
สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 2 สลึง ใหแก
สมาชิกขอเกษียณอายุกอนกําหนด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย  ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และ นางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผูจัดการรวมกันมอบสรอยคอทองคําหนัก 2
สลึง มูลคา 10,200 บาท ใหแก นายชัยวัฒน  ชุมยิ้ม
อดีตสมาชิกแผนกอ็อกซิลลาร่ี ผลิต เน่ืองจากขอ
เกษียณอายุกอนกําหนด เพราะทุพพลภาพ

( อานตอหนา 3)

ปที่ 28 ฉบับที่ 299 ประจําเดือน สิงหาคม 2556

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 31 (2556)
นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจิตต       รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพยุงศักดิ์  เวชโช กรรมการ
นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการ
นายพงษศักดิ์  คงมี กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ บัญชี
นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส การเงิน
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นางศรีประภา แสงสวาง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ กรรมการ ชสอ. รวมการสัมมนา (ตอจากหนา 1 )

การอบรมสมาชิก รุนท่ี 1
เร่ือง “ 30 ปความมั่นคงสหกรณออมทรัพย”

วันท่ี 13 – 14 กรกฏาคม 2556
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สหกรณฯ มอบเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตแก
มารดาสมาชิกที่เสียชีวิต (ตอจากหนา 1 )

วันท่ี 18 กรกฏาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงินทําการมอบเงิน
สินไหมทดแทนการเสียชีวิตใหแก นางสุรีย อยูเพ็ชร
มารดาของนายอภิวัฒน อยูเพ็ชร สมาชิกแผนกสปน
น่ิง ผลิต ซึ่งเสียชีวิต เปนเงิน 200,000 บาท

สหกรณฯ ทําการประกันชีวิตกลุมใหแก
สมาชิกสหกรณทุกคน โดยสหกรณฯ เปนผูจายเบี้ย
ประกันแทนสมาชิก หากสมาชิกที่เสียชีวิต ทายาทจะ
ไดรับสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท หาก
เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจะไดรับสินไหมทดแทน
จํานวน 200,000 บาท
กรรมการ ชสอ. รวมการสัมมนาที่นครนายก

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เดินทางไปรวมการ
สัมมนา เร่ือง “ การทําความเขาใจในนโยบายและ
แผนงาน ประจําป 2556 ” ณ โรงแรมภูเขางาม พา
โนรามา อ. เมือง จ. นครนายก โดยมีคณะกรรมการ
ดํา เนินการ ที่ป รึกษา  ผู ตรวจสอบกิจการและ
เจาหนาที่ ชสอ. รวม 102 คน เขารวมการสัมมนา

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
เขาใจในภารกิจของแตละฝายในการปฎิบัติตาม
แผนงานชสอ. ป 2556 ไดอยางถูกตอง ชัดเจน
เพื่อใหการบริหารงาน การจัดการและการตรวจสอบ
กิจการเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ ชสอ.ป
2556 ไดอยางสอดคลองตองกัน และเพื่อหาแนวทาง
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถตอบ

สนองแผนงาน ชสอ. ป 2556

สหภาพฯ จัดทําปายแสดงความยินดีตอรองประธาน
ฝายการเงินเน่ืองในโอกาสไดรับตําแหนงสําคัญ

สหภาพแรงงานไทยเรยอนไดจัดทําปาย
แสดงความยินดีกับ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รอง
ป ร ะ ธ า น ส ห ก ร ณฝ า ย ก า ร เ ง ิน  แ ล ะ ที ่ป ร ึก ษ า
สหภาพแรงงานไทยเรยอน เ นื ่องในโอกาสที่
ไดรับตําแหนงสําคัญในหลายองคกร คือ ประธาน
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ประธานสหกรณ
ออม ท รัพ ย ภาค ก ล าง  นาย ก ส มา ค ม ฌา ป นกิจ
ส ง เค รา ะ ห ส ม า ช ิก ส หก รณออ ม ท รัพ ย ส ถ า น
ประกอบการ และกรรมการดําเนินการ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ทั้งน้ี
ป าย ดัง กล า วไ ดป ดไว ที ่หนาที ่ทํา การสหภา พ
แรง งานไทย เรยอน แล ะ ส หก รณออมท รัพ ย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
กรรมการชสอ. รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และเสริมสรางความรูดานวิชาการ สองคร้ัง วันท่ี 2
และ 4

วั น ที่ 4 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. เข าร วมการประชุม
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คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ ชุดที่ 41 คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 (วาระพิเศษ) ณ
หองประชุม 301 สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด จ. นนทบุรี

เจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมการอบรมกับสหกรณฯ
กรรมการ ชสอ. เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ

วันที่ 1 1 กร กฎา คม 2 55 6 นาย ศรีโพ ธิ์
วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมการประชุม
คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ ณ หองประชุม 302 อาคารสํานักงาน ชสอ.
ทั้งน้ี นายศรีโพธิ์  วายุพักตร ทําหนาที่เปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวดวย
รองประธานฝายการเงินไดรับการแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
สหกรณออมทรัพย สร.ไทยอครีลิคฯ

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณ
เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ
สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทยอครีลิคไฟ
เบอร จํากัด ชุดที่ 13 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดมี
มติทําการแตง ต้ังนายศรีโพธิ์   ว ายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงินของสหกรณฯ เปนที่ปรึกษาของ
สหกรณออมทรัพยฯ ดังกลาว
สหกรณฯ จายเงินคาอาหารกลางวันใหแกนักศึกษา
ฝกงาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการ รวมกันมอบเงินคาอาหารกลางวันแก นาย
ออมธนา  จีบงาม เปนเงิน 1,950 บาท และนางสาว
กรองกาญจน  ออนละมาย เปนเงิน 2,000 บาท โดยทั้ง
ส อ ง เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ  ป ว ช . 3 แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคนิคอางทอง ซึ่งเขา
ฝกงานระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12
กรกฎาคม 2556

ทั้งน้ี สหกรณฯ จายคาอาหารกลางวันแก
นักศึกษาที่เขารับการฝกงาน วันละ 50 บาทตอคน
ร อ ง ป ร ะ ธ า นฝ า ย ก า ร เ ง ิน เ ข า ร วม ก า ร ป ร ะ ช ุม
ประจําเดือนของ สอ. สหภาพแรงงานแพนเอเซียฯ

ว ันที ่ 12 กรกฎา คม 2 556 นายศ ร ีโพ ธิ์
วาย ุพ ักตร รองประธานฝายการเง ิน ในฐานะที่
ปรึกษาสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานแพน
เอเซ ีย  เปเปอรไทย จําก ัด เข าร วมการประช ุม
ประจําเดือนกรกฏาคม 2556 กับคณะกรรมการ
สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานแพนเอเซีย เป
เปอรไทย จํากัด อ. เมือง จ. สิงหบุรี ณ หองประชุม
ของบริษัทฯ

อนึ ่งนายกมลศ ักดิ ์  พ ัฒนส ิงห  สมาช ิก
สหกรณฯ ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ ดังกลาวเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณไดเขารวมการประชุมดวย
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สหกรณฯ จัดการอบรมสมาชิก รุนที่ 1 ที่หัวหิน
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556 สหกรณฯ

จัดการอบรมสมาชิก รุนที่ 1 เร่ือง “ 30 ป ความ
มั่นคงของสหกรณออมทรัพย ” ณ โรงแรมรอยัล
พาวิลเลี่ยน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ โดยมี
สมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ ฯ เขารวม
การอบรม รวม 61 คน

การอบรมมีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก
ทราบความเปนมาและความมั่นคงของสหกรณฯ
ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา  เพื่อใหสมาชิกมี
ความเชื่อมั่นในความมั่นคงของสหกรณฯ แมวาจะ
เกิดขอพิพาทแรงงานในระหวางการยื่นขอเรียกรอง
ของสหภาพฯ ตอบริษัทฯ  เพื่อใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการสรางความเขมแข็งและมั่นคงแกสหกรณฯ
ในอนาคต และเพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสมาชิก กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ

สมาชิกเขารวมอบรมกับสหกรณฯ ที่หัวหิน
สําหรับหัวขอการอบรมประกอบดวย เร่ือง

“30 ป ของความมั่นคงของสหกรณ ออมทรัพย”
บรรยายโดย นายเอนก ถนอมทรัพย ผู ตรวจราชการ
กรมสงเสริมสหกรณ เขต 1, 2 “ขอเรียกรองของ

สหภาพแรงงานฯตอบริษัทฯ กับการดําเนินงานของ
สหกรณฯ” บรรยายโดย นายเฉลย ชมบุหร่ัน ประธาน
กรรมการฯ และ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝ
ายการเงิน และ “สมาชิกกับการมีสวนสรางความแข
มแข็งและมั่นคงใหแกสหกรณฯ” บรรยายโดยนาย
ณัฐศิษฐ ตันติสันติสม อดีตรองประธานชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
รองประธานฝายการเงินรวมการสัมมนาและพิธีเปด
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด

วันที่ 17 กรกฎา คม 2 556 นายศ รีโพ ธิ์
วายุพัก ตร  รองป ระ ธา นฝ าย การ เงินใ นฐานะ
กรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด เขารวมการสัมมนา เร่ือง “การบริกหารงาน
สมาคมณาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด” ณ หองประชุม
สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด และรวมงาน
เลี้ยงแสดงความยินดีกับประธานกรรมการ และ
กรรมการ ชสอ. ที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
ชสอ. ในการประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดใน
เดือนมิถุนายนที่ผานมา

วันที่ 18 กรกฎา คม 2 556 นายศ รีโพ ธิ์
วายุพัก ตร  รองป ระ ธา นฝ าย การ เงินใ นฐานะ
กรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด เขารวมพิธีเปดอาคารสํานักงานหลังที่สองของ .

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด และไดมอบ
ภาพเหมือนพระสมเด็จเกษไชโย (ภาพใหญ)ใหแก
ประธานสหกรณฯ เพื่อเปนที่ระลึกและแสดงความ
ยินดีกับสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
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รองประธานฯ และ ผูจัดการรวมประชุมประจําเดือน
กรกฏาคม ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุ -
พักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการประชุมประจําเดือน
กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณ
จังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ
จัง หวัดอ าง ท อง โดย มีนา ย ศรีโพ ธิ์  วา ยุพัก ตร
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2556
รับรองราย รับ - รายจ ายชมรมฯ ประจํา เ ดือน
มิถุนายน 2556 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือน
มิถุนายน 2556 จํานวน 86,823.05 บาท รายรับ 5,000
บาท รายจาย 1,595 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน
กรกฏาคม 2556 จํานวน 90,228.05 บาท  ติดตามผล
การประชุมคราวกอน รวม 2 เร่ือง รับทราบเร่ืองการ
แตง ต้ังนายสุพจน  พงษชุม ประธานกรรมการ
สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงและคาสัตวอางทอง จํากัด
เปนกรรมการชมรมฯ แทนนายวีระ โสตรโยม อดีต
ประธานกรรมการฯ ซึ่งหมดวาระการเปนกรรมการ
สหกรณฯ รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณสมาชิก และรับทราบเร่ืองที่ สํานักงานจัง -
หวัดอางทองแจงใหทราบหลายเร่ือง มีมติกําหนดวัน
จัดการศึกษาอบรม การดูงาน และวันประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 ของชมรมฯ ในวันที่ 28 – 29
กันยายน 2556
สหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิกที่มงคลสมรส

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุ-

พักตร รองประธานฝายการเงินทําการมอบกระติก
นํ้ารอน มูลคา 530 บาท ใหแกนายสิทธิพลโนนทิง
สมาชิกแผนกเวิรคซ็อฟ เน่ืองจากทําการมงคลสมรส

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
ทําการมอบของที่ระลึก แกนายสิทธิพล  โนนทิง

สมาชิกแผนกเวิรคซ็อฟ
เน่ืองจากทําการมงคลสมรส

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา – มารดาสมาชิก
และสมาชิกฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์   วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห  แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายพยุงศักด์ิ  เวชโช นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ นายลิขิต  มีบํารุง นายพงษศักด์ิ คงมี
และนายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ เดินทางไป
เปนเจาภาพสวดศพพระอํานาจ ดอนใหม อดีต
สมาชิกสหภาพฯ – สหกรณฯ แผนกแอนซินลาร่ี
ผลิต ซึ่งเปนสามีของนางพะเยาว ดอนใหม และเปน
บิดาของนางพรชนก คงเกษม นายมงคล ดอนใหม
และ นางสาววิไลวรรณ ดอนใหม ที่วัดแสนสุข
อ. ปาโมก จ. อางทอง
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ทั้งน้ี สหกรณฯ ชวยเงินทําบุญแกสมาชิก 4
ราย คือนางพะเยาว ดอนใหม และ นายมงคล ดอน
ใหม คนละ 500 บาท นางพรชนก คงเกษม และ
นางสาววิไลวรรณ ดอนใหม คนละ 300 บาท

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห  แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก นาย
สุทัศน เอ่ียมแสง และ นายพงษศักด์ิ คงมี กรรมการฯ
เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพบิดานายฉันทวัฒน
เกตุสุข สมาชิกแผนกแอนซิลลาร่ี ผลิต ณ วัดโพธิ์ทูล
อ.เมือง จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายลิขิต มีบํารุง กรรมการ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ นางสาวนุชนารถ แกว
นํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี เปนเจาภาพสวดศพมารดา
นายมาโนช น่ิมนวล สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน
พนักงานของบริษัทฯ ที่บานพัก ต. โพสะ อ. เมือง จ.
อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันท่ี 16 กรกกฎาคม 2556 นายวิรัต  ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ และ นายสุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนายอภิวัฒน  อยูเพ็ชร
สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ที่วัดตาลเจ็ดชอ และชวย
เงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 19 กรกกฎาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และ นายสุทัศน
เอ่ียมแสง กรรมการฯ เขารวมพิธีสวดแบบคริสตงาน
ศพมารดา นายยุทธนา วัฒนะภูติ สมาชิกแผนก
บริหาร (แวรเฮาท) ที่บานพัก อ. เมือง จ. อางทอง
และชวยเงินแกเจาภาพ 1,000 บาท

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย จํานวน 2
ราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝาย
การเงิน นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการฯ เดินทางไป
เยี่ยมไขนางนาถ  มงคลหวา สมาชิกแผนกเจาหนาที่
ที่ บ า น พั ก  ใ ก ล กั บ ต ล า ด ป า โ ม ก  อ . ป า โ ม ก
จ. อางทอง เน่ืองจากเปนโรคลําไสอักเสบ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายเฉลย  ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายสุวัฒน  แกวเฮียง
เหรัญญิก นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไขนายบุญชวย บุญมี สมาชิกแผนก.
วิสโคส  ผลิต ที่บ านพัก ต .บอแร  อ .โพธิ์ทอง
จ. อางทอง เน่ืองจากตกน่ังราน
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เ ดือนสิงหาคมป น้ี สหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ของเราไดดําเนิน
กิจการมาครบรอบ 30 ปแลว สมาชิกที่เปนผูกอต้ัง
สหกรณออมทรัพยฯ ขึ้นมาเมื่อ วันท่ี 22 สิงหาคม
2526 ไดเกษียณอายุจากการทํางานกันไปหมดแลว
ดวย แตถึงแมจะเกษียณอายุก็มีหลายทานยังเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ และยังไดรับเลือกต้ัง
เปนคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออม
ทรัพยฯ  อยู  เพราะ สมา ชิกส วนใหญใหควา ม
ไววางใจและเชื่อมั่นในการบริหารงานถึงแมจะ
ไมไดทํางานอยูในบริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
แลวก็ตาม โดยเฉพาะ คุณศรีโพธิ์   วา ยุพักตร
ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธานฝายการเงิน ซึ่งใน
ปน้ีไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
ใ นน า ม ที ม เฉ ลิม พ ล แล ะ ไ ด รับ เลื อก ต้ัง เป น
กรรมการดําเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
นับเปนเกียรติคุณสําคัญสําหรับสหกรณออมทรัพยฯ
แล ะ ถือ ว า เปน ขอ งขวัญ ท่ีมีคุ ณค า ท่ีสุด ใ นป ท่ี
สหกรณฯของเรา มีอายุครบ 30 ปของการกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยฯ ในปน้ีดวย

ชุมนุมฯ (ชสอ.) มีสหกรณออมทรัพยที่เปน
สมาชิกจํานวน 1,004 สหกรณ  ประกอบดวย
สหกรณออมทรัพยในสวนงานตาง ๆ ดังน้ี

1. ภาคเอกชน จํานวน 322 สหกรณ
2. โรงพยาบาล/สาธารณสุข จํานวน 146

สหกรณ

3 . ส วนราชก าร /ราชก ารสวนทองถิ่น
จํานวน 124 สหกรณ

4. ตํารวจ จํานวน 117 สหกรณ
5. ทหาร จํานวน 114 สหกรณ
6. ครู จํานวน 103 สหกรณ
7. พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 49 สหกรณ
8. สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 29 สหกรณ
โดยแตละสหกรณจะสงผูแทนเขารวมการ

ประชุมใหญสามัญประจําป และผูที่เปนผูแทนจะมี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ
ละ 1 คน ในป 2556 มีสหกรณสงผูสมัครเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 17 คน
เลือกได 8 คน ผลการเลือกต้ัง นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร
ไดรับคะแนนเสียง 536 คะแนน ไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ลําดับที่ 3 ถือไดวาเปนคะแนน
เสียงที่สูงมาก เพราะผูที่ไดรับเลือกต้ังไดรับลําที่ 1 ,
2 ไดคะแนนเสียง 624 , 563 คะแนน ซึ่งไมตางกัน
มากนัก และมีระยะเวลาในตําแหนง 2 ป   จาก
จํานวนสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  จํานวน 1,004
สหกรณ จะเห็นไดวามีการแขงขันและตองใชความรู
ความสามารถจึงจะสามารถไดรับการเลือกต้ัง ชื่อ
ของ “ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด ” ไดรับการบันทึกไวเปนประวัติศาสตร
วาเรามีกรรมการสหกรณฯ ซึ่งไดรับการเลือกตั้งให
เปนกรรมการดําเนินการรวมบริหารงานของ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด หรือ
เรียกชื่อยอวา “ชสอ” ถึงแมสหกรณออมทรัพยฯ
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ข อ ง เ ร า จ ะ เ ป น ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ใ น ส ถ า น
ประกอบการ (ภาคเอกชน)มีทุนดําเนินงานแค 500
ลานบาท แตเมื่อคุณศรีโพธิ์ ลงสมัครก็ไดรับการ
เลือกต้ังเขาไปน่ังเกาอ้ีผูบริหาร ชสอ. ซึ่งเปนองคกร
ระดับประเทศไดอยางนาภาคภูมิใจ เปนการสราง
ความนาเชื่อถือใหกับสหกรณออมทรัพยฯ ของเรา
ทําใหสหกรณตาง ๆ ท่ัวประเทศไดรูจักชื่อเสียงของ
“สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด” มากข้ึน

การสมัครเขารับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการ
ของ ชสอ. น้ัน ผูสมัคร
จะตองเปนคณะกรรมการ
ของสหกรณออมทรัพย
ซึ่งเปนสมาชิกของ ชสอ.
และเมื่อไดรับการเลือกต้ัง
หากหมดจากวาระการเปน
ก รรม ก า ร ข อง ส หก ร ณ
ออมทรัพยก็ จะตองพน
จากการเปนคณะกรรมการ
ของ ชสอ. ดวยเชนกัน
โดยใชรอบปบัญชีของแต
ละสหกรณเปนตัวกําหนด คุณศรีโพธิ์  วายุพักตร
ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการของสหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2556 ดํารงตําแหนง 2 ป และจะหมดวาระ
ลงในการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 หรือ
ประมาณเดือนมกราคม 2558 ดังน้ัน เมื่อไดรับการ
เลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการของ ชสอ. เมื่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 จึงอยูในตําแหนงไดถึงวันที่
ชสอ. ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 หรือ
ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เน่ืองจาก ชสอ. ปดป
บัญชีทุกวันที่ 31 มีนาคม ทุกป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มีทุนดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 59,517.46 ลานบาท ทุนเรือนหุนจากสหกรณ
สมาชิก 10,054.73 ลานบาท ทุนสํารอง 859.44 ลาน
บาท  มีเงินรับฝากจากสหกรณสมาชิก 22,719.67

ลานบาท ต๋ัวสัญญาใชเงิน
9 , 9 5 4 . 6 3 ล า น บ า ท  มี
อสังหาริมทรัพย (ที่ ดิน
อ า ค า ร  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ )
335.00 ลานบาท และมี
กํ า ไ ร สุ ท ธิ 3 เ ดื อ น
( เ ม ษ า ย น -มิ ถุ น า ย น )
209.48 ลานบาท จะเห็น
ไ ด ว า คุ ณ ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ไดมีโอกาสได
เขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารงานองคกรท่ีมีทุน
ดําเนินการถึงหาหมื่นเกา

พันลานบาท ถือเปนความสําเร็จที่ยิ่งใหญของคุณศรี
โพธ์ิ  วายุพักตร และ สหกรณออมทรัพยฯ ของเรา
เปนสิ่งที่นายกยองควบคูไปกับการบริหารงาน
สหกรณออมทรัพยฯ ของเราจนครบ 30 ป ซึ่งได
นํามาซึ่งชีวิต ความเปนอยูที่ดีของสมาชิกสหกรณฯ
ทุกคนและเชื่อเถอะวาสิ่งดี ๆ จะตามมาอีกมากมาย
จากการเปนผูบริหารงาน ชสอ. ของทานในคร้ังน้ี
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วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สหกรณออม
ทรัพย สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด จะมีอายุ
ครบ 30 ป  ของการกอต้ังสหกรณออมทรัพยฯ
สมาชิกคงทราบดีแลววา คณะกรรมการสหกรณฯ
ไดกําหนดจัดกิจกรรมในวันดังกลาวหลายประการ
ไดแก   การแจกทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก
สหกรณฯ การจัดวิดีโอประวัติความเปนมาของ
สหกรณฯ การทําหนังสือที่ระลึกการครบรอบ 30 ป
การกอต้ังสหกรณออมทรัพยฯ การจัดทําเสื้อคลุม
(แจคเก็ต) ครบรอบ 30 ป การจัดต้ังสหกรณฯ การ
ทําบุญเลี้ยงพระเพล และการจัดกิจกรรมรวมกับ
คณะกรรมการหมูบานชุมชนอางทองธานี ซึ่งเปน
หมูบานที่ริเริ่มจัดตั้งของสหกรณฯ เมื่อป พ.ศ. 2532
ห รื อ เ มื่ อ 2 4 ป ที่ ผ า น ม า ใ น ส มั ย ที่ น า ย ศ รี โ พ ธ์ิ
วายุพักตร เปนประธานสหกรณฯ

ความคิดริเร่ิมจัดต้ังสหกรณออมทรัพยเกิด
จากคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน พบวา
ในขณะที่พนักงานมีรายไดเพิ่มขึ้น แตพนักงานกลับ
มีหน้ีสินเพิ่มมากขึ้นเชนกัน การที่สหภาพแรงงานฯ
เรียกรองใหบริษัทจายคาจาง และสวัสดิการตาง ๆ
ใหสูงขึ้นผลประโยชนไมไดตกแกพนักงานอยาง
แทจริงรูที่ไดรับผลประโยชนกลับกลายเปนนายทุน
ปลอยเงินกูแกพนักงาน คณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานฯ ไดพิจารณาเห็นวาสมควรทําการ
จัดต้ังสหกรณออมทรัพยเพื่อเปนสถาบันการเงินของ
สมาชิก และพนักงานในการที่จะเปนแหลงออมเงิน
ที่ไดรับผลตอบแทนสูง และ ในขณะเดียวกันก็เปน

แหลงใหกูยืมเงินที่สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่
ตํ่า คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จึงไดมี
มติใหจัดต้ังคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังสหกรณ
ออมทรัพยตอไป

ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2525 ของ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2526 ที่ประชุมไดมีมติเปนเอกฉันทใหสหภาพฯ
จัดตั้งสหกรณออมทรัพยขึ้นมา และไดมีการขอความ
รวมมือกับบริษัทใหความชวยเหลือในการหักเงินคา
หุน เงินกู และดอกเบี้ยจากพนักงานที่เปนสมาชิกที่
จัดต้ังขึ้น โดยนาย ที. เซตูมาคาวัน ประธานบริษัท
ไดมีหนังสือตอบรับที่จะหักเงินสงใหแกสหกรณใน
วันที่ 20 เมษายน 2526 และสหภาพแรงงานฯ ไดทํา
หนังสือถึงสหกรณจังหวัดในวันที่ 26 เมษายน 2526
เพื่อใหจัดสงเจาหนาที่มาดําเนินการจัดต้ังสหกรณ
ออมทรัพยให ตอมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2526 ไดมี
การประชุมใหญพนักงานผูซึ่งจะเปนสมาชิกและ
รวมดําเนินการจัดต้ังสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ขึ้น โดยมีสมาชิกเขารวมลง
ชื่อแจงความจํานงคจะเปนสมาชิกสหกรณจํานวน
116 คน และรวมถือหุนจํานวน 28,150 บาท ที่ประชุม
ไดมีมติเลือกต้ัคณะกรรมการผูกอต้ังสหกรณจํานวน
12 คน ซึ่งประกอบดวย นายวิรัช นิตยธีรานนท นาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร นายศรายุทธ ยะนา นายสมศักด์ิ
ศรีวิไล นางสาวเมตตา แตงเครือมาศ นางสาวทรง
ขวัญ หาญคุณากุล นายอนันต ทาอุบล นางวิภาวรรณ
นิตยธีรานนท นางนิลวรรณ สุกะระ นายอารีย
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กระจายแสง นายมานะกูล พรรณเรณู และนายนิมิตร
มณีเจริญ โดยไดเลือกต้ังให นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
ดํารงตําแหนงประธานคณะผูกอต้ัง

ตอมากรมสงเสริมสหกรณไดทําการ
ประกาศจดทะเบียนสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด เปนสหกรณประเภทออม
ทรัพยหมายเลขทะเบียนสหกรณท่ี กพธ 73/2526
หมายเลขขอบังคับท่ี กพธ 73/2526 ตั้งแตวันท่ี 22
สิงหาคม 2526 ในการดําเนินงานระยะแรกของ
สหกรณฯ ไดรับความรวมมือจากพนักงานซึ่งสวน
ใหญเปนสมาชิกสหภาพฯ สมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณฯ เปนจํานวนมาก เน่ืองจากสมาชิกมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในสหภาพแรงงานฯ โดยมี
ผูสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ ประมาณ 70% ของ
พนักงานในขณะน้ัน

เมื่อเร่ิมดําเนินกิจการสหกรณฯ ไดทําการหักเงินคา
หุนสมาชิกสะสมไวกอน เพื่อใหสหกรณฯ มีทุน
เ รื อ นหุ น จํ า น วน ม า ก  สํ า ห รั บ ก า รใ ห ส ม า ชิ ก
กู ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ม า ป ร ะ ม า ณ 6
เดือน สหกรณฯ เปดใหกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ.ฉ )
ครั้งแรกในวงเงิน 1,500 บาท และ ตอมาไดขยาย
วงเงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปน 3,000 บาท โดยผอน

ชําระคืนภายในเวลา 2 เดือน ตอมา สหกรณฯ ได
เปดใหกูเงินกูสามัญแกสมาชิก โดยใหกูคร้ังแรกเปน
เงินคนละ 7,000 บาท โดยมีผูไดรับเงินกูสามัญรุน
แรก ประมาณ 15 คน แมจะเปนเงินจํานวนไมมาก
นัก แตในชวงเวลาดังกลาวเงินจํานวนน้ีไดชวยเหลือ
สมาชิกที่มีความเดือดรอนทางการเงินไดเปนอยาง
มาก เน่ืองจากสมาชิกมีความเดือดรอนและ
จําเปนตองใชเงินในการชําระหน้ีสินนอกระบบเปน
อยางมาก เพราะนายทุนที่ปลอยเงินใหกูคิดดอกเบี้ย
เงินกูสูงต้ังแต รอยละ 5 – 10 ตอเดือน สมาชิกเปย
แชรโดยยอมจายดอกเบี้ยสูง เชน เงินตน 500 บาท
เปยดอก 300 บาท และบางรายยอมเปยดอกถึง 500
บาทเทากับเงินตนเลย

ตลอดระยะเวลา 30 ป ที่สหกรณฯไดดําเนิน
กิจการมา  สหกรณฯ ของเรามีความเจริญเติบโตมา
อยางตอเน่ือง สามารถชวยเหลือดานการเงินใหแก
สมาชิกที่มีความเดือดรอนจําเปนตองใชเงินสามารถกู
เงินไดโดยเสียดอกเบี้ยต่ําและเปนธรรม ในขณะที่
สมาชิกที่ตองการออมเงินก็สามารถออมเงินไดทั้ง
การถือหุนและฝากเงินกับสหกรณฯ โดยไดรับเงิน
ปนผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูง และไมตอง
เสียภาษีเงินปนผลและดอกเบี้ยเงินฝาก ที่สําคัญ
สหกรณฯ จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกต้ังแตแรกเกิด
จนถึงการเสียชีวิตดังที่สมาชิกทุกทานทราบดี

ขอบคุณคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดที่ทํา
การจัดต้ังสหกรณออมทรัพยฯ ขึ้นมา สิ่งที่ทุกทาน
ไดทําขึ้นเมื่อ 30 ปที่แลว ไดสงสรางคุโณปการอัน
สําคัญใหแกชาวไทยเรยอนมายาวนาน พวกเราจะไม
มีวันลืมส่ิงที่ทานไดทําไวใหแกพวกเราตลอด
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สวัสดีครับ “ แวดวงสหกรณ ” ฉบับประจํา
เดือนสิงหาคม 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ ทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ ######

วันที่ 22 สิงหาคม เปนวันครบรอบ 30 ป
การจัดต้ัง “ สหกรณออมทรัพย  สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ” ขอขอบคุณ คณะผูริเร่ิมจัดต้ัง
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ฯ  ซึ่ ง นํ า โ ด ย คุ ณ ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ประธานสหภาพฯ และคณะกรรมการ
สหภาพฯ ในขณะน้ัน ###### จากการจัดต้ังเมื่อ
พ.ศ. 2526 สหกรณฯ ไดสรางความมั่นคงทางการ
เงิน และชีวิตที่ดีใหแกสมาชิกอยางตอเน่ืองมาโดย
ตลอด ###### ออกรถยนตคันใหมปายแดงแลว
สําหรับเลขานุการ อบต. คุณประทวน  สัญญะวิรี
วางเมื่อไรพาไปเที่ยวบางนะครับ ###### ลูกชาย
สองคน กําลังโตวันโตคืนและเรียนหนังสือในชั้นสูง
ขึ้น ชวงน้ี คุณดุษฏี  ศรีสอาด (หนอย) ตองใชเงิน
เยอะ ไมเปนไรครับ ขยันทําโอทีเด๋ียวก็ไดเงินครับ
###### เดินทางไปตักบาตรดอกไมที่วัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร กอนวันเขาพรรษา งานน้ีไม
ทราบวานองตรี คุณจันตรีญา มาลาพงษ ไปกับใคร
กันเอย? ###### วันเขาพรรษาที่ผานมา คุณไขมุกข
จันทโคตร แตงชุดไทยสวยงามมาทําบุญ พรอมกับ
พาหลานสาวสุดที่รักมาดวย ###### ชวงเวลา
เดียวกัน คุณวิภาวรรณ  เอี่ยมสอาด พาลูกสาวไป
เที่ยวบึง-ฉวาก สุพรรณบุรี เห็นภาพในเฟสบุคแลว มี
ความสุขทั้งคุณแมและลูกครับ ###### เชนเดียวกัน
คุณวรรณดี  แกวเฮียง ที่พาคุณพอ คุณแม และครอบ

ครัวไปไหวหลวงพอโตองคใหญ และไดถายรูปกับ
คุณสรพงศ ชาตรี ดวยครับ ###### สวนรายน้ี คุณ
นฤมล สวนแกวมณี พาครอบครัวไปทานหมูจุม
โดยไมกลัวความอวนแตอยางไร? ###### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุณพีระภัทร ลอยละลิ่ว เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 13 ป ของการแตงงาน ขอให
ครอบครัวมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ ###### นาน ๆ
จะกลับมาอางทองเสียที เมื่อตนเดือนกรกฏาคม คุณ
อุดม-ลักษณ  ทองลิ่ม พรอมลูกชายมาฝากเงินกับ
สหกรณ ปาขาวยังดูสุขภาพสมบูรณแข็งแรงดีครับ
######

ผานพนไปดวยความประทับใจ สําหรับการ
จัดการอบรมสมาชิก รุนที่ 1 ของ สหกรณฯ โดยมี
ผูเขารวมการอบรม รวม 61 ทาน ขอขอบคุณสมาชิก
ทุกทานที่ เข าร วมการอบรมในคร้ัง น้ีดวยครับ
###### ลงชื่อเขารวมการอบรมไวแลว แตกอนถึง
วันอบรมเพียงวันเดียว คุณแมของสามีเสียชีวิต ทํา
ให คุณพรชนก น่ิมนวล ไมสามารถเดินทางไปรวม
การอบรมได ไมเปนไรครับปลายปคอยไปใหมครับ
###### การอบรมคร้ังน้ี มีสมาชิกที่ เขารามการ
อบรมกับสหกรณฯ เปนคร้ังแรกหลายทาน เชน คุณ
ปกรณ  มาประสพ คุณวรุณ  ทองเสริม  คุณทุติย-
พงศ พลพิภพ คุณณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา หวังวาใน
การอบรมสมาชิก รุนที่ 2 ตอนปลายปน้ี จะมีสมาชิก
ที่เขารวมการอบรมกับสหกรณฯ เปนคร้ังแรกอีก
หลายทานเชนกันครับ ###### สมาชิกสวนใหญ
ประทับใจกับวิทยากรที่มาบรรยายทุกคน โดยเฉพาะ
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หัวขอวิชา เร่ือง “ สมาชิกกับการมีสวนในการสราง
ความเขมแข็งใหกับสหกรณ ” ซึ่งบรรยายโดย
อาจารยณัฐศิษฐ  ตันติสันติสม คุณสุรสิงห บงกชเกิด
บอกวาตรงใจมากเลย ###### ในตอนกลางคืน
สมาชิกกลุมหน่ึงพากันไปเดินตลาดชิเคดา หรือ
ตลาดจ๊ักจ่ัน เพื่อหาซื้อของชอบของแตละทาน เชน
คุณเอกสิทธิ์  ประดิษฐทรัพย  คุณเพ็ญรัตน  สิทธิ
พงศ คุณจิตลดา  เกษมะณี  คุณนฤมล  เฉลิมรมย
คุณสาวิกา  ปนตระกูล คุณอัชณา วายุพักตร คุณนุช-
นารถ  แกวนํ้าเชื้อ และ อีกหลายทานครับ######
สําหรับสมาชิกสวนใหญที่ประทับใจกับหองพัก
อาหาร และการบริการของโรงแรมที่หัวหินแหงน้ี
ตองใหเครดิตกับนองผึ้ง คุณศรีประภา  แสงสวาง ที่
เปนคนติดตอประสานงานกับโรงแรมครับ ######
เปนสมาชิกที่เหน่ือยกวาทุกคนสําหรับการเขาอบรม
ในคร้ังน้ี เพราะภรรยาของ คุณราม  สุทมธิวงษ มี
อาการทองเสียรุนแรง ทําใหตองพาภรรยาไปหา
หมอกลางดึกที่โรงพยาบาลหัวหิน แตยังดีที่ไมตอง
เสียคาใชจาย เพราะคุณจ๋ีใชบัตรประกันสังคมครับ
###### อดีตสามสาว ซี. เอส.ทู พากันเขารวมอบรม
กับสหกรณฯ กันอยางพรอมเพียง คือ คุณสมพิศ
เขียนบุญเจริญ  คุณปราณี  ดวงผดุง และ คุณสุชิน
งามวิจิตร ทุกคนมีความสุขที่ไดเขารวมกิจกรรมกับ
สหกรณฯ เหมือนเชนตอนที่ยังทํางานอยูครับ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย คุณเกษม-
ศรี เมฆหมอก ที่ลูกสาวเขารับพระราชทานปริญญา
บัตรเมื่อปลายเดือนกรกฏาคมที่ผานมา ไดขาววาทั้ง
คุณพอและคุณแมปลื้มใจเปนอยางมากครับ ######
ระยะหลังน้ีไมไดเจอ คุณเมตตา  แตงเครือมาศ นาน

เลยครับ วาง ๆ แวะมาเยี่ยมนอง ๆ ที่สหกรณฯ บาง
นะครับ ###### มีอาการขอเขาเสื่อม ทําใหมีอาการ
ปวดตลอดเวลา คุณบุญสง  สีนุต ตองลดนํ้าหนักตัว
ดวยการงดทานข าวเย็นทุกวัน ก็ขอใหสุขภาพ
แข็งแรง หายเปนปกติโดยเร็วนะครับ ###### เกิด
วันเดียวกันในวันที่ 26 กรกฏาคม สําหรับสองหนุม
ตางแผนก คือ คุณคณิต  ชวดตระกูล และ คุณวีระ-
พล  ฉ่ําจิตร ก็ขอใหทั้งสองทานมีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขตลอดไปครับ ###### กลับมา
ทํางานไดแลว สําหรับ คุณบุญชวย บุญมี หลังจากที่
ตองหยุดงานเพื่อรักษาตัวเพราะตกบันได ขอใหหาย
เปนปกติโดยเร็วครับ ###### ขอแสดงความเสียใจ
กับ คุณมาโนช  น่ิมนวล และ คุณยุทธนา วัฒนภูติ
ที่สูญเสียคุณแมไปในเวลาที่ ใกล เคี ยงกัน เมื่ อ
กลางเดือนกรกฏาคมที่ผานมา ###### พี่นองสองคน
คุณไขมุกข จันทโคตร แ ละ คุณสมหมาย จันท-
โคตร พากันไปชมการแสดงแสง สี เสียงในงาน
“ปาฏิหาริยตํานานเมืองอางทอง” ที่วัดมวง อ. วิเศษ
ชัยชาญ พรอมกับถายรูปสวย ๆ มาลงเฟสบุคดวย
ครับ ###### ลงมือทําไข เค็มดองเกลือดอกแกน
ตะวันรับประทานเอง ไมทราบวาเมื่อไร คุณวัฒนชัย
กลัดสนิท จะทํามาขายเสียทีครับ ###### ขณะน้ี คุณ
อนุวัตร นาคอาทิตย กําลังทําสวนผักครบวงจร โดย
ปลูกผักและเลี้ ยงสัตวหลายชนิดแบบ เศรฐกิจ
พอเพียงเนนสงผักเปนหลัก อยาลืมเอามาขายที่
สหกรณฯ บางครับ ###### ลูกสาวสองคนกําลังโต
วันโตคืน คุณธนกร  ชินะตังกูร ตองดูแลอยาง
ใกลชิด เปนกําลังใจใหครับ ###### พบกันใหมฉบับ
หนา สวัสดีครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน กรกฎาคม 2556 (MONTHLY REPORTS JULY 2013)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAI RAYON LABOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE, LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา Special deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education Fund deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด

Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)

9. เงินฝากธนาคาร (10 ธนาคาร รวม 14 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา Loans to members from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from members in this month
คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to members

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่ Loans to other co-operatives
13. ดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกู Interest received from Loans
14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556 Revenues from January - July 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2556 Expenses from January - July 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,139
306,427,600.00

7,448,284.69
1,651,050.01
1,913,815.75
7,185,518.95

123,325,517.43
4,359,382.41
3,880,900.00

123,803,999.84
6,512,640.00

387,161.51
423,631.51

6,476,170
22,763,537.60

1,176,611.54

30,000,000.00
19,639,144.17
85,601,805.19

289,598,746.75
26,730,150.00
24,071,362.55

292,257,534.20
49,900,739.89

9,315,734.62
13,012633.73
3,659,940.52
9,352,693.21

คน Pr
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht

บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
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นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการชสอ. รวมการ
สัมมนาและงานเล้ียงสังสรรคกับชมรมสหกรณออม

ทรัพยภาคเหนือที่พษิณโุลก (17 กรกฏาคม 2556)

กรรมการฯ เยี่ยมไขนายบุญชวย  บุญมี สมาชิก
แผนกวิสโคส ผลิต ที่บานพัก อ. วิเศษชัยชาญ

จ. อางทอง (วันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

ผูจัดการมอบเงินประกันชีวิตกลุม จํานวน 50,000
บาท ใหแกบิดา - มารดา นายจตุรงค เฉลยพิศ

สมาชิกแผนกสปนน่ิง ซอมบํารงุ (1 กรกฎาคม 2556)

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการชสอ. รวมพิธีเปด
อาคารที่ทําการหลังที่ 2 ของสหกรณออมทรพัยครู

พิษณโุลก  จํากัด (วันที่ 18 กรกฏาคม 2556)
(18 กรกฏาคม 2556)

สหกรณฯ มอบเงินชวยงานศพมารดา
นายมาโนช น่ิมนวล สมาชิกแผนกพนสภาพ
การเปนพนักงาน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

สหกรณฯ มอบเงินชวยงานศพสามี
นางพะเยาวดอนใหม สมาชิกแผนกพนสภาพฯ

และใหบุตร 3 คน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2556)


