
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ ทําการมอบเงินสินไหมทดแทน 30,000 

บาท ใหแกทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต 

วันที่ 23 มกราคม 2562  นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ ทําการ

มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิตกลุมสมาชิกฯ 

จํานวน 30,000 บาท ใหแกนางพัชราภา ศรีสวัสดิ์ 

บุตรของนางเชี้ยน ศรีสวัสวดิ์ สมาชิกแผนกพนสภาพ

การเปนพนักงาน โดยมอบใหในพิธีฌาปนกิจศพที่วัด

พายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําใหแกสมาชิก เนื่อง

ในโอกาสเกษียณอายุ 3 ราย 

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

เลขานุการ และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ 

ทําการมอบสรอยคอทองคํ าห นัก 50 สตางค 

(10,225.- บาท) ใหแก นางสมปอง นาคกุญชร 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต โดยมอบใหในงานเลี้ยงการ

เกษียณอายุที่บานพัก ต.นรสิงห อ.ปาโมก จ.อางทอง 

วันที่  2 6  มกราคม 2562  นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก และนายสุทัศน เอี่ยมแสง 

กรรมการ ทําการมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19,950.- บาท) ใหแก  นายบุญเตือน เข็มทอง 

สมาชิกแผนกบอยเลอรแอนดแอรซิคแพลน โดยมอบ

ใหในงานเลี้ยงการเกษียณอายุที่บานพัก ต.ชัยฤทธ์ิ   

อ.ไชโย จ.อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562  นายกฤษณชัย  

สินธปุระสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนา

ฝายสินเชื่อ นายวิรัต ชูจิตต นายสมยศ นันตาวัง และ

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ทําการมอบสรอยคอทองคํา 

หนัก 1 บาท (19,950.- บาท) ใหแก นายสมปอง 

ภูระหงษ สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต โดยมอบใหใน

ง าน เ ลี้ ย งก า ร เ กษี ยณอายุ ที่ ส โ ม สรพนั ก ง าน 

(คลับเฮาท) บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)      

ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

 (อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 366 ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 

 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

 นางสาวณัฐริญา อนุสิ   นายสมยศ นันตาวัง 

 นายวิรัต ชูจิตต   นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว  นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค 

 นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 37 (¾.È.2562) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง เหรัญญิก 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ กรรมการ 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายพงษทร ทบัแถม กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอรรถพล พูลทอง กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 
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สหกรณฯ ไดรับเกียรติบัตร “สหกรณออมทรัพยที่มี

ผลงานดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2561” 

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ เขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กํากับ ดูแล ตรวจสอบและ 

คุมครองระบบสหกรณ” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด

อ า งท อ ง  ก า รป ระชุ ม มี วั ต ถุ ป ระส งค เ พ่ื อ ใ ห

คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ฯ มีความรู

ความเขาใจในการปองกันและแกไขปญหาขอบกพรอง

การรายงานขอสังเกตของผูสอบบัญชี ฯลฯ 

อน่ึง นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณจังหวัด

อางทองทําการมอบเกียรติบัตร “สหกรณออมทรัพย

ที่มีผลงานดี เดนระดับจังหวัดประจําป  2561 

ประเภทสหกรณออมทรัพย” ใหแกสหกรณออม

ทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด โดยมีนาย

มานะกูล พรรณเรณู เปนผูรับมอบ 

กรรมการและเจาหนาที่สหกรณฯ รวมงานวัน

สหกรณแหงชาติ 2562 

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายสายัณห  แผน

ประดิษฐ เลขานุการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง เหรัญญิก 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายพงษทร ทับแถม 

นายสมยศ นันตาวัง นายวิรัต ชูจิตต นายอรรถพล 

พูลทอง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เขา

รวมงาน “วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2562 

จังหวัดอางทอง” ซึ่งจัดโดย ชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง สํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทอง และสํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณอ างทอง โดยมีนาย จิระชัย  อินทรโชติ 

สหกรณจังหวัดอางทอง เปนประธานพิธีเปดงานและ

มีนางสาวนิตยา จ่ันนพรัตน หัวหนาสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณอ า งทอง  นายศ รี โพธิ์  วายุพักต ร 

ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง และนาย

มานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง เขารวมงานดวย 

การจัดงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 

2562 เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชวร

วงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ที่ทรงริเร่ิมทดลอง

จัดตั้งสหกรณวัด จันทร ไมจํากัดสินใช  และทรง

สง เสริมให มีการแพรขยายอุดมการณ หลักการ 

วิธีการสหกรณในประเทศไทย การจัดงานเร่ิมตนดวย

การเดินรณรงคเผยแพรกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ

จากหนาที่ทําการสหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวอางทอง 

จํากัด เดินทางไปยังสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

จากน้ันผูแทนสหกรณตางๆ ประธานชมรมรสหกรณ

จังหวัดอางทอง ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัด

อางทอง ดําเนินการวางพานพุมถวายสักการะ พระ

บรมฉายาลักษณพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยา

ลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” เพ่ือนอม

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอ

กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 

อน่ึง สหกรณฯ บริจาคเงินสมทบการจัดงาน

วันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2562 เปนเงิน 3,000.- 

บาท (สามพันบาทถวน) 

คณะกรรมการอํานวยการทําการอบรมสมาชิกใหม

และประชุมประจําเดือนมกราคม 

วันที่  8 มกราคม 2562 คณะกรรมการ

อํานวยการ ไดแก  นายลิขิต  มีบํ า รุ ง  ประธาน

กรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝาย
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ประชาสั ม พั น ธ  น าย ส ายั ณห  แ ผนป ระดิ ษ ฐ 

เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ ทํา

การอบรมสมาชิกใหมประจําเดือนมกราคม 2562 

รวม 2 ราย ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด โดยกอนการอบรมไดทํา

การฉายวิดีโอ “30 ป แหงความเชื่อม่ัน ศรัทธา พ่ึงพา

ตนเอง” ใหสมาชิกรับชม และไดมอบเสื้อแจ็คเก็ต

ครบรอบ 35 ป ใหสมาชิกดวย 

หลังจากการอบรมสมาชิก คณะกรรมการ

อํ า น วย ก าร  แ ล ะ ผู จั ด ก า ร ไ ด ทํ า ก า ร ป ระชุ ม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่  36 ค ร้ังที่  13 

ประจําเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- มี ม ติ รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการอํ านวยการ ชุดที่  36 ค ร้ังที่ 12 

ประจําเดือนธันวาคม 2561 วันที ่12 ธันวาคม 2561 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 7 เร่ือง 

- รับทราบเ ร่ืองการปรับคาจางประจําป 

2562 ของเจาหนาที่สหกรณ 4 คน ตามขอเสนอของ

ผูจัดการและใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการในวันที่ 9 มกราคม 2562 

- มีมติ เสนอผลการปรับคาจางประจําป 

2562 ของผู จัด กา รเ พ่ื อนํ าเ สนอตอที่ป ระชุ ม

คณะกรรมการดําเนินการในวันที ่9 ธันวาคม 2562 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมประจําเดือน

มกราคม 2562 

วันที่ 13 มกราคม 2562  คณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สถานประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 4 ทําการประชุม

คร้ังที่ 23 ประจําเดือนมกราคม 2562 ณ หองประชุม 

ชั้น 6 อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) อ.บางกรวย        

จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคม

ฯ ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับทราบจํานวนสมาชิก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 6,178 คน โดยมี

สมาชิกเขาใหม 71 ราย สมาชิกคืนสภาพ 5 ราย 

เสียชีวิต 4 ราย ลาออก 3 ราย 

 
- รับทราบจํานวน สมาชิกรวม 3 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห ไดแก สสอ.รท. (ราชการไทย) 

26,529 คน สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย) 20,397 คน 

และ สสอป. (สถานประกอบการ) 6,168 คน รวม

สมาชิก 3 สมาคมฯ จํานวน 53,104 คน 

- รับทราบรายชื่อสมาชิกรอบ 1/2562 ซึ่ง

ไดรับการคุมครองวันที ่1 มกราคม 2562 จํานวน 33 

ราย จาก 19 ศูนยประสานงาน 

- มีมติรับสมัครสมาชิกใหม รอบ 2/2562 ซึ่ง

จะไดรับการคุมครองในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

- มีมติอนุมัติจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิน

เคราะหของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต รวม 4 ราย 

เปนเงิน 2,400,000 บาท 

- รับทราบความคืบหนาในการเรียกเก็บเงิน

สงเคราะหลวงหนาประจําป 2562 โดยสมาคมฯ ได

ทําหนังสือแจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาป 

2562 ไปยังศูนยประสานงานทุกแหง และสมาชิก

แผนกรับตรงทุกคนแลว ศูนยประสานงานตางๆ ได

ทยอยสงเงินสงเคราะหลวงหนามาใหแลว 
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- มีมติกําหนดวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2561 ในวันอาทิตยที ่24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 7 อาคาร สฌ.สอ. 

- มีมติกําหนดเปดรับสมัครผูสมัครเขารับการ

เลือกตั้งเปนคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 5 จํานวน 

15 คน ในวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ 2562  

สหกรณฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

วันที่  17  มกราคม 2562  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการเขารวมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง คร้ังที ่3 ณ หอง

ประชุมสหภาพแรงงานฯ โดยมีนายมานะกูล พรรณ

เรณู ประธานชมรมฯ เปนประธานในที่ประชุม และมี

นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณจังหวัดอางทอง และ 

นางสาวนิตยา จ่ันนพรัตน หัวหนาสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณอางทอง ในฐานะที่ปรึกษาชมรมฯ เขา

รวมการประชุมดวย 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ คร้ังที่  2/2562 วัน

จันทรที ่17 ธันวาคม 2561 

- มีมติรับรองรายรับ - รายจายของชมรมฯ 

ประจําเดือนธันวาคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน 111,029.23 

บาท รายรับ 10,200 บาท รายจาย 2,511 บาท เงิน

ค ง เหลื อยก ไป เดือนม กราคม  2562  จํานวน 

118,718.23 บาท 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 2 เร่ือง 

คือ รับทราบรายชื่อสหกรณสมาชิกที่ยังไมไดชําระเงิน

คาบํารุง ประจําป 2561 รวม 2 สหกรณ และมีมติ

กําหนดรายละเอียดการจัดงาน “วันสหกรณแหงชาติ

ประจําป 2562 ” เพ่ิมเติม 

- รับทราบปญหาของสหกรณสมาชิก 

- รับทราบการจําหนายเสื้อชมรมฯ รวม 309 

ตัว มีรายไดเขาชมรมฯ เปนเงิน 15,450 บาท 

รองประธานฝายประชาสัมพันธเขารวมการประชุม

คณะกรรมการกลาง สอร. 

วันที่  3 กุมภาพันธ 2562 นายมานะกูล  

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธเขารวม

การประชุมคณะกรรมการกลางสหพันธสหกรณออม

ทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) คร้ังที่ 1/2562 ณ สโมสร

พนักงานการไฟฟานครหลวง ชั้น 2 เขตวัดเลียบ ถนน

จักรเพชร แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

โดยมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท เปนเจาภาพจัดการ

ประชุม 

กลุมสตรีสหกรณจัดอบรมการทําหมูหวานหมูเค็ม 

วันที่ 19 มกราคม 2562 กลุมสตรีสหกรณ

ออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นําโดย

นางสาวณัฐริญา อนุสิ  โดยความสนับสนุนของ

สหกรณฯ ทําการฝกอบรมสมาชิกสหกรณฯ เร่ือง การ

ทําหมูฝอย หมูเค็ม ขาวเหนียวน่ึงใหนิ่มตลอดทั้งวัน 

โดยมีนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการสหกรณฯ 

เปนวิทยากร ซึ่งมีสมาชิกเขารวมการอบรม 11 คน 

กรรมการและผูจัดการสหกรณฯ เขารวมโครงการ 

"ปฏิบัติธรรมนําสุข บุคลากรสหกรณออมทรัพย” 

วันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 นายวิรัต      

ชูจิตต  กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู จัดการเขารวมโครงการ “ปฏิบัติธรรมนําสุข 

บุคลากรสหกรณออมทรัพย” ณ บานสวางใจ วัดถ้ํา

กฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) อ.ปากชอง   

จ.นครราชสีมา ซ่ึงจัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) โดยมีสมาชิกเขารวม 

จํานวน 84 คน 39 สหกรณ ทั้งน้ี รองศาสตราจารย

พิเศษพลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ 
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ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด และเขารวมปฏิบัติธรรม 

พรอมดวย นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการดําเนินการ 

และ ดร.สมนึก บุญใหญ ผูจัดการใหญ ชสอ. 

การจัดโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหบุคลากรและสมาชิกสหกรณออมทรัพย รวมทัง้

บุคลากรของ ชสอ. ที่นับถือศาสนาพุทธไดศึกษาและ

เขาใจหลักธรรมของพุทธศาสนาและสามารถนําไป

เปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน 

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายกสสอป. และกรรมการฯ รวมพิธียกปายอาคาร 

สฌ.สอ. ที่นนทบุรี 

วันที่  13 กุมภาพันธ 2562 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถาประกอบการ (สสอป. )

กรรมการฯ และเจาหนาที่สมาคมฯ เขารวม “พิธีติด

ปายและยกปายอาคารสํานักงาน สฌ.สอ.” ณ อาคาร

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย 

(สฌ.สอ.) เลขที่ 199/8 หมู 2 ต.บางสีทอง อ.บาง

กรวย จ.นนทบุรี (ขางอาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด) โดยมีคณะกรรมการและ

เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพเขารวมพิธีจํานวนมาก 

นายกสสอป. ประธานกรรมการ และเจาหนาที่บัญชี

รวมพิธีเปดอาคาร สฌ.สอ. และสัมมนาที่นนทบุร ี

วันที่  14 กุมภาพันธ 2562 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต ชูจิตต กรรมการฯ นายลิขิต มีบํารุง ประธาน

กรรมการฯ และนางสาวนุชนารถ แกวน้ํ า เชื้ อ 

เจาหนาที่บัญชี เขารวมพิธิเปดอาคารสวัสดิการ

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) 

ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และรวมพิธี

ทอดผาปาสามัคคีสมทบสรางอาคารอุบัติเหตุผูปวยใน 

10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จ.เลย โดยมีหลวงพอสาย

ทอง เตชะธัมโม วัดปาหวยกุม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

เปนประธานฝายสงฆ และนายสมชาย หาญหิรัญ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน

ประธานฝายฆราวาส 

สําหรับพิธีการตางๆ ในการจัดงาน ไดแก 

การตักบาตรขาวสารอาหารแหง พรอมถวายปจจัยจัด

ผาปาเพ่ือสมทบทุนสรางอาคารอุบัติเหตุผูปวยใน 10 

ชั้นโรงพยาบาลเลย ถวายภัตตาหารเชาแกหลวงพอ

สายทอง เตชะธัมโม และพระภิกษุสงฆ รวม 9 รูป พิธี

บวงสรวงพระภูมิเจาที่โดยคณะพราหมณ พิธีเปดปาย 

“อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม

ทรัพยไทย” (สฌ.สอ.) โดยมีหลวงพอสายทอง       

เตชะธัมโม วัดปาหวยกุม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปน

ประธานฝายสงฆ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานฝาย

ฆราวาส หลวงพอสายทอง เตชะธัมโม วัดปาหวยกุม 

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ทําพิธีเจิมปายสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหทั้ง 8 สมาคมฯ นายสมชาย หาญหิรัญ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยาย 

เร่ือง “สหกรณ กับ สวัสดิการสังคมไทยที่ยั่งยืน” การ

บรรยาย เร่ือง “ฌาปนกิจสงเคราะหกับการสราง

สวัสดิการเพ่ือความม่ันคง” โดย เจาหนาที่กระทรวง

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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เวลา 13.00 - 15.00 น. การเสวนา “แนวคิดราง

กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2562” โดยมีนายปรเมศร อินทรชุมนุม ประธาน

สันนิบ าตสหกรณ แห งประ เทศ ไทย  และรอง

ศาสตราจารย พิ เศษ พลโท ดร. วีระ วงศสรรค 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด เปนวิทยากร และมีนายสมชาย 

รัตนอารี เปนผูดําเนินรายการ 

นายกสสอป.  เขารวมการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป สสอต. ที่อาคาร สฌ.สอ.  

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 นายศรีโพธ์ิ 

วาย ุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) เขารวมการประชุมใหญ สามัญประจําป 

2561 สมาคมฌาปนกิจสง เคราะหสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.) ณ หองประชุม

ใหญ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) เลขที่ 199/8 

ถนนนครอินทร หมู 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี โดยมีพลตํารวจโทประพันธ จันทรเอม 

นายกสมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม โดย

มี นายยอดศักดิ ์ สุขโรจณี รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลบางสีทอง นายอนุศาสตร กมลลานนท 

นักพัฒนาสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ อดีต

หัวหนากลุมการเสริมสรางหลักประกันความม่ันคง

ของครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย และ ผูแทนจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 8 สมาคมฯ เขารวมการประชุม 

ที่ประชุมมีมติ รับรองและอนุมัติในวาระ

สําคัญ หลายเร่ือง ดังนี้ คือ  

- รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 วันที่  24 กุมภาพันธ 2561 และ 

รับรองรายงานการประชุมใหญวิ สามัญ  ค ร้ังที่ 

1/2561 วันที ่17 สิงหาคม 2561 

- รับทราบจํานวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 จํานวน 37,829 ราย จากศูนย

ประสานงาน 71 ศูนยประสานงาน โดยมีสมาชิก

เสียชีวิต 275 ราย ลาออก 94 ราย 

- มีมติอนุมัติงบการเงินสมาคมฯ ประจําป 2561 

- อนุมัติงบประมาณสมาคมฯ ประจําป 2562 

- มีมติทําการแกไขขอบังคับสมาคมฯ และ 

ระเบียบสมาคมฯ 

- ทําการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

หมดวาระ รวม 9 คน รวมเปนกรรมการชุดใหม 17 คน 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ 

สสอป. ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

วันที่ 17 กุมภาพันธ  2562 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสสอป. และนายวิรัต ชูจิตต เขารวม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 

(สสอป.) ชุดที่ 4 คร้ังที่ 24 ประจําเดือนกุมภาพันธ 

2562 ณ หองประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคารสวัสดิการ

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย    

(สฌ.สอ.) ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดย

มีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําหนาที่

ประธานฯ ในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับทราบจํานวนสมาชิก ณ 

วันที่  30 มกราคม 2562 จํานวน 6,199 คน โดยมี

สมาชิกเขาใหม 33 ราย เสียชีวิต 4 ราย ลาออก 8 ราย 

- รับทราบจํานวน สมาชิกรวม 3 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห ไดแก สสอ.รท. (ราชการไทย) 

26,529 คน สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย) 20,397 คน 

และ สสอป. (สถานประกอบการ) 6,199 คน รวม

ทั้งสิ้น 3 สมาคมฯ จํานวน 53,125 คน 
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- รับทราบรายชื่อสมาชิกรอบ 2/2562 ซึ่ง

ไดรับการคุมครองวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 

46 ราย จาก 17 ศูนยประสานงาน 

- มีมติรับสมัครสมาชิกใหม รอบ 3/2562 ซึ่ง

จะไดรับการคุมครองในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 

09.00 น. รวม 28 คน รวม 14 ศูนยประสานงาน 

- มีมติอนุมัติจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิน

เคราะหของสมาชิกสมาคมฯ รวม 4 ราย เปนเงิน 

2,400,000 บาท 

- มีมติทําการปรับคาจางประจําป  2562 

ใหแกเจาหนาที่สมาคมฯ ทั้งสองคน 

กรรมการฯ เขารวมการประชุมใหญ สอ. สร. 

รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด 

วันที่  21 กุมภาพันธ 2562 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายวิรัต     

ชูจิตต กรรมการ เขารวมการประชุมใหญสามัญ  

ประจําป 2561 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด ณ ที่ทําการ

สหกรณฯ อาคาร 4 ศูนยฝกอบรมการรถไฟ นิคม

รถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีนายภิญโญ 

เรือนเพชร ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานใน

ที่ประชุม โดยนายศรีโพธิ์ วายุพักตร ไดกลาวปราศรัย

แสดงความยินดีตอที่ประชุมใหญดวย 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่ทําการ

มงคลสมรส 

วันที่ 27 มกราคม 2562 นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ กรรมการฯ เดินทางไปรวมงานมงคล

สมรสของนางสาวสุดารัตน มวงคง สมาชิกแผนก

หองปฏิบัติงานเคมี ที่บานพัก ต.นรสิงห อ.ปาโมก        

จ.อางทอง และทําการมอบของที่ระลึก (หมอหุงขาว

ไฟฟา) มูลคา 550.- บาท ใหดวย 

สหกรณฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากใหแกสมาชิกที่มี

บุตรใหม 2 ราย 

วันที่  4 กุมภาพันธ 2562 นายสายัณห  

แผนประดิษฐ เลขานุการ ทําการมอบสมุดบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยพิเศษพรอมกับเงินฝาก จํานวน 500 

บาท ใหแก นายศิริพงศ สิทธิพงศ สมาชิกแผนก 

อินทรูเมนท เนื่องจากภรรยาคลอดบุตร 

 วันที่  6 กุมภาพันธ 2562 นางเกษมศ รี  

เมฆหมอก ผูจัดการ ทําการมอบสมุดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษพรอมกับเงินฝาก จํานวน 500 บาท 

ใหแก นายจักรกฤษ ฉ่ําสนิท สมาชิกแผนกเซ็นทรัล 

(ซอมบํารุง) เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพสมาชิก บิดา มารดา 

สมาชิกที่เสียชีวิต 4 ราย 

วันที่  21 มกราคม 2562 นายมานะกูล 

พรรณเ ร ณู  รองประธา นฝ า ยประช าสั ม พัน ธ        

นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นางเกษมศรี    

เมฆหมอก ผูจัดการ และนางสาวดวงกมล แกวสุกใส 

เจาหนาที่การเงิน เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวด

พระอภิธรรมงานศพนางเชี้ยน ศรีสวัสดิ์ สมาชิกแผนก

พนสภาพการเปนพนักงาน ที่วัดพายทอง ต.สายทอง    

อ.ปาโมก จ.อางทอง และมอบเงินชวยทําบุญงานศพ 

จํานวน 5,000 บาท 
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วันที่ 27 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

เหรัญญิก นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหวา 

หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวด

พระอภิธรรมงานศพมารดาของนางสาวรุงกาญจน    

แสวงกาญจน สมาชิกแผนกบริหาร (โรงงานหนองแค) 

และนางภมรกาญจน พ่ึงอยู สมาชิกแผนกบริหาร 

(ฝายทรัพยากรมนุษย) ณ วัดทองคุง ต.โพสะ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง และมอบเงินชวยทําบุญงานศพ 

เปนเงินคนละ 500 บาท เปนเงิน 1,000 บาท 

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

กรรมการ และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดพระอภิธรรมงาน

ศพบิดานางมณีวรรณ เรืองฤทธิ์ สมาชิกแผนกวิสโคส 

ผลิต ณ วัดแปดแกว ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ   

จ.อางทอง และมอบเงินชวยทําบุญงานศพจํานวน 

500 บาท 

วันที่  23 กุมภาพันธ 2562 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นาย

สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นายพงษทร ทับ

แถม และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ นาง   

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ และนางสาวดวงกมล 

แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน เดินทางไปเปนเจาภาพ

ฟงพระสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานางจงรักษ 

มาลัยหอม สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ณ วัดโบสถวร

ดิตถ ต.ปาโมก อ.ปาโมก จ.อางทอง และมอบเงินชวย

ทําบุญงานศพ จํานวน 500 บาท 

สหกรณฯ ชวยเงินทําบุญแกสมาชิก 1,000 บาท 

เนื่องจากไมไดไปเปนเจาภาพสวดศพบิดา 

วันที่ 11 กุมภาพันธ  2562 นายมานะกูล  

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ ทําการ

มอบเงินชวยทําบุญงานศพ ใหแก นายสุรพล ทองลิ่ม 

สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน เนื่องจาก

ไมไดเดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพบิดาของสมาชิกที่

เสียชีวิต เพราะไมไดรับแจงขาวใหทราบ 

กรรมการสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 4 ราย 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง เหรัญญิก 

นายพงษศักดิ์ คงมี และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

เดินทางไปเยี่ยมไขนายสฤษฎ สุขประเสริฐ สมาชิก

แผนกอินทรูเมนท ที่บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก    

จ.อางทอง เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในโรงงาน 

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู และนาย

พงษทร ทับแถม กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข

สมาชิกปวย 2 ราย คือ 

- นางสาวพรพรรณ กระจังทอง สมาชิก

แผนกหองปฏิบัติงานเคมี ที่บานพัก ต.เทวราช       

อ.ไชโย จ.อางทอง เน่ืองจากเสี่ยงภาวะแทงคุกคาม 

- นางสาวภณิตา ภูมิเศรษฐี สมาชิกแผนก

หองปฏิบัติงานเคมี ที่บานพัก ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง 

จ.อางทอง เน่ืองจากเสี่ยงภาวะแทงคุกคาม 

วันที่  21 กุมภาพันธ  2562 นายสุทัศน 

เอี่ยมแสง เหรัญญิก นายสมยศ นันตาวัง และนาย

พงษทร ทับแถม กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข

นางสาวจุติพร พงษา สมาชิกแผนกบริหาร (หอง

ปฏิบัติงานเคมี) ที่โรงพยาบาลอางทอง เวชชการ2    

อ.เมือง จ.อางทอง เนื่องจากปวยเปนโรคไขเลือดออก 

โดยซ้ือของเยี่ยมไขใหสมาชิก 4 รายๆ ละ 300.- บาท 
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วันที่ 17 มีนาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ราะห ส มา ช ิก ส หก รณ ออม ทร ัพย สถ าน

ประกอบการ (สสอป.) จัดการประชุมใหญสามัญ 

คร้ังที่ 8 ประจําป 2561 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 7 

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม

ทรัพยไทย (อาคาร สฌ.สอ.) เลขที่ 199/8 หมู 2 

ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

11130 โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคม

ฯ ทําหนาที ่ประธานในที ่ประชุม และมีนายยอด

ศักดิ์ สุขโรจณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

บางส ีทอง ในฐานะผู แทนนายทะเบียนทองถิ ่น 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห นายพิบูลย มะนะโส 

ผู แ ท นนา ย ท ะ เ บ ีย นกล า งส ม า ค ม ฌา ป นก ิจ

สงเคราะห  นายกสมาคมฯ และผู แทนสมาคม

ฌาปนกิจสง เคราะห 7 สมาคมฯ เข าร วมการ

ประชุม 

ที่ประชุมใหญมีมติในเร่ืองตางๆ ดังน้ี คือ 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 

คร้ังที่ 7 ประจําป 2560 วันเสารที่ 24 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2561  

2. รับทราบผลการดําเนินงานของสมาคมฯ 

ประจําป 2561 

2 . 1  ส ม าชิ ก ค ง เห ลื อ  ณ  วั นที่  3 1 

ธันวาคม 2560 จํานวน 5,671 ราย สมาชิกสมัคร

ใหม จํานวน 559 คน สมาชิกลาออก/พนสภาพ 

จํานวน 24 ราย สมาชิกเสียชีวิต จํานวน 48 ราย 

สมาชิกคืนสภาพระหวางป จํานวน 20 ราย จํานวน

สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

6,178 ราย โดยมีศูนยประสานงาน จํานวน 62 ศูนย

ประสานงาน 

2 . 2  ส ม า ค ม ฌ า ปน ก ิจส ง เ ค ร าะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพย สถ านประกอบการ 

( ส ส อป . )  ไ ด เ ป นส ม า ช ิก ส ม ท บข อ ง ส ม าค ม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ราชการรัฐว ิส าหกิจไทย (สสอ. รรท . )  ร วมกับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 

ในป พ.ศ. 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

3 สมาคมฯ คือ สสอ.รท. สสอร. และ สสสอป.        

มีสมาชิกดังนี้ คือ สมาชิก 3 สมาคมฯ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 จํานวน 50,548 คน สมาชิกสมัคร

ใหม ป พ.ศ. 2561 จํานวน 3,146  คน อดีตสมาชิก

ได รับการคืนสภาพเปนสมาชิก 82 คน สมาชิก

เสียชีวิต 412 คน สมาชิกลาออก/พนสภาพการเปน

สมาชิก จํานวน 260 คน สมาชิก  ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2561 จํานวน 53,104 คน (สสอร. จํานวน 

26,529 คน สสอร. จํานวน 20,397 คน สสอป.

จํานวน 6,178 คน) 

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

4. มีมติอนุมัติประมาณการรายได รายจาย

ประจําป 2562  

5 .  ม ีมต ิทําการเล ือกตั ้ง  นางหทัย รัตน 

นิมิตพงศพร เปนผูตรวจบัญชีสมาคมฯ ประจําป 

2562 โดยผู ต รวจบ ัญช ีจะทําตรวจส อบบ ัญชี

สมาคมฯ ทุกเดือน และจัดทํางบการเงินเสนอตอที่

ประชุมใหญสาม ัญประจําปของสมาคมฯ ด วย 

ทั้งน้ี โดยสมาคมฯ จายเงินคาตอบแทนเดือนละ 

2,000 บาท 

6. มีมติทําการแกไขขอบังคมสมาคมฯ พ.ศ. 

2558 (แกไขคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561) รวม 2 ขอ เปนดังน้ี 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่366 ประจําเดอืน มีนาคม 2562 

 
6.1 แกไขขอบังคับสมาคมฯ หมวด 3 

ที่ตั้งสํานักงาน และวันเวลาเปดทําการ ขอ 6.  

ข อ ค ว าม ให ม  “ข อ  6 . สํ า น ัก ง า น

สม า ค ม ตั ้ง อ ยู ที ่ อ าค าร ส ว ัส ด ิก า รฌ าป นก ิจ

สงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย (อาคาร สฌ.

สอ.) ชั้น 3 เลขที่ 199/8 หมู 2 ถนนนครอินทร 

ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

11130 โทร . 089 -9241230 ,  098-2899109  

Fax: 02-4961013 Email: ssop123@hotmail 

.co.th 

6.2 แกไขขอบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 

วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงนิ

สงเคราะหครอบครัว ขอ 24.  

ขอความใหม  “ขอ  24.  สมาคมจะ

จายเงินคา จัดการศพหรือคาจัดการศพและเ งิน

สงเคราะหครอบครัวใหแกผูจัดการศพและผูรับเงิน

สงเคราะหแลวแตกรณี ดังนี้ 

(1) จายเงินคร้ังแรกภายใน 7 วัน ตั้งแต

วันที่ไดรับคําขอพรอมเอกสารครบถวน 

(2) จายเงินสวนที่เหลือภายใน 90 วัน 

นับแตวันที่สมาคมไดจายเงินคร้ังแรก 

ฯลฯ” 

7. มีมติทําการตัดหนี้สูญเงินสงเคราะห

ลวงหนาคางรับ ของ 33 ศูนยประสานงาน จํานวน 

96,624.21 บาท 

8 .  ทํ า ก า ร เ ล ือ ก ตั ้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินการ สสอป.ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2562 - 2563) 

รวม 15 คน โดยกอนทําการเลือกตั้ง ที่ประชุมมี

มต ิอนุม ัต ิให ผู สมัครเข าเป นกรรมการ ที ่ดํารง

ตําแหนงครบ 2 วาระแลว สมัครเปนกรรมการฯ 

ได รวม 6 คน 

จากนั้นที ่ประชุมใหญไดทําการเลือกตั ้ง

กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2562 - 2563) 

จํานวน 15 คน และคณะกรรมการดําเนินการที่

ได ร ับการเล ือกตั ้ง จากที ่ประชุมใหญได ทําการ

เล ือกตั ้ง กรรมการฯ ในระหวางก ัน เ พื ่อดําร ง

ตําแหนง ดังตอไปน้ี คือ 

1. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ 

2. นายธัญญา สายสิน อุปนายกคนที่ 1 

3. นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายกคนที ่2 

4. นายญาณพัฒน คุมตะโก อุปนายกคนที่ 3  

5. นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห เลขานุการ 

6. นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ 

    ผูชวยเลขานุการ 

7. นายปรางคธิญา ไมลืม ผูชวยเลขานุการ 

8. นายสมจิตร แสนโคตร เหรัญญิก 

9. นางสาวสุณิสา รองรัตน ผูชวยเหรัญญิก 

10. นางสาวสมหมาย สราญจิตร กรรมการ

ผูจัดการ 

11. นายเสด ็จ บุญนาค ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ 

12. นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

13. นายสถิตย เหล็กเพชร กรรมการ 

14. นายชัยยา ตีบไธสง กรรมการ 

15. นายวรพัทธ เกตุสุวรรณ กรรมการ 
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ฉบับที ่366 ประจําเดอืน มีนาคม 2562 

 
 

 

 

 

สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนมีนาคม 2562 มาพบกับ ทานสมาชิกและทาน

ผูอานทุกทานแลวครับ @@@##@@@ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิรินทิพย มวงศรี

จันทร ที่ไดจัดพิธีมงคลสมรสลลูกสาวไปเม่ือตนเดือน

มีนาคมที่ผานมาครับ @@@##@@@ ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณสมศักดิ์ ทับไทย เนื่องในโอกาส

ค ร บ ร อ บ  1 1  ป  ข อ ง ก า ร แ ต ง ง า น ค รั บ 

@@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก 2 

ทาน ที่ทําการมงคลสมรสในเดือนมีนาคม คือ คุณ

อนุรักษ นากเกษม และ คุณชัยรัตน ก ล่ินย่ีสุน 

ขอใหชีวิตสมรสของสมาชิกทั้งสองทานมีแตความสุข

ตลอดไปค รับ @@@##@@@ เดินทางไปเที่ยว

ญี่ปุ นม า แล วสํ าห รับ  คุณยินดี  คุณเ ฉ ลิมศ รี       

กลั่นฉออน พรอมกับลูกสาว ไดขาววาไดพบกับอดีต

คนไทยเรยอนดวยครับ แลวของฝากมีมาใหบางไหม

ครับ @@@##@@@ ไปเที่ยวเกาะลานกลับมาแลว 

ไดขาววาชวงที่อยูชายหาด คุณรัตนา มหันตริยะ 

แต งชุ ด สวย ง ามและน า รักมากที่ สุ ด เ ลยค รับ 

@@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ์  

วายุพักตร ที่ไดรับการเลือกตั้งเปนนายก สสอป. 

วาระที่ 3 @@@##@@@ เชนเดียวกัน ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณวิรัต ชูจิตต ที่ไดรับการเลือกตั้ง

เปนกรรมการ สสอป. วาระที่ 3 และ คุณกมลศักด์ิ  

พัฒนสิงห ที่ไดรัรบการเลือกตั้งเปนกรรมการ สสอป. 

วาระแรกครับ @@@##@@@ ทํางานไทยเรยอนมา

นาน คุณจง รักษ  มา ลัยหอ ม  ดี ใ จว า ใกล จะ

เกษียณอายุแลว หลังจากเกษียณอายุคงไดพักผอน

อยางเต็มที่แลวครับ @@@##@@@ ชวงนี้ คุณ

พวงทอง หมีทอง ไปอยูสัตหีบนานนับเดือน เพ่ือน ๆ 

ฝากความคิดถึงไปยังคุณแตวและถามวาจะกลับ

อางทองเ ม่ือไหรค รับ @@@##@@@ ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณสุกัญญา ศุภศิลป และครอบครัว 

เน่ืองในโอกาสเขาอยูบานหลังใหมเม่ือเร็วๆ น้ี ขอให

ครอบครัวศุภศิลปอยู เย็นเปนสุขตลอดไปค รับ 

@@@##@@@ เดินสายใหเชาพระทั่วภาคเหนือ

และภาคกลาง สําหรับ คุณอนุรักษ ทองโตนด ขอให

กิจการเจริญกาวหนา เดินทางไปแหงใดมีแตความ

ปลอดภัยนะครับ @@@##@@@ นอกจากจะเปน

ครอบครัวที่ชอบทําบุญแลว คุณกฤษณชัย คุณ  

เพ็ญศรี สินธุประสิทธิ์ ยังเปนนักวิ่งมืออาชีพไปแลว 

ไมวาจะมีการจัดว่ิงการกุศลที่ใดตองพบกับสองทาน

เปนประจําครับ @@@##@@@ ขอขอบคุณ คุณ 

สยุมพร เดชะติน ที่ทําการเพ่ิมเงินคาหุนในเดือน

มีนาคม 2562 ขอใหมีทุนเรือนหุนจํานวนมากในวัน

เกษียณอายุครับ @@@##@@@ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญเรือน ศิลป

ประดิษฐ ที่ลูกชายไดเขารวมพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรไปเมื่อเร็วๆ น้ีครับ @@@##@@@  

ไมไดตั้งใจจะไปบานในชวงวันสงกรานต แต คุณ

สุภาพ ไพจิตรจินดา โชคดี มีผู ใหญใจดีมอบตั๋ว

เคร่ืองบินให 1 ที่น่ัง เจาตัวเลยถือโอกาสไปกราบคุณ

พอที่บานครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดี

กับ  คุณพยนต ทองกระจาย  ที่ เ ขา รักษาตั วที่

โรงพยาบาลราชธานีดวยอาการปวดทอง และหมอ

ตรวจแลวเปนโรคปวดทองธรรมดาไมไดมีโรคอ่ืน

แทรกซอนค รับงานนี้เจาตัวหายเครียดเลยครับ 

@@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศักดิ์ชัย  

อยูสุข เน่ืองในโอกาสที่ลูกสาวรับประกาศนียบัตร

ห ลั ง จ บ ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล ค รั บ  @@@##@@@ 
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    เฉลยคําถามประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ไดแก 

    1.ใครคือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 

2562 ?? คําตอบ   นางสาวณัฐิยา สรอยทรัพย 

    2. สมาชิกคนใดที่ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกที่อยูใน

ระดับ “ดีเดน” ประจําป 2561?? 

คําตอบ  นางปานแกว บุญสํารวย 

    3. กรรมการสหกรณฯ ที่ไดรับเลือกตั้งใหม 3 คน 

มีใครกันบางนะ ?? 

คําตอบ 1.นายพงษทร ทับแถม 

2. นายอรรถพล พูลทอง 

3. นายเสนห ชุมหฤทัย 

 

สําหรับผูโชคดีที่ไดรับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ 

1. นายแกนกลา วงษศรีงาม 

2. นายนภสัษกร แสนงาม 

3. นางทับทมิ มาประเสริฐ 

4. นายสุพจน บุญเกิด 

5. นายสมพงษ วงษคํา 

ขอเชิญสมาชิกที่ไดรับรางวัล 5 ทาน ต ิดตอ

ขอรับของรางวัลไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอเชิญสมาชิกรวมตอบคําถาม และสงคําตอบ

ไดที่ทําการสหกรณฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 

2562 ในกรณีที่มีผูตอบถูกเกินกวา 5 ทาน จะใช

วิธีการจับสลากเพ่ือมอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบ

คําถามถูกรวม 5 รางวัล ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดี

ครับ 

 คําถามสําหรับคอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” ฉบบัประจําเดือนมีนาคม 2562 ไดแก 
 

ชื่อ-สกลุ................................................................ 

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

วันสหกรณแหงชาตติรงกับวันใดของทุกป?? 

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

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

2 

ในเดือนกุมภาพันธ 2562 มอบสมุดบัญชีเงินฝาก

ใหกับสมาชิกที่มีบุตรใหม 2 ราย คือ?? 

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

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

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

3 ใครคือผูมอบเกียรติบัตรใหกับสหกรณที่มีผลงาน

ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2561?? 

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

1 

ขอขอบคุณ คุณเกษมศรี เมฆหมอก ทีส่มัครเขาเปน

สมาชิก สส.ชสอ. @@@##@@@ ขอขอบคุณ คุณ

ฉลอง พ่ึงอยู และ คุณณัฐพงษ แปงนวล ที่สมัคร

เ ข า เ ป น ส ม า ชิ ก  ส ส อ ป .  แ ล ว เ ช น กั น ค รั บ 

@@@##@@@ ขอขอบคุณสมาชิก 3 ทานที่ไดนํา

บุคคลในครอบครัวมาสมัครเปนสมาชิกสมทบของ

สหกรณฯ ไดแก คุณปทมพร ศรีสวาง (ลูกชาย) คุณ

กานตชนิต หาญกลา (คุณแม) และ คุณสมชาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกวโย (ภรรยา) @@@##@@@ ขอแสดงความ

ยินดีกับนองไออุน ลูกสาวของ คุณพรรณเพ็ญ พรศรี 

สอบ ได ค ะแ นน เ ป นที่  1  ขอ งหอ ง เ รี ย นค รับ 

@@@##@@@ เปนอีกคนหน่ึงที่ เลน Facebook 

เปนประจําสําหรับ คุณสมบัติ เอมสะอาด และทุก

เชาจะสงขอความอวยพรหรือทักทายไปใหเพื่อนๆ 

เปนประจําทุกวันครับ @@@##@@@ พบกันฉบับ

หนา @@@##@@@ สวัสดีครับ @@@##@@@ 
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รายงานกิจการประจําเดือน กมุภาพันธ 2562 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2019) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนๆสมาชิก  Membership 1,226 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 355,872,830.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 14,128,288.45 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 8,815,049.78 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 7,331,044.30 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  15,612,293,93 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 127,636,959.10 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 8,026,512.92 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 6,088,353.37 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  129,575,118.65 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,546,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 502,769.41 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 1,317,469.41 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  6,732,200.00  บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 33,498,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 1,125,953.74 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 22,397,764.82 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 110,590,547.95 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 307,788,825.04 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 56,788,441.06 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 53,992,866.37 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   310,584,399.73 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 52,500,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 2,648,255.75 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2562 Revenue in January - February 2019 3,090,999.75 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2562 Expenses in January - February 2019 806,528.51 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 2,284,471.24                                                                                                                 บาท Baht 
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹Ò§ÊÒÇÀ³ÔµÒ ÀÙÁÔàÈÃÉ°Õ 
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ë�Í§»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¤ÁÕ 

(20 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÃÃ³ ¡ÃÐ¨Ñ§·Í§ 
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡Ë�Í§»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¤ÁÕ 

(20 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562) 

 

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�Ï à¢�ÒÃ�ÇÁ¾Ô¸Õà»�´ÍÒ¤ÒÃÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�ÊÁÒªÔ¡ 
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ä·Â (Ê¬.ÊÍ.) ÃÇÁ 8 ÊÁÒ¤Á 7 ¡ÅØ�ÁÇÔªÒªÕ¾ áÅÐÃ�ÇÁÊÑÁÁ¹Ò¡Ñº ªÊÍ. ·Õè Í.ºÒ§¡ÃÇÂ ¨.¹¹·ºØÃÕ 

(14 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2562) 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 50 ÊµÒ§¤� 
ãË�á¡� ¹Ò§ÊÁ»Í§ ¹Ò¤¡ØªÃ à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÏ 

(26 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· 
ãË�á¡�¹ÒÂÊÁ»Í§ ÀÙ�ÃÐË§É� à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÏ 

(26 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


