อตนเดือนธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ สหกรณสมาชิกสามารถสั่งเสื้อเพ่ิมไดอีก 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจฯ 8 สมาคม 7 กลุม

วิชาชีพ 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุม “คณะกรรมการอํานวยการ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย  8 

สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ” คร้ังที่ 10 ณ หองประชุม

วงกลม ชั้น 5 อาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพ (อาคาร สฌ.สอ.) โดยมี ดร.กก ดอน

สําราญ นายก สส.ชสอ. เปนประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมทําการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ 8 สมาคมฯ 7 กลุมวิชาชีพ 

คร้ังที่ 9/2561 วันที ่24 ตุลาคม 2561 

- รับทราบรายงานคาใชจายการกอสรางและ

การแกไข ปรับปรุงในการดําเนินการกอสรางอาคาร

สํานักงาน สฌ.สอ. 

- พิจารณาสรุปคาใชจายงานสถาปตยกรรม

ชั้น 2 ถึง ชั้น 6 ของ 8 สมาคมที่ตองรับผิดชอบ 

- พิจารณารายการเพ่ิม - ลด คาใชจาย

สวนเกินจากงบประมาณกอสรางอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. และเจรจาตอรองขอลดราคาการกอสรางกับ

บริษัทรับเหมากอสราง 

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธทําการ

ประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ

การศกึษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36 ทําการประชุม

คร้ังที่ 11 โดยนายมานะกูล พรรณเรณู ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม และมีนายวิรัต ชูจิตต นายเฉลย  

ชมบุห ร่ัน นายอนุรักษ ทองโตนด และนางสาว  

พรรษพร แสงประพาฬ เขารวมการประชุม 

      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 10 วันที่ 17 ตุลาคม 

2561 ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2 เร่ือง และ 

ทําการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ

สหกรณฯ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ มีมติให

ทําการปรับปรุงแบบประเมินการคัดเลือก สมาชิก 

กรรมการ และเจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2561 มีมติ

ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือใหจัดการ

ประชุมเพ่ือกําหนดงบประมาณประจําป 2561 ใน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 
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นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ 

สสอป. ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สถานประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 4 ทําการประชุม

คร้ังที่ 21 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ หอง

ประชุม 301 โดยมีนายศรีโพธิ์  วายุพักตร นายก

สมาคมฯ เขารวมการประชุม 

- ที่ประชุมมีมติ รับทราบจํานวนสมาชิก     

ณ วันที ่31 ตุลาคม 2561 จํานวน 6,084 คน โดยมี

สมาชิกเขาใหม 79 ราย คืนสภาพ 4 ราย เสียชีวิต 2 

ราย ลาออก 3 ราย 

- รับทราบจํานวนศูนยประสานงาน 63 ศูนย

ประสานงาน 

- รับทราบจํานวนสมาชิกรวม 3 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห ไดแก สสอ.รท. (ราชการไทย) 

จํานวน 26,305 คน สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย) จํานวน 

20,030 คน และ สสอป. (สถานประกอบการ) 

จํานวน 6,084 คน รวมทั้งสิ้น 3 สมาคมฯ จํานวน 

52,419 คน 

- รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

นายแสงประทีป นําจิตรไทย ผูตรวจสอบบัญชีสมาคม 

และมีมติใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ 2 เร่ือง 

 

- รับทราบรายชื่อสมาชิกรอบ 11/2561 ซึ่ง

ไดรับการคุมครองวันที ่1 พฤศจิกายน 2561 จํานวน  

30 ราย จาก 15 ศูนยประสานงาน 

- มีมติ รับรองงบการเงินสมาคม สสอป. 

ประจําเดือนตุลาคม 2561 

- มีมติรับสมัครสมาชิกใหม รอบ 12/2561 

ซึ่งจะไดรับการคุมครองในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

เวลา 09.00 น. 

- รับทราบความคืบหนาในการเรียกเก็บเงิน

สงเคราะหลวงหนาประจําป 2562 โดยสมาคมฯ ได

ทําหนังสือแจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา ป 

2562 ไปยังศูนยประสานงานทุกแหง และสมาชิก

แผนกรับตรงทุกคนแลว 

- รับทราบผลการรับจดทะเบียนขอบังคับ

สมาคมฯ และการจดทะเบียนกรรมการสมาคมฯ ซ่ึงมี

ผลตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2561 

- มีมติรับทราบการลาออกจากกรรมการ

สมาคมฯ รวม 2 คน 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพสมาชิก

เสียชีวิตและชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท 

วันที่  21 พฤศจิกายน 2561  นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ ายประชาสัมพันธ  นายสายัณห      

แผนประดิษฐ  เลขานุการ นายกฤษณชัย  สิน ธุ

ประสิทธิ์  เห รัญญิ ก  นายณัฐภู มิ  สุ วรรณวงศา 

กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นางนาถ 

มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป นางสาวดวงกมล     

แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน และนางสาวฐิติพร    

ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเปนเจาภาพ

สวดพระอภิธรรมงานศพนายโสภณ ฉิมวัย สมาชิก

แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ที่วัดชาง ต.บานอิฐ 

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญงานศพ
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แกทายาทสมาชิกจํานวน 5,000 บาท (หาพันบาท

ถวน) 

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 4 ราย 

วันที่  10 พฤศจิกายน 2561  นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสมยศ นันตาวัง 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ และนางสาว    

ฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข

นายอาทิตย ทองเสริม สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต    

ที่บานพักหมูที่  3 ต.จําปาหลอ อ.เ มืองอางทอง       

จ.อางทอง เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุขณะทํางาน 

วันที่  12 พฤศจิกายน 2561 นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  

รองประธานฝายการเงิน นายสุทัศน  เ อ่ียมแสง 

หัวหนาฝายสินเชื่อ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไขนายทุติยพงศ  

พลพิภพ สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน    

ที่ร านอาหารค รัวบ านค รู  (บานพัก)  อ .ป าโมก         

จ.อางทอง เนื่องจากทําการผาตัดขาใสเหล็ก เพราะ

ประสบอุบัติขณะเลนฟุตบอล 

วันที่  20 พฤศจิกายน 2561  นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน เอี่ยมแสง 

หัวหนาฝายสินเชื่อ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

เดินทางไปเยี่ยมไขนายประวิทย  ศิลปประดิษฐ 

สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนตลม 

วันที่  29 พฤศจิกายน 2561 นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  

รองประธานฝายการเงิน และนายสุทัศน เอ่ียมแสง 

หัวหนาฝายสินเชื่อ เดินทางไปเยี่ยมไขนายอัษฎา   

ยิ้มวิลัย สมาชิกแผนกเวอรคชอพ ที่บานพักหมูที่ 3  

ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เนื่องจากมีอาการ

ปวดหัวรุนแรงโดยไมทราบสาเหตุ โดยเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาล 2 แหง 

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 4 ราย  

สหกรณฯ ซ้ือของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่ทําการ

มงคลสมรส 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายสุทัศน 

เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ เดินทางไปรวมงาน

มงคลสมรสของนายสถาพร ปาพฤกษา สมาชิก 

แผนกวิสโคส (ซอมบํารุง) ที่บานเลขที่ 49/2 หมูที่ 1 

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี และมอบ

ของขวัญใหดวย (หมอหุงขาวไฟฟา มูลคา 550 บาท)  

สหกรณฯ  จัดการศึกษาอบรมใหความรูด าน

เศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 2 

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณฯ จัด

โครงการจัดการศึกษาอบรมใหความรู แกสมาชิก

สหกรณฯ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 หลักสูตร 

“การทําปุยชีวภาพนํ้าซาวขาว การทําสมุนไพรไล

แมลง และการทํานํ้ายาเอนกประสงค” ณ หอง

ประชุมสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเรยอน

โดยมีผู เขารวมอบรมจํานวน 14 คน โดยมีนาย  

มานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

เปนประธานเปดการอบรม และมีนายวัฒนชัย กลัด

สนิท เปนวิทยากร 

สหกรณฯ มอบเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

10,000 บาท แกสมาชิกปวยดวยโรครายแรง 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  นายลิขิต      

มีบํารุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ 
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เหรัญญิก และนายสุทัศน เ อ่ียมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ ทําการมอบเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ใหแก นาย

ศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน โดยเดินทางไปมอบใหที่โรงพยาบาลปาโมก 

อ.ปาโมก จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรครายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฝายประชาสัมพันธเขารวมการสัมมนา

กับ ชสอ. 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ เขารวม

การสัมมนา เร่ือง “ทิศทางการบริหารการเงินสหกรณ

ออมทรัพย” ณ หองประชุม 701 ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวม

การสัมมนาไดมีความรูถึงภาระเศรษฐกิจไทยในรอบ

คร่ึงปหลัง และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยกับการบริหาร

สหกรณออมทรัพย และทิศทางการบริหารการเงิน

เพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชนําการบริหารงานสหกรณ

ตอไป 

รองประธานฝายการเงินเขารวมโครงการเสวนา กับ

เขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. กทม. พ้ืนที่ 1 

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 นายศรีโพธิ์  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการ

โครงการเสวนา “แนวทางแกไขปญหาหน้ีสินลนพน

ตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพย”ณ อาคารฝกอบรมสวนกลาง สํานัก

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สํานักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 เลขที่ 20 

ถนนพิชัยแขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งจัด

โดยเขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ 1 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการ

เสวนาจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  

จํากัด จํานวน 200,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย  

ทันตแพทยสุรินทร สูอําพล ประธานกรรมการเขต

พ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. กทม. พ้ืนที่ 1 เปนผูกลาว

รายงานตอ นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ เปนประธานพิธีเปดการเสวนา 

การเสวนามีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวม

โครงการสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ระหวางกัน เพ่ือใหไดทราบแนวทางการดําเนินการ

ของตลาดสินคาออนไลน และใหพ่ึงพาตนเองได 

ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานบนฐานแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

- การเสวนาวันที่สอง เปนการบรรยาย เร่ือง 

“Millionaire Online Marketing for Beginners!”

หรือ “มือใหมเงินลานการตลาดออนไลน” บรรยาย

โดย ดร. ปกรณ ตันศิริ  ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากร   

คอรสสัมมนาและคอรสออนไลน ฯลฯ 

สหกรณฯ จัดโครงการอบรมสมาชิกรุนที่ 2 และ

ศึกษาดูงานสหกรณอื่น ประจําป 2561 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สหกรณออมทรัพย 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นําโดย นายลิขิต   

มีบํารุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ พรอมกับกรรมการ สมาชิก และ
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เจาหนาที่สหกรณฯ รวม 53 คน เดินทางไปศึกษา    

ดูงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด(ชสอ.) ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

โดยมี  รองศาสตราจารย พิ เศษ พลโท ดร.วีระ     

วงศสรรค  ประธานกรรมการ ชสอ.  ดร.สมนึก     

บุญใหญ ผู จัดการใหญ นาง อัจฉรา ภักดีณรงค     

รองผูจัดการใหญสํานักบริหารงาน และฝายจัดการ 

ชสอ. ใหการตอนรับดวยความอบอุน นอกจากการ

เขาศึกษาดูงาน ชสอ. แลว ยังไดรับฟงการบรรยาย 

เร่ือง “สมาชิก กับจิต วิญญาณ (เอกลักษณ ) ของ

สหกรณ” โดยมี นายสุรจิตต แกวชิงดวง ขาราชการ

บํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ เปนวิทยากร ทั้ง น้ี 

ชสอ. ไดเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะที่

เขารวมการศึกษาดูงาน 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 การอบรมสมาชิก

สหกรณ (รุนที่ 2) ประจําป 2561 เปนการบรรยาย  

เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืนในยุค 

4.0” และ เร่ือง “การสรางจิตสํานึกที่ดีของสมาชิกตอ

สหกรณ” ณ กุลนทีรีสอรท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

โดยมี รองศาสตราจารย (พิเศษ) พลโท. ดร. วีระ  

วงศสรรค ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทยจํากัด เปนวิทยากร 

สมาชิกสหกรณฯ ที่เขาการอบรมกับสหกรณ

เปนคร้ังแรก และไดรับกระปุกออมสิน ไดแก 

1. นางสาวนิติกาญจน น่ิมนอย 

2. นางสาวปริฉัตร เอ่ียมขุนทด 

3. นายดํารงค บุญเนตร 

4. นายดนัย อินทราช 

5. นางสาวดวงหทัย หอเลิศธรรม 

6. นางสาวสุพรรณษา ปนดํา 

7. นางบุญเรือน ศิลปประดิษฐ 

8. นางวิเชียร กลิ่นเกษร 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดอภิธรรมงานศพมารดา 

และสมาชิก จํานวน 2 ราย 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธาน

ฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสมยศ นัน

ตาวัง กรรมการ นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

และนางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

เดินทางไปเปนเจาภาพสวดพระอภธิรรมงานศพมารดา

นายธวัช นาควัน สมาชิกแผนกสโตร ที่วัดพายทอง   

ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ

งานศพ จํานวน 500 บาท 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ นางสาว

พรรษพร แสงประพาฬ นายวิรัต ชูจิตต นายสมยศ 

นันตาวัง  นาย พีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ     

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นางนาถ มงคลหวา  

หัวหนาฝายทั่วไป นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ 

เจาหนาที่บัญชี นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่

ธุรการ และนางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่

การเงิน เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพนาย  

ศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน ที่ วัดพายทอง  ต .สายทอง อ .ปาโมก         

จ.อางทอง พรอมกับมอบเงินชวยทําบุญงานศพกรณี

สมาชิกเสียชีวิตจํานวน 5,000 บาท มอบเงินชวย

ทําบุญงานศพใหแกนางเลี่ยม ทรงวุฒิเลิศ (คูสมรส) 

จํานวน 500 บาท และมอบเงินชวยทําบุญงานศพ

ใหแกนางสาวพรรธนชนัน ทรงวุฒิเลิศ (บุตร) จํานวน 

300 บาท (อายุสมาชิกไมถึง 5 ป) 
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คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด ชุดที่ 36 ไดมีมติกําหนด

วันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันที่ 31 

มกราคม 2562  ณ สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเร

ยอน จํากัด (มหาชน) โดยกอนการประชุมใหญ

สามัญประจําป 2561 สหกรณฯ จะจัดใหมีการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณฯ 

แทนกรรมการฯ  ที ่หม ดวาระ รวม  7  คน  ณ 

บริเวณโรงจอดรถชั้นล าง (จุด 8) ตั ้งแต เวลา 

06.30 - 15.30 น. สําหรับที่ โรงงานหนองแค 

ส ห กรณ ฯ  จ ัด ก า รล ง ค ะแ น น เ ส ีย ง เ ล ือ ก ตั ้ง

กรรมก ารฯ ที ่ร านอาหารของบริษ ัท  ในเวลา 

08.00 - 13.00 น.หลังจากหมดเวลาลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งจะ

ทําการนับคะแนน และนําผลการเลือกตั้งเสนอตอ

ที่ประชุมใหญ เพ่ือใหลงมติรับรองผลการเลือกตั้ง

ตอไป  

  คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติกําหนด

วันเปดรับผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

แทนกรรมการฯ ที่หมดวาระการดํารงตําแหนงทั้ง 

7 คน ในวันที่ 1 - 22 ธันวาคม 2561 ปรากฎวามี

ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ดังนี้ คือ 

หมายเลข 1. นายวิรัต   ชูจิตต 

แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

หมายเลข 2. นายสมยศ   นันตาวัง 

แผนกเซ็นทรัล (ซอมบํารุง) 

หมายเลข 3. นางสาวพรรษพร   แสงประพาฬ 

แผนกหองปฏิบัติงานเคมี 

 

 

 

 

หมายเลข 4. นายธนกฤต   วโรตนม 

แผนกสปนน่ิง (ซอมบํารุง) 

หมายเลข 5. นางอภิญญา   อยูสุข 

แผนกเอ็นวีโรนเมนท คอนโทน 

หมายเลข 6. นางสาวภัทรนิภา   กลีบขจร   

แผนกเอ็นวีโรนเมนท คอนโทน 

หมายเลข 7. นางสาวจีรพรรณ   งามวิจิตร 

แผนกบอยเลอร & แอรซิคแพลนท 

หมายเลข 8 นายสุทัศน   เอี่ยมแสง 

  แผนกวิสโคส (ซอมบํารุง) 

หมายเลข 9. นายเสนห   ชุมหฤทัย   

แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 

หมายเลข 10. นายรวิพงษ   ศุภศร ี

แผนกไฟฟา 

หมายเลข 11. นายอรรถพล   พูลทอง 

          แผนกบอยเลอร & แอรซิคแพลนท 

หมายเลข 12. นายพงษทร   ทับแถม 

  แผนกบริหาร (อ็อกซิลลาร่ี ผลิต) 

หมายเลข 13. นายสหเทพ   รักวงษวาน 

  แผนกอินทรูเมนท 

หมายเลข 14. นางสาวพรรณเพ็ญ   พรศร ี

  แผนกหองปฏิบัติงานเคมี 

ค ณ ะก ร รม ก า รส ห ก รณฯ  ได ทํา ก า ร

แตงตั้ง คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 

1 5  ค น  เ พื ่อ ทํ า ห น า ที ่จ ัด ก า ร เ ล ือ ก ตั ้ง

คณะกรรมการฯ ชุดใหมแทนกรรมการที่หมด

วาระในวัน เวลา และสถานที่ที่ไดแจงใหทราบ

ขางตน โดยมีนายเฉลย ชมบุหร่ัน เปน ประธาน

คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกฯ ทุก
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ทานมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ได 

7 หมายเลข หรือ 7 คน จากผูสมัครเขารับการ

เลือกตั้ง 14 คน 

สํา ห ร ับ ผู ที ่ ไ ด ร ับ ก า ร เ ล ือ ก ตั ้ง  ด ว ย

คะแนนลําดับที่  1 - 7 จะดํารงตําแหนงเปนเวลา 

2 ป 

 วันที่  31 มกราคม 2562  สหกรณฯ ขอ

เชิญชวนสมาชิกทุกทานไปรวมลงคะแนนเสียง

เล ือกตั ้งกรรมการฯ  ในวัน เวลา และสถานที่

ดังกลาว โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพนสภาพการ

เปนพนักงาน ซ่ึงเปนสมาชิกที่ไมไดทํางานแลว มี

จํานวนถ ึง  214 คน ขอ เชิญทานเด ินทา งม า

ลง คะแ นน เ สีย ง เ ล ือ กตั ้ง โ ด ย พรอ ม เ พ ีย ง ก ัน 

เ พื ่อ ใ ห ท า น ม ีส ว น ใ น ก า ร ร ว ม ค ัด เ ล ือ ก

คณะกรรมการสหกรณฯ ชุดใหมดวยเชนกัน 

เวลา 17.00 น. สหกรณออมทรัพยฯ ขอ

เชิญสมาชิกสหกรณทุกทานเขารวมการประชุม

ใหญ สามัญประจําป 2561 ณ สโมสรพนักงาน 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยพรอม

เพีย งกันดวย  หลัง เลิกการประชุม  ขอ เชิญทุก

ทานรับเงินปนผล และ เงินเฉลี่ยคืน หากทานไม

เขารวมการประชุมโดยไมมีเหตุอันควร ทานจะ

สามารถรับ เงินปนผลและเฉ ลี่ยค ืน ในวันที่  7 

กุมภาพันธ 2562 

 

 

 

 

 

วัน เวลา ผานพนไปอยางรวดเร็ว ปเกา  

พ.ศ. 2561 ผานไป ยางเขาสูปใหม พ.ศ.2562 แลว 

ทุกคร้ังที่เขาสูปใหมผมเชื่อวาสมาชิกสวนใหญ ตาง

คาดหวังวา ปใหมจะเปนปที่ดีของชีวิต เปนปแหงการ

เริ่มตนที่จะกระทําส่ิงหน่ึงสิ่งใดที่จะทําใหครอบครัว

ของเรามีความมั่นคง เปนสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดวยกันทุกคน ผมขอใหทุกทานประสบความสําเร็จ 

สมหวังในสิ่งที่คาดหวัง และปรารถนาดวยกันทุกคน  

ในเดือนกุมภาพันธ 2562 จะมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ ส.ส. ทั่วประเทศ 

สําหรับจังหวัดอางทอง จํานวน ส.ส. จะลดลงจาก 2 

คน เหลือเพียง 1 คน หลังจากการเลือกตั้งแลว 

ประชาชนสวนใหญมักจะคาดหวังวา รัฐบาลใหมที่เขา

มาบริหารประเทศจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ซ่ึงในอดีตที่ผานมา

รัฐบาลใหมหลังการเลือกตั้งก็มีทั้งที่ทําใหเศรษฐกิจดี

ขึ้น หรือไมดีขึ้นมาโดยตลอด ดังน้ัน ในฐานะที่เราเปน

ประชาชนคนหน่ึง ก็อยากจะบอกกับทานวา “อยา

หวังพ่ึงคนอื่นเพียงอยางเดียว ตัวของเราเทาน้ัน   

ที่ตองเพ่ิงตนเอง”  ในฐานะที่เปนคนงานมีรายไดเปน

ประจําที่แนนอน สิ่งที่เราตองกระทํา คือ การใชจาย

อยางประหยัด อดออม หารายไดเสริม และลด

รายจายประจําลง เงินที่ เราเก็บออมไวจะถูกนํา

ออกมาใชเม่ือยามที่เราจําเปนและมีภาระคาใชจาย

เพิ่มขึ้น การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็เปน

อีกอยางหน่ึงที่จะทําใหชีวิตของเรามีความม่ันคง 

ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จในการออมในป

ใหมดวยกันทุกทานครับ 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนธันวาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ  

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ไดทําการบริจาคโลหิต

ใหกับสภากาชาดไทย ครบ 100 ครั้งเมื่อวันที่ 29 

พ ฤ ศ จ ิก า ย น ที ่ผ า น ม า ค ร ับ          

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมยุรี ดิฐภักดีชล ที่ลูก

ชายซ่ึงเรียนในคณะอุตสาหกรรมนานาชาติ สอบได

เ ก ร ด  3 . 5  เ ก ง ไ ม แ พ ค ุณ แ ม เ ล ย ค ร ับ 

 งาน“วิ ่งด วยศร ัทธา หลวงปู ดู 

คร้ังที่ 1 มินิ-ฮาลฟมาราธร” ที่วัดสะแกอ.อุทัยธานี 

จ.พระนครศรีอยุธยา มีกรรมการและสมาชิกหลาย

ทานไปรวมว่ิงหลายทาน ไดแก คุณลิขิต มีบํารุง 

ค ุณก ฤ ษณช ัย  ส ิน ธ ุป ร ะส ิท ธิ ์ ค ุณ เ ก ษ มศ รี       

เมฆหมอก คุณสุภาพ ไพจิตรจ ินดา คุณเพ็ญศรี 

สินธุประสิทธิ ์ คุณยินดี กลั ่นฉออน คุณเฉลิมศรี 

กล่ันฉออนและคุณประนอม พานคํา ขออนุโมทนา

บ ุญ ก ับ ท ุก ท า น ด ว ย ค ร ับ   มี

ความสุขกับการเลี ้ยงหลาน “กรุงอโยธ” ทุกวัน 

สําหรับ คุณอัชณา วายุพักตร แตชวงน้ีเหนื่อยมาก

เหมือนกันเพราะหลานชายอายุ 8 เดือนกวากําลัง

ซนมากเลยครับ  ชวงวันหยุดตาม

ประเพณีเ นื่องในวันรัฐธรรมนูญ คุณสุวัฒน คุณ

วรรณดี แกวเฮียง และลูกๆ พากันไปเที่ยวที่ดําเนิน

สะดวก จ.สมุทรสงคราม ดวยความสุขทั้งครอบครัว

ครับ  ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

สุทัศน เอี่ยมแสง ที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

ชุมนุมสหกรณบริการไทย จํากัด และ คุณศรีโพธ์ิ  

วายุพักตร ที่ไดรับการเลือกตั ้งเปนที่ปรึกษาของ

ชุมนุมฯ ดังกลาวดวยครับ  ชวงที่

ภรรยาปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล คุณสมนึก  

จิตตวิปูน ตองเข าครัวทําหน าที ่เป นพอคร ัวให

ภรรยาและลูก ๆ รับประทาน เก งมากเลยครับ 
 
 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณเล่ียม ทรงวุฒิ

เลิศ ที่สูญเสีย คุณศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ สามี และ 

คุณพรรธนชนัน ทรงวุฒิเลิศ ที่ส ูญเสียคุณพอไป

เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผานมา  

คุณศิริศ ัก ดิ ์ ทรงวุฒิเล ิศ เป นสมาชิกสหกรณฯ 

แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน เปนกรรมการ

มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน รวมทั้งเปนสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 2 สมาคมฯ ทั้ง สสอป. 

และ สส.ชสอ. ครับ  ขอแสดง

ความเสียใจกับ คุณราวินดรานาท เนด ที่สูญเสีย

ค ุณแม ไปเ มื ่อ เด ือนธ ันวาคม 2561 โดยทําพ ิธี

ฌาปนก ิจศพที ่ว ัดท องคุ งคร ับ     

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณปราณี ดวงผดุง และ  

คุณปรานอม กันมณี ที ่สูญเสียค ุณแมไปในปลาย

เด ือนธ ันวาคม ที ่ผ านม าคร ับ    

เกษียณอายุจากการทํางานไปอีก 2 ทาน คือ คุณ

เสนห ชุมหฤทัย และ คุณชูชีพ ดัดผดุง ขอใหชีวิต

หล ังการเกษ ียณของทั ้งสองท านม ีแต ความส ุข

ตลอดไปนะครับ  

ผานพนไปดวยดี สําหรับการอบรมสมาชิก

สหกรณฯ ศึกษาอบรมสมาชิกรุนที่ 2 ประจําป 2561 

โดยทําการศึษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทยจํากัด และ อบรม เร่ือง “การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสมาชิกสูความยั่งยืนในยุค 4.0”     

ณ กุลนทีรีสอรท จ. สมุทรสงคราม  
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ขอขอบคุณ คุณมยุรี ดิฐภ ักดีชล สมาชิกและที่

ปรึกษาสหกรณฯ ที่ขับรถเดินทางไปรวมการอบรม

ในคร้ังนี้ดวยตนเองครับ  ไปรวม

การสัมมนากับสหกรณฯ เกือบทุกคร้ัง แตคราวน้ี  

 

 

 
 

    คอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” เปนคอลัมภใหมที่

สหกรณฯ จัดทําขึ้นเพื่อเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณฯ 

ทุกทานรวมกิจกรรมตอบคําถาม เพื่อรับของที่ระลึก

จากสหกรณฯ ดวยการตอบคําถามที่กองบรรณาธิการ

จะถามสมาชิกในคอลัมภ น้ี เปนประจําทุกเดือน 

สําหรับคําถามที่จะนํามาถามสมาชิก เปนคําถามที่มี

อยูในคอลัมภตางๆ ในหนังสือฉบับน้ี 

    สําหรับคําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่

ผานมาพรอมคําตอบ ไดแก 

    1.ในเดือนตุลาคม สหกรณทําการเยี่ยมสมาชิก

ปวยก่ีราย? 

คําตอบ   7 ราย 

    2. ณ เดือนตุลาคม 2561 สหกรณมีรายไดส ูง

กวารายจายเทาไหร? 

คําตอบ  15,244,778.16 บาท 

    3. สมาชิกที่จัดงานทําบุญขึ้นบานใหมในเดือน

ตุลาคมที่ผานมา คือใคร? 

คําตอบ  นางประนอม ตระกูลทิพย 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุนี ชูจิตต และ คุณไชยพันธน ทรัพยสุทธิ ไมได

เขารวมการสัมมนาดวย เน่ืองจากแจงชื่อไมทันครับ

พบกันฉบับหนา  

 สวัสดคีรับ  

 

 

 
 

ในเด ือนพฤศจิกายน 2561 ม ีสมาช ิกตอบ

คําถาม 3 ขอถูกตองรวม 15 ทาน ผลการจับสลาก

ผูที่ไดรับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ 

1. นางสาวดวงฤทัย หอเลิศธรรม 

2. นายสมพงษ วงษคํา 

3. นางสาวบุญลือ จันพลา 

4. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน 

5. นายสุรชัย แกวสุวรรณ 

ขอเชิญสมาชิกที ่ไดรับรางวัล 5 ทาน ต ิดตอ

ขอรับของรางวัลไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอเชิญสมาชิกรวมตอบคําถาม และสงคําตอบ

ไดที่ทําการสหกรณฯ ภายในวันที่ 31  มกราคม 

2562 ในกรณีที่มีผูตอบถูกเกินกวา 5 ทาน จะใช

วิธีการจับสลากเพ่ือมอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบ

คําถามถูกรวม 5 รางวัล ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดี

ครับ 

คําถามสําหรับคอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” ฉบับ

ประจําเดือนธันวาคม 2561 ไดแก 

 

 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล................................................................ 

สมาชิกแผนก........................................................ 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ตรงกับ

วันที่เทาไหร?? คําตอบ ....................................... 

1 

วันที่ 29 พ.ย. 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู 

เขารวมสมัมนาเร่ืองใด?? 

คําตอบ ............................................................... 

............................................................................. 

2 

ในการจัดอบรมใหกับสมาชิกรุนที่ 2 สหกรณทํา

การมอบกระปุกออมสินใหกับสมาชิกทีเ่ขารวม

อบรมเปนคร้ังแรกก่ีราย?? 

คําตอบ ............................................................... 

3 
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤศจกิายน 2561 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,223 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 362,677,130.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 15,050,786.72 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 4,641,328.59 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 5,416,960.59 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  14,275,154.72 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 123,477,446.77 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 2,849,226.94 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 4,613,404.02 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  121,713,269,69 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 8,047,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 472,479.37 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 1,182,779.37 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,337,500.00  บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 31,773,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 723,516.29 บาท Baht 

8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 50,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

   

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 39,929,493.31 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 108,055,060.59 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 316,223,085.17 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 42,282,900.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 40,855,069.82 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   317,650,915.35 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 41,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 16,427,415.50 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2561 Revenues from January - November 2018 22,865,588.61 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2561 Expenses from January - November 2018 5,857,628.35 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 17,007,960.56                                                                                                                บาท Baht 
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»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�ÇÔÊÒÁÑ 
¢Í§ ªÊÍ. ·ÕèàÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ 
(27 µØÅÒ¤Á 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à¢�ÒÃ�ÇÁÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ �º·ºÒ·Ë¹�Ò·Õè 
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ� Ã�ÇÁ¡Ñº 

à¢µ¾×é¹·ÕèÊË¡Ã³�ÊÁÒªÔ¡ ªÊÍ.ÀÒ¤¡ÅÒ§ (11 ¾.Â. 2561) 

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ»ÃÐ¨íÒà ×́Í¹ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÑ¹¹ÔºÒµÊË¡Ã³�¨Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ 

(19 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ªÁÃÁÊË¡Ã³� Ñ̈§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ 
(19 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍº¢Í§¢ÇÑãË�á¡�¹ÒÂÊ¶Ò¾Ã »�Ò¾Ä¡ÉÒ 
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÇÔÊâ¤Ê («�ÍÁºíÒÃØ§) 

à¹×èÍ§¨Ò¡·íÒ¡ÒÃÁ§¤ÅÊÁÃÊ (29 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561) 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºà§Ô¹ÊÔ¹äËÁ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ¡ÅØ�Á 
á¡�ºØµÃ¢Í§¹ÒÂâÊÀ³ ©ÔÁÇÑÂ ¨íÒ¹Ç¹ 30,000 ºÒ· 

(24 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2561) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


