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สสอป. มอบเงินสงเคราะหศพแกทายาทสมาชิก
สมทบ 600,000 บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 นางเกษมศรี เมฆ-
หมอก ผูจัดการสหกรณฯ ทําการมอบเงินสงเคราะห
ศพใหแกผู รับประโยชนนางสํารวย เฉลิมฤกษ
เน่ืองจากนางสํารวล มากประมูล นองสาว เปน
สมาชิกสมทบสหกรณ  ซึ่งไดสมัครเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เสียชีวิตเปนเงิน
600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)

ตามขอบังคับสมาคมฯ สมาคมฯ จะหักเงิน
คาสงเคราะหศพที่ทายาทสมาชิกไดรับไว รอยละ 4
เพื่อเปนคาใชจายของสมาคมฯ รอยละ 3 เปนเงิน
18,000 บาท และเปนคาใชจายของศูนยประสานงาน
(สหกรณฯ) รอยละ 1 เปนเงิน 6,000 บาท รวมเปน
เงิน 24,000 บาท ดังน้ัน ทายาทสมาชิกไดรับเงิน
สุทธิ  จํานวน 576,000 บาท
สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก
สมาชิกขอเกษียณอายุกอนกําหนด

วันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และนายวิรัต ชูจิตต รองประธาน-

ฝ ายประชาสัมพันธ  และ นายสุวัฒน แกว เฮียง
เหรัญญิกมอบสรอยคอทองคําหนัก 1บาทมูลคา
20,100 บาท ใหแก นางประจวบ  สุขยิ่ง สมาชิก
แผนกแวรเฮาท เน่ืองจากขอเกษียณอายุกอนกําหนด
โดยมอบใหที่รานอาหารเล็กบานรอ
สหกรณฯ จัดงานครบรอบ 30 ป การกอตั้งสหกรณฯ

เน่ืองในโอกาสวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เปน
วันครบรอบ 30 ป การกอต้ังสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด คณะกรรมการ
ดําเนินการไดจัดกิจกรรม ดังน้ี คือ

( อานตอหนา 3)

สมาคมฯ มอบเงิน 600,000 บาทแกทายาทสมาชิก

ปที่ 28 ฉบับที่ 300 ประจําเดือน กันยายน 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 การเงิน
นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส ธุรการ
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ เงินฝาก

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

สหกรณฯ มอบทุนการศึกษาแกบุตร
สมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2556

จํานวน 230 ทุน
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สหกรณฯ จัดงานครบรอบ 30 ป (ตอจากหนา 1)
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทําบุญเลี้ยงพระเพล

จํานวน 9 รูป ที่หองประชุมสหภาพแรงงานฯ
วันที่ 24 สิงหาคม 2556 มอบทุนการศึกษา

บุตรสมาชิก คือ ทุนการศึกษาทั่วไป 130 ทุน และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผูฝากเงินฝากประจําเพื่อ
การศึกษาบุตร 130 ทุน

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดแสนสุข อ.ปาโมก
จ.อางทอง จํานวน 127 คน

นอกจากน้ัน สหกรณฯ ไดจัดทําเสื้อแจ็คเก็ต
“ ครบรอบ 30 ป สหกรณออมทรัพยฯ ” แจกใหแก
สมาชิกทุกคน และอยูระหวางการจัดทําวิดีซี “ประวัติ
ความเปนมาของสหกรณออมทรัพยฯ ” หนังสือ
“ครบรอบ 30 ป สหกรณออมทรัพยฯ” และการทํา
กิจกรรมรวมกับชุมชนอางทองธานี ซึ่งเปนหมูบานที่
สหกรณออมทรัพยฯ ริเริ่มจัดตั้งเม่ือ พ. ศ. 2536 ดวย
กรรมการฯ เขารวมการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ
กิจการกับชสอ.

วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2556 นายมานะกูล
พรรณเรณู  และ นายลิขิต  มีบํ า รุง กรรมการฯ
เดินทางไปรวมการอบรม หลักสูตร “ ผูตรวจสอบ
กิจการขั้นพื้นฐาน ” ณ โรงแรมริชมอนด อ. เมือง
จ. นนทบุรี  ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด

การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
การอบรมไดรับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ กฏหมาย บทบาท หนาที่ จริยธรรมของผู
ตรวจสอบกิจการและการประสานความรวมมือ

ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ ระบบบัญชี และ ระบบการควบคุม
ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฯ  ไ ด รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย

วันที่ 11 กรกฏาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการ
ประชุมประจําเดือนกรกฏาคม 2556 คณะกรรมการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย ณ หองประชุมศุภชัย
ศรีสติ พิพิธภัณฑแรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

ที่ประชุมไดทําการเลือกต้ังคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ชุดใหม รวม 17 คน ทําการแตงต้ังที่ปรึกษา
กิติมศักด์ิ รวม 22 คน และแตงทั้งที่ปรึกษา รวม 17
คน โดยไดทําการแตงต้ังคณะกรรมการฯ ตําแหนง
ตาง ๆไดแก 1. นายทวีป กาญจนวงศ ประธาน
มูลนิธิฯ 2. นายเสนห ตันติเสนาะ นางสุนีย ไชยรส
นายบุญเทียน ค้ําชู นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ รอง
ประธานฯ 3. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร เลขานุการ
4. นายธีระวิทย วงศ เพชร รองเลขานุการ และ
5. นางสาวสมหมาย สราญจิตต เหรัญญิก โดยคณะ
กรรมการฯ ชุดใหมดํารงตําแหนงเปนเวลา 2 ป
กรรมการ ชสอ. เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. รวม 3 ครั้ง

วันที่ 20 กรกฏาคม , วันที่ 16 และวันที่ 17
สิงหาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร กรรมการ
ดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด เขารวมการประชุมคณะกรรมการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ชุดที่ 41 คร้ังที่
3 คร้ังที่ 4 และ คร้ังที่ 5 ณ หองประชุม 302 อาคาร
สํานักงาน ชสอ. โดยมีนายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ
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ประธาน ชสอ. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และมี
กรรมการเขารวมประชุม 15 คน
กรรมการ ชสอ. รวมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา
มหาราชินี

วันที่ 29 กรกฏาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการดําเนินการชสอ. พรอมกับ
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 และเจาหนาที่
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
โดยการนําของ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการฯ ไดทําการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจาสิ ริกิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
โอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12
สิงหาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย ทั้งน้ี เทปถวายพระพรดังกลาวจะนําเผยแพร
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยตอไป

กรรมการชสอ. รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
เสริมสรางความรูดานวิชาการ

วั น ที่ 6 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน

วิชาการ ชุดที่ 41 คร้ังที่ 4 ณ หองประชุม 301
สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด  จ. นนทบุรี
กรรมการฯ รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการรวม 3 ฝาย

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 นายมานะกูล พรรณ-
เรณู และ นายพยุงศักด์ิ  เวชโช เดินทางไปรวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝาย ซึ่งไดแก ฝายเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณ ฝายสหกรณ และฝายสนับสนุน
ตางๆ ในจังหวัดอ างทอง ตามโครงการสราง
เครือขายความรวมมือและการเรียนรูรวมกันเพื่อ
พัฒนาสหกรณที่ไดดําเนินการมาต้ังแตป พ. ศ. 2554
ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ
จํากัด อ. วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง

ก า รป ระ ชุม มี วั ตุป ระ ส ง ค เ พื่ อร วม กั น
วิเคราะหหาแนวทางรวมมือ และขยายผลการพัฒนา
เครือขายความรวมมือ  เปดการเรียนรูระหวาง
ส ห ก ร ณ ภ า ย ใ น จั ง ห วั ดอ า ง ท อ ง  อั น เ ป น ก า ร
ขับเคลื่อนใหเกิดเครือขายการเรียนรู เครือขายธุรกิจ
และเพื่อใหเกิดเวทีการเรียนรู แลกเปลี่ยน พัฒนา
และแกไขปญหารวมกันของกลุมบุคคล องคการ ซึ่ง
เปนการเรียนรูในลักษณะของพันธมิตร
กรรมการ ชสอ. เขารวมประชุมคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 2 ครั้ง

วันที่ 8 และ 20 สิงหาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมการประชุม
คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ ชุดที่ 41 คร้ังที่ 3 และ คร้ังที่ 4 (วาระพิเศษ)
ณ หองประชุม 302 อาคารสํานักงาน ชสอ.
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ประธานชมรม สอ .ภาคกลางรวมประชุมกับชสอ.
วั น ที่ 9 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์

วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลาง พรอมกับกรรมการชมรมฯ และผูประสานงาน
ชมรมฯ รวม 3 คน เขารวมการประชุมผูแทนชมรม
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ภ า ค ทั้ ง 8 ภู มิ ภ า ค กั บ
คณะกรรมการชสอ. ณ หองประชุม 601 อาคาร
สํานักงาน ชสอ. โดยมีนายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานชสอ. เปนประธานในที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองการจัด
งานวันออมแหงชาติ ประจําป 2556 พิจารณากําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณออมทรัพยประจําป 2556 และ
พิจารณาแนวทางการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยเขา
รวมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ ยนเ รียนรู  เ ร่ือง
“กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ”
กรรมการฯ และเจาหนาที่รวมพิธีถวายพระพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชูจิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห แผน-
ประดิษฐ  เลขานุการ  นายลิขิต  มีบํารุง นายอนุรักษ
ทองโตนด นายสุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการฯ นาง
เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการ นางนาถ  มงคลหวา
หัวหนาฝายทั่วไป  นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ
เจาหนาที่การเงิน  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
เจาหนาที่ธุรการ และนางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ
เจาหนาที่เงินฝาก เขารวมพิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กับบริษัท
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) และสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน ณ บริเวณหนาบริษัท โดยมีสมาชิก
สหภาพฯ และ พนักงาน และฝายบริหารของบริษัทฯ
เขารวมพิธีเปนจํานวนมาก
รองประธานฯ เขารวมการประชุมประจํา เดือน
คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เขารวมการ
ประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย ณ หองประชุมศุภชัย
ศรีสติ พิพิธภัณฑแรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิกทําการมงคล
สมรส 3 ราย

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 นายวิรัต  ชูจิตต
รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆ-
หมอก ผูจัดการ รวมกันมอบของที่ระลึก (กระติกนํ้า
รอน) มูลคา 570 บาท ใหแกนางสาวพิณทิพย  พันธุ-
พุม สมาชิกแผนกบริหาร (หองปฏิบัติการเคมี )
ที่ศาลาประชาคมอําเภอปาโมก จ. อางทอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน เอ่ียม-
แสง และนายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว รวมกันมอบของ
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ที่ระลึก (กระติกนํ้ารอน) มูลคา 570 บาท ใหแกนาย
สุพจน สดแสงจันทร สมาชิกแผนกเวิรคซอฟ ที่
บานพัก ต. จําปาหลอ อ. เมือง จ. อางทอง

วันที่ 24 สิงหาคม 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ ทําการมอบของที่ระลึก
(กระติกนํ้ารอน) มูลคา 570บาท ใหแกนายนัฐพล
น่ิมนวล สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่ทําการสหกรณ
ออมทรัพยฯ
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางรวม
ปรึกษาหารือเตรียมการจัดการอบรมสมาชิก

วันที่ 1 2 สิ ง หาคม 2556 นาย ศรีโพ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลางเขารวมการปรึกษาหารือกับกรรมการชมรมฯ
ณ ที่ทําการสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานไทย
คูราโบ จํากัด อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อ
เตรียมการจัดการอบรมสัมมนาใหแกสมาชิกชมรมฯ
ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2556
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางศึกษาดู
งานและประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2556

วันที่ 1 8 สิ ง หา ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โพ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลางพรอมกับกรรมการชมรมฯ เขาศึกษาดูงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
จํากัด และเขารวมประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ณ หองประชุมสหกรณฯ
ดังกลาว โดยมีผูเขารวมประชุม 11 คน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คร้ังที่ 5/2555ประจําเดือนกรกฏาคม 2556 รับรอง
รายรับรายรับ – รายจายชมรมฯ รับทราบเร่ืองการ

จัดการอบรมสมาชิกชมรมฯ ในเดือนกันยายน -
มกราคม 2557 มีมติใหชมรมฯ เขารวมการจัด
กิจกรรมวันออมแหงชาติของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2556 ที่จังหวัดนครสวรรค โดยขอความรวมมือให
สหกรณของกรรมการชมรมฯ สงผูแทนเขารวมงาน
สหกรณละ 10 คน

รองประธานฯ และ ผูจัดการรวมประชุมประจําเดือน
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วั น ที่ 2 0 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และ นางเกษม-
ศ รี  เม ฆ หม อ ก ผู จั ดก า ร เข า ร ว ม ก า รป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือนสิงหาคม 2556 คณะกรรมการชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนกรกฏาคม 2556 รับรอง
รายรับ – รายจายชมรม ฯ ประจําเดือนกรกฎาคม
2556 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน
2556 จํานวน 90,228.05 บาท มีรายรับ 2,824.51
บาท รายจาย 1,765 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน
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มีนาคม 2556 จํานวน 91,287.56 บาท ติดตามผล
การประชุมคราวกอน 2 เร่ือง รับทราบการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิกและรับทราบเร่ืองที่
สหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบ หลายเร่ือง
รับทราบความคืบหนาการจัดอบรม การศึกษาดูงาน
และการประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ของ
ชมรมฯ ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 ที่กาญจนบุรี

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดา – ภรรยาสมาชิก
4 ราย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 นายสายัณห แผน-
ประดิษฐ เลขานุการ นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการฯ
นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการ และนางสาวนุช-
นาถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี เดินทางไปเปน
เจาภาพสวดศพมารดานายไตรเทพ พึ่งวงษญาติ
สมาชิกแผนกไฟฟาที่บานพัก ต.โผงเผง อ. ผักไห
จ.พระนครศรีอยุธยา และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝาย
การเงิน นายพยุงศักด์ิ  เวชโช นายลิขิต  มีบํารุง
กรรมการฯ และ นางนาถ  มงคลหวา หัวหนาฝาย
ทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานาย

อํานวย  จันทรมา สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน
พนักงาน และ นายอํานาจ  จันทรมา สมาชิกแผนก
วิสโคส ผลิต ณ บานพัก ต.หัวไผ อ.เมือง จ. อางทอง
และมอบเงินชวยงานแกสมาชิกคนละ 500 บาท เปน
เงิน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน)

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ันประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิ รัต ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายณัฐวุฒิ ศรีวิไล นาย
อนุรักษ ทองโตนด กรรมการฯ และ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพ
ภรรยานายปรีชา  ตรีกาลนนท สมาชิกแผนกพน
สภาพการเปนพนักงานที่วัดสวางอารมณ อ.โพธิ์-
ทอง จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 3 ราย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 นายเฉลย ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายลิขิต มีบํารุง นาย
สุทัศน เอ่ียมแสง และ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ ว
เดินทางไปเยี่ยมไขนายชุมพล กระจางจิตร สมาชิก
แผนกอินทรูเมนท ที่บานพัก ต.บางปลากด อ.ปา-
โมก จ. อางทอง เน่ืองจากผาตัดไทรอยด

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และนายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2
ราย คือ นางศรีประภา แสงสวาง สมาชิกแผนก
ควบคุมเวลา ที่บานพัก อ. ปาโมก จ. อางทอง
เน่ืองจากเปนไขเลือดออก และนางภมรกาญจน พึ่ง-
อยู สมาชิกแผนกควบคุมเวลา ที่บานพัก อ. เมือง
จ. อางทอง เน่ืองจากเปนโรคเกี่ยวกับสตรี
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กิจการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ใกลกับ
ถนนเลี่ยงเมือง เปนปมนํ้ามันที่สหกรณออมทรัพยฯ
ดําเนินกิจการตอจากสหกรณอางทองเดินรถ จํากัด
หลังจากที่สหกรณออมทรัพยฯ  ไดซื้ อกิจกา ร
ปมนํ้ามันมาจากสหกรณเดินรถฯ เมื่อสหกรณออม
ทรัพยฯ ไดบริหารกิจการปมนํ้ามันมาไดระยะหน่ึง
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองไดแจงใหทราบวา
สหกรณออมทรัพยฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจสถานี
บริการนํ้ามันได เน่ืองจากไมไดอยูในวัตถุประสงค
การการจัดต้ังสหกรณออมทรัพยฯ เพื่อเปนการ
แกไขปญหาดังกลาว คณะกรรมการสหกรณออม
ทรัพยฯ ไดทําการจัดต้ังสหกรณบริการ สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ขึ้นมา เพื่อทําหนาที่ในการ
ดําเนินกิจการสถานีบริการนํ้ามันปตท.โดยสหกรณฯ
ไดขายกิจการปมนํ้ามันใหแกสหกรณบริการฯ ดวย
การนํา เงินของสหกรณออมทรัพยฯ ไปฝากกับ
สหกรณบริการฯ และใหสหกรณบริการฯ นําเงินฝาก
ดังกลาวมาซื้อกิจการของปม นํ้ามันปตท . จาก
สหกรณออมทรัพยฯ ขณะน้ี สหกรณบริการฯได
ดําเนินกิจการปมนํ้ามัน ปตท. มาเปนเวลาเกือบหน่ึงป
แลว ผลการดําเนินกิจการอยูในระดับที่นาพอใจ

ถึงแมวาปมนํ้ามันปตท. จะบริหารงานโดย
สหกรณบริการฯ แตเงินลงทุนในการดําเนินกิจการ
ปมนํ้ามันก็เปนเงินฝากที่สหกรณออมทรัพยฯ นําไป
ฝากกับสหกรณบริการฯ สององคกรน้ีจึงเปนเหมือน
หุนสวนซึ่งกันและกัน ที่ สําคัญสมาชิกของสอง
องคกรก็คือสมาชิกคนเดียวกัน แมวาสมาชิกสหกรณ

บริการฯ จะมียังไมมากก็ตาม ดังน้ัน สหกรณฯ ทั้ง
สองแหงจะตองบริหารงานชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รวมทั้งการใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย
สมาชิกทั้งสองสหกรณฯ มีหนาที่ในการสนับสนุน
กิจการปมนํ้ามันของสหกรณบริการฯ อย างเต็มที่
ทานที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ เพียงอยาง
เดียวจะคิดวาไมจําเปนตองเติมนํ้ามันที่ปมนํ้ามัน
ปตท. ก็ได  เพราะเราไมได เปนสมาชิกสหกรณ -
บริการฯ น้ัน ทานคิดอยางน้ันไมได เพราะ สหกรณฯ
สองแหงทําธุรกิจทางการเงินรวมกันทานเปน
ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ บ ริก า ร ท า น ก็ ต อ ง เ ติ ม นํ้ า มั น
ปมนํ้ามันของสหกรณฯ ทานเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยฯ ทานก็ตองเติมนํ้ามันที่ปม ปตท. เชนกัน
เพื่อใหกิจการของปมนํ้ามัน ปตท. ดําเนินการไปได
ดวยดี มีผลกําไรมากเพื่อที่จะไดนําเงินฝากมาคืนกับ
สหกรณออมทรัพยฯ ในเวลาที่ไมนาน ทั้งน้ี เพื่อเปน
การลดตนทุนการดําเนินงานในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากที่
สหกรณบริการฯ ตองเสียใหแกสหกรณออมทรัพยฯ
ทุกเดือน แมวาจะเปนอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ามาก
ก็ตาม ถาไมตองเสียดอกเบี้ยกําไรก็จะเพิ่มมากขึ้น

ขณะน้ีไดมีสถานีบริการนํ้ามันพีที. มาเปด
ใหบริการใกลโรงงานของเรา ก็ขอฝากเพื่อนสมาชิก
ทุกทานวา ไมวาการใหบริการของเขาจะเปนอยางไร
ก็ตาม ทานก็ตองไมลืมปมนํ้ามันปตท. ของพวกเรา
ทานตองเติมนํ้ามันที่ปม ปตท. ของพวกเรา เพราะ
กําไรของปมพีที. เปนของเจาของปม แตกําไรของปม
ปตท. เปนของสมาชิกสหกรณบริการฯ และสหกรณ
ออมทรัพยฯ ทุกคน เพราะสองสหกรณฯ เปน
หุนสวนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน
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เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
สหกรณฯ ไดมีมติกําหนด “ระเบียบสหกรณออม
ทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด วาดวย เงินกู
สวัสดิการเพื่อการทองเที่ยว ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556”
โ ด ย ร ะ เ บี ย บ ฯ ฉ บั บ น้ี บั ง คั บ ใ ช ต้ั ง แ ต วั น ที่
8 กรกฏาคม 2556 เปนตนไป การกําหนดระเบียบฯ
ดังกล า ว เพื่ อ เปนก ารใหส วัส ดิก ารแกสมาชิก
ส ห ก ร ณ ฯ  ไ ด มี โ อ ก า ส ท อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตางประเทศ เปนการสรางประสบการณชีวิตและ
ความสุขกับการเดินทางทองเที่ยวใหแกครอบครัว

สาระสําคัญของระเบียบสหกรณฯ วาดวย
เงินกูเพื่อสวัสดิการทองเที่ยว มีดังน้ี คือ

ขอท่ี 4. การกูสวัสดิการเพื่อการทองเที่ยว
จะเปนการจัดการทองเที่ยวที่จัดโดยผูจัดนําเที่ยวราย
ใดก็ได  โดยสหกรณฯ จะทําการประสานงานในการ
จายคาใชจายให

ขอท่ี 5. การกูสวัสดิการเพื่อการทองเที่ยว
น้ี เ ปน ก า ร ทอ ง เที่ ย ว ทั้ ง ภ า ย ใ นป ระ เ ท ศ  ห รื อ
ตางประเทศ  โดยใหสมาชิกผูขอกูเงินแนบเอกสาร
ประกอบคําขอกูซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง
พรอมกับคาใชจายจากบริษัทจัดนําเที่ยว

ขอท่ี 6. จํานวนเงินกู ที่ใหแกสมาชิกคน
หน่ึง ๆ ใหอยูในเกณฑ ดังน้ี

6.1 กูไดไมเกิน 80,000 บาท สําหรับการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ ทั้งน้ียอดกูตองไมเกิน
150% ของคาใชจายจากบริษัทนําเที่ยว

6.2 กูไดไมเกิน 150,000 บาทสําหรับการ
ทองเที่ยวตางประเทศ ทั้งน้ี ยอดกูตองไมเกิน 150 %
ของคาใชจายจากบริษัทนําเที่ยว

6.3 กรณีใชหุนค้ําประกันใหกูไดไมเกินรอย
ละ 95 ของหุน แตสมาชิกตองไมมีภาระในการใช
หุนค้ําประกันเงินกูอ่ืน ๆ

6.4 เงินงวดชําระหน้ี เมื่อชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยแลว สมาชิกตองมีเงินเดือนเหลือไมนอยกวา
รอยละ 25 ของเงินไดรายเดือน

การชําระหน้ีสําหรับเงินกูสวัสดิการเพื่อการ
ทองเที่ยว สมาชิกจะขอผอนชําระกี่งวดก็ไดตาม
เสนอแตไมเกิน 24 เดือนสําหรับสมาชิกที่รับคาจาง
เปนรายเดือน หรือ 48 งวด สําหรับสมาชิกที่รับ
คาจางเปนรายวิก”

สําหรับการให เงินกูสวัสดิการเพื่อการ
ทองเที่ยวของสหกรณฯ ในระยะแรก น้ัน คณะ
กรรมการฯ จะใหกูเฉพาะการจัดนําเที่ยวที่สหกรณฯ
จัดขึ้น หรือการใหกู ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จัดการอบรมและทัศน
ศึกษาเทาน้ัน หลังจากน้ัน จะเปดโอกาสใหสมาชิก
สามารถกูเงินสวัสดิการเพื่อการทองเที่ยวสําหรับไป
เที่ยวกับบริษัทจัดนําเที่ยวโดยทั่วไป

คณะกรรมการฯ คาดวาเงินกูสวัสดิการเพื่อ
การทองเที่ยวจะทําใหสมาชิกมีประสบการณชีวิตที่ดี
แล ะ เปนกา รส ร า ง ควา มสุข ใ หแกตน เอง แล ะ
ครอบครัว ทําใหสมาชิกไดมีโอกาสเดินทางทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศในสถานที่ที่สมาชิกตองการ
เดินทางไป เที่ยวอยางเทาเทียมกันทุกคน ไมใชไป
เที่ยวไดเฉพาะสมาชิกที่มีเงินเทาน้ัน
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วิธีลดความอวน ดวยอาหาร 3 ประเภทที่กิน
แลวไมอวน

วิธีลดความอวนดวยการออกกําลังกาย เปน
วิธีลดความอวนที่ไดผลดี ถาคุณมีเวลามากพอและ
ทําแบบสม่ําเสมอ การออกกําลังกายน้ันเปนการดูแล
สุขภาพ ของคุณไดดีทีเดียว แถมคุณเองก็จะแข็งแรง
จากการออกกําลังกายอีกดวย แตถาคุณไมมีเวลาออก
กําลังกายละคุณจะทํายังไง วันน้ีเรามีวิธีลดความ
อวนดวยการทานอาหารมาฝากคุณสาวๆ กัน

อาหาร 3 ประเภทที่กินแลวไมอวน มี ดังน้ี
1. อาหารประเภทตม แกงจืดตําลึงหมูสับ

แกงจืดมะระสอดไส แกงจืดวุนเสน ตมเลือดหมู
แกงเหลืองปกษใต แกงเลียงผักรวม แกงสม แกง
ออมปลา แกงแคไก แกงปาไก ตมยํากุงนํ้าใส ตมยํา
ปลาชอนนํ้าใส ตมยําปลาทู ตมยําปลาหมึก ตมยําไก

2. อาหารประเภทยํา สมตําไทย สมตําไทย
ใสปู สมตําผลไม ยําตะไคร ยํามะมวง ยํารวมมิตร ยํา
แมงกะพรุน ยํามะเขือยาว ยําวุนเสน ยําเน้ือ ยําเปด
ยาง ยําไขตมทรงเคร่ือง ลาบหมู ลาบปลา ลาบไก
พลากุง

3. อาหารประเภทน่ึง เตาหูน่ึงทรงเคร่ือง
ปลากะพงน่ึงมะนาว ปลาชอนจ้ิมแจว ปลาน่ึง
สมุนไพร ปลาทับทิมน่ึงบวย ปลากะพงน่ึงบวย

อาหารที่แนะนํามาทั้งหมดน้ีไมไดชวยให
นํ้าหนักของคุณลดไปซะทีเดียว มันเปนเพียงวิธีลด
ความอวนวิธีหน่ึงของประเภทอาหารที่ไมทําให
ไขมันสวนเกินที่ เราไมตองการจะมารังควาญได

ตางหาก ไมวาอยางไรการออกกําลังกายก็ยังคงเปน
วิธีลดความอวนที่ดีที่สุดและตองไมหักโหมเกิน

กาแฟชวยปองกันมะเร็งเตานม
นักวิจัยมหาวิทยาลัยของสวีเดนคนเจอวา

กาแฟอาจมีสรรพคุณหามมะเร็งเตานม  คนไขที่
รักษาดวยยาทามอกซิ เฟนกลับมาเปนซ้ํ าได อีก
เพราะเห็นมาวาคนไขผูที่ด่ืมกาแฟวันละไมนอยกวา
2 ถวยพรอมกับยา จะเปนซ้ํานอยกวาคนที่ด่ืมกาแฟ
เพียงวันละถวย นักวิจัยไดศึกษาดวยการติดตาม
อาการของผูปวยมะเร็งเตานม ทางภาคใตของสวีเดน
จํานวนไมตํ่ากวา 600 ราย มานาน 5 ป พบวาคนไข
ประมาณคร่ึงหน่ึงใชยาทามอกซิเฟน อันเปนยารักษา
ดวยการใหฮอรโมนทดแทน หลังจากการผาตัดเตา
นมออกไป แตยังไมอาจรูไดวากาแฟทําอยางไร ได
แตคาดวามันอาจชวยปดกั้นฮอรโมนเอสโตเจนไว
นักวิจัยอาวุโสคาดวา “กาแฟอาจทําปฏิกิริยากับยา
ทามอกซิเฟนทําใหออกฤทธิ์ไดแรงขึ้น” นักวิจัย
มหาวิทยาลัยแหงน้ีมีความสนใจเร่ืองที่กาแฟชวยลด
โอกาสของการเปนมะเร็งเตานมนางแบบมากอน
แลว เพราะมันเคยแสดงใหเห็นวาชวยขัดขวางการ
เจริญเติบโตไดดี
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนเมษายน 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ ทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมหมาย จันทร-
โคตร ที่ไดเปนเจาของบานหลังใหมที่สระบุรี คาดวา
อีกไมนานคงมีคนมาชวยดูแลบานใชไหมครับ $$$
@@$$$ กลับมาทํางานต้ังแตตนเดือนสิงหาคมแลว
สําหรับ คุณนนทรีย เกษจันทรหลังจากที่ลาคลอด 3
เดือนเพื่อเลี้ยงลูกคนที่สอง ยินดีตอนรับสูบานหลังที่
สองครับ $$$@@$$$ ขอเกษียณอายุกอนกําหนดไป
แลว สําหรับ คุณประจวบ  สุขย่ิง และขอแสดงความ
ยิ น ดี ด ว ย ที่ บ ริ ษั ท รั บ ลู ก ม า ทํ า ง า น แ ท น
ครับ$$$@@$$$ ลูกชายของคุณประไพ  เวชโช เปด
“รานทําปายอ้ิงคเจท” แลว ก็ขอใหเพื่อนสมาชิก
ชวยกันอุดหนุนดวยนะครับ $$$@@$$$ อยากให
ลูกมีอุปกรณในการเรียนเหมือนคนอ่ืน ๆ เขา คุณ
ยินดี กลั่นฉะออน จึงซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคใหนอง
เ ก ตุ  เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  ดี ใ จ แ ท น ลู ก ส า ว ด ว ย
ครับ$$$@@$$$ จัดพิธีมงคลสมรสใหกับลูกสาวไป
แลว  สํ าหรับ คุณสมพงษ   พันธพุม และ คุณ
สมหมาย ทับไทย โดยมีญาติพี่นองและเพื่อน ๆ ไป
รวมงานเปนจํานวนมาก ขอแสดงความยินดีดวยครับ
$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดี กับเพื่อนสมาชิกสี่
ทาน คือ คุณสุพจน  สดแสงจันทร คุณธีรเดช  เอนก-
ศรี คุณณัฐพล  น่ิมนวล คุณพิณทิพย พันธุพุม ที่ได
เขาพิธีสมรสในเวลาที่ใกลเคียงกัน ขอใหสมาชิกทั้ง
สี่ทาน (สี่ครอบครัว) มีความสุขในชีวิตสมรส

ตลอดไปครับ $$$@@$$$ ทําการปลูกตนแกน
ตะวันรุนใหมแลว สําหรับ คุณวัฒนชัย คุณสายทอง
กลัดสนิท อีกสามเดือนก็รับทรัพยอีกแลว เพื่อน
สมาชิกที่อยากมีรายไดเสริมติดตอขอความรูไดจาก
คุณกบครับ $$$@@$$$ อยูระหวางการปลูกบาน
หลังใหมงานน้ี คุณหิรัญ นาเมืองบอกวาหมดเงินไป
หลายเหมือนกัน ทําบุญบานเมื่อไรบอกกันดวยนะ
ครับ$$$@@$$$ ทําบุญเน่ืองในโอกาสครบรอบ
สองปการเสียชีวิตของคุณพอไปแลว สําหรับ คุณ
อัชณา วายุพักตร โดยมี คุณเฉลิมศรี กลั่นฉะออน
และ คุณพวงทอง หมีทองนําขนมไปรวมทําบุญดวย
$$$@@$$$ ลูกชายทํางานที่ไทยเรยอนทั้งสองคน
แลว แต คุณพรพรรณ อนไชยะ ก็ยังหารายไดเสริม
ดวยการขายขนมปง ไขไก และอ่ืน ๆ อยูเปนประจํา
ขอชื่นชมครับ $$$@@$$$ แตงตัวหลอและสวยใน
วันแตงงานลูกชายทั้งคูสําหรับ คุณวิรัต คุณสุนี ชู-
จิตต แถมคุณวิรัตยังประกาศกลางงานเสียดวยวา
อยากไดหลานแฝดจากลูกชายลูกสะใภครับก็ขอให
สมหวังนะครับ

ขอแสดงความเสียใจกับคุณสํารวย เฉลิมฤกษ
ที่สูญเสียนองสาวไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี แตคุณสํารวย
ได รับเงินสงเคราะหศพจากสมาคมฌ าปนกิจ
ส ง เค ร า ะ หส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณอ อ ม ท รัพ ย ส ถ า น
ประกอบการ (สสอป.) จํานวน 600,000 บาท เพราะ
คุณสํารวยนํานองสาวเปนสมาชิกสมาคมฯ ดวยครับ
$$$@@$$$ ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกอีกคร้ัง ขณะน้ี
สมาคมฯ กําลังรับสมัครสมาชิกรอบ 4/2556 อยู โดย
เปดรับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 ผูสมัครตองมีอายุ
ไมเกิน 55 ป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
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สหกรณฯ ครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความเสียใจ
กับ คุณอํานวย จันทรมา และ คุณอํานาจ  จันทรมา
ที่สูญเสียมารดาไปเมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา
ครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณปรีชา
ตรีกาลนนท ที่สูญเสียภรรยา (คุณรุจี) และ คุณวีระ
เดชฟุงที่สูญเสียพี่สาว (คุณรุจี) ไปเมื่อปลายเดือน
สิ ง ห า ค ม ที่ ผ า น ม า ค รั บ $$$@@$$$ต อ ง เ ข า
โรงพยาบาลราชธานีเปนประจําสําหรับ คุณพยนต
ทองกระจาย เพราะเปนโรคเบาหวานก็ขอใหสุขภาพ
ดีขึ้นโดยเร็วนะครับ $$$@@$$$ เปนโรคกรดไหล
ยอนทําใหเมื่อปลายเดือนสิงหาคม คุณวัชระ ปา-
พฤกษา ถึงกลับนอนไมไดสองคืนติดกันเลย ขอให
หายโดยเร็วเชนกันครับ$$$@@$$$ เกิดในเดือน
สิงหาคมเหมือนกัน คุณวิไลวรรณ ดอนใหม (9 ส.ค.)
คุณกฤษณะชัย  สินธุประสิทธิ์ (30 ส.ค.) ขอให
สมาชิกทั้งสองทานมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
มาก ๆ ครับ$$$@@$$$ นอกจากทํางานแลวคุณ
จันทรตรีญา  มาลาพงษ ยังหารายไดเสริมดวยการ
ขายสินคาดานสุขภาพและความงามดวย สนใจ
ติดตอกับเจาตัวครับ

ผานไปแลวสําหรับวันครบรอบ 30 ป การ
กอต้ัง สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร-
ยอน จํากัด ขอขอบคุณสมาชิกชุดกอต้ังทุกทานที่ทํา
ใหพวกเรามีวันน้ีขึ้นมา $$$@@$$$ ในวันทําบุญ
คุณเพ็ญรัตน  สิทธิพงศ และ คุณประไพ เวชโช
สมาชิกชุดกอต้ังที่เกษียณอายุไปแลวมารวมงานดวย
ขอขอบคุณทุกทานครับ $$$@@$$$ ขอบคุณ คุณ
บรรเทิง จําเริญใหญ และ คุณนาวิน หากิจจา ที่
มารวมการทําบุญในฐานะฝายบริหารของบริษัทฯ

แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ ฯ  ด ว ย ค รั บ $$$@@$$$
$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่สํานัก
ใหญ 3 ทานที่ไดรับประเภท “ เงินฝากประจําเพื่อ
ทุนการศึกษาบุตร” คือ คุณนิรมล รจิตจามีกร
(2 ทุน) คุณสุรียลักษณ โภคาประกรณ และ คุณนิอร
สงวนเสริมศรี (2 ทุน) $$$@@$$$ แมจะเปนคน
โสด แต คุณสํารวย กระจางวัน ก็เปดบัญชี “ เงินฝาก
ประจําเพื่อทุนการศึกษาบุตร” ดวย ปน้ีไดรับทุนไป
สองทุนเชนกันครับ $$$@@$$$ เปนสมาชิกจาก
โรงงานหนองแคคนเดียวที่ไดรับทุนการศึกษาบุตร
ประเภทน้ี ขอแสดงความยินดีกับ คุณธีระศักดิ์ ศรี-
เผือด ดวยครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับ
สมาชิกใหมหลายทานที่บุตรไดรับทุนการศึกษา
ประเภททั่วไปตามระดับชั้นตาง ๆ ไดแก คุณเดือน-
ฉาย  เงินทิพย  คุณรุงนิ รันด  จันทรพานิช คุณ
สุกัญญา ศุภศิลป และคุณประพันธ มิตรอุดม

คณะกรรมการสหกรณ ไดทําการกําหนด
ระเบียบสหกรณฯ เพื่อใหสมาชิกสามารถกูเงินเพื่อ
การทองเที่ยวทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
แลว และมีโครงการจะจัดนํา เที่ ยวไป ปาย –
แมฮองสอนในปลายปน้ี รายละเอียดจะแจงใหทราบ
อีกคร้ังหน่ึงครับ ขอใหสมาชิกที่สนใจเตรียมวันลา
งานไวดวยครับ $$$@@$$$ฝากขาวมาจาก คุณ
คณิต ชวดตระกูล วาสหภาพแรงงานไทยเรยอนและ
สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็คจะรวมกันเปน
เจาภาพ จัดการแขงขัน“กีฬาเบอรลาสัมพันธ” ใน
วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่อางทอง ขอใหนักกีฬา
เตรียมการฝกซอมไดแลวครับ$$$@@$$$ พบกัน
ฉบับหนา $$$@@$$$ สวัสดีครับ
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วันที่ 22 สิงหาคม 2556 เปนวันครบรอบ 30
ป การกอต้ังสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด คณะกรรมการสหกรณฯ ได
กําหนดกิจกรรมตาง ๆ หลายกิจกรรม โดยกิจกรรม
น้ัน ๆ จะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 22 สิงหาคม 2556 และ
ดําเนินตอไปจนเสร็จสิ้นการดําเนินงานกิจกรรมที่
สหกรณฯ ไดจัดทําขึ้นแลว ไดแก

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 การมอบเสื้อแจ็คเก็ต
“ครบรอบ 30 ปสหกรณฯ” ใหแกสมาชิก

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
เพล จํานวน 9 รูป ที่หองประชุมสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน

วั น ที่ 2 4 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 6 พิ ธี ม อ บ
ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรฯ ณ สโมสร
พนักงานบริษัทฯ รวม 2 ประเภท คือ

1. ทุนการศึกษาสําหรับสมาชิกผูฝากเงินฝาก
ประจํา เพื่อการศึกษาบุตร จํานวน 130 ทุน ๆ ละ 500
บาท เปนเงิน 65,000 บาท

การมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก
ประเภทน้ี สหกรณฯ นําบัญชีเงินฝากประจําเพื่อ
การศึกษาบุตรของสมาชิกทั้งหมด จํานวน 655 บัญชี
ม า จั บ ส ล า ก เ พื่ อ ห า ร า ย ชื่ อ ส ม า ชิ ก ที่ ไ ด รั บ
ทุนการศึกษาบุตร จํานวน 130 ทุน

2. ทุนการศึกษาบุตรท่ัวไป จํานวน 130 ทุน
ซึ่งมอบใหแกบุตรสมาชิก เปนเงิน 192.000 บาท

การมอบทุนการศึกษาประเภทน้ี สหกรณฯ
ประกาศใหสมาชิกแจงรายชื่อบุตรที่เรียนในระดับ

ตาง ๆ แกสหกรณฯ เพื่อขอรับทุนการศึกษา  จากน้ัน
คํานวณสัดสวนของบุตรสมาชิกที่สงรายชื่อมาให
สหกรณฯ เพื่อมอบทุนใหบุตรสมาชิกในแตละ
ประเภทมากนอยไมเทากันตามจํานวนรายชื่อของ
บุตรสมาชิกที่แจงแกสหกรณฯ โดยในปน้ีมีสมาชิก
แจงรายชื่อบุตรเพื่อขอรับทุน และไดรับการจัดสรร
สัดสวนในการมอบทุนการศึกษา ดังน้ี คือ.

1. ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา สมาชิก
แจงรายชื่อบุตร 94 คน ไดรับการจัดสรรทุน 47 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท เปนเงิน 47,000 บาท

2. ระดับมัธยมศึกษา – ปวช.สมาชิกแจง
รายชื่อบุตร 83 คน ไดรับการจัดสรรทุน 42 ทุน ๆ
ละ 1,500 บาท เปนเงิน 63,000 บาท

3. ระดับปวส. – มหาวิทยาลัย สมาชิกแจง
รายชื่อบุตร 81 คน ไดรับการจัดสรรทุน 41 ทุน ๆ
ละ 2,000 บาท เปนเงิน 82,000 บาท

รวมผูแจงรายชื่อขอรับทุน 258 คน ไดรับ
ทุนการศึกษา 130 คน รวมเปนเงิน 192,000 บาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 การเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวันแสนสุข
อ. ปาโมก จ. อางทอง จํานวน 127 คน โดยสหกรณฯ
จัดขาวมันไก และไอศครีมกระทิสดไปเลี้ยงนักเรียน

สําหรับกิจกรรมที่อยูระหวางการดําเนินการ
คือ การทําหนังสือที่ระลึก “ครบรอบ 30 ป การกอต้ัง
สหกรณฯ” การทําดีวิดี “ประวัติความเปนมาของ
สหกรณฯ” การเยี่ยมสมาชิกที่เกษียณอายุครบ 5 ป
และการจัดทํากิจกรรมรวมกับชุมชนอางทองธานีซึ่ง
เปนหมูบานที่สหกรณฯ จัดทําขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2532
ท้ังหมดน้ี คือ สิ่งดี ๆ ท่ีมอบใหสมาชิกทุกคน
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รายงานกิจการประจําเดือน สิงหาคม 2556 (MONTHLY REPORTS AUGUST 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 (9 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 - สิงหาคม 2556 Revenues from January - August 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2556 Expenses from January - August 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,144
307,752,320.00

7,185,518.95
1,424,735.45
2,161,657.71
6,448,596.69

123,803,999.84
4,232,202.15
3,362,382.39

124,673,819.60
6,476,170.00

404,881.61
702,651.61

6,178,400.00
22,763,537.60

878,572.54

30,000,000.00
14,127,377.38
87,477,229.10

292,257,534.20
29,726,820.00
26,626,301.34

295,358,052.86
52,468,287.83
10,760,387.37
14,849,762.58

4,143,829.05
10,705,933.53

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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สหกรณฯ ทําบุญเล้ียงพระเพล จํานวน 9 รูป
ที่หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน

(วันที่ 22 สิงหาคม 2556)

สหกรณฯ เดินทางไปเยี่ยมนายชิน  กันเกตุ
สมาชิกที่เกษียณอายุครบ 5 ป ที่บานพัก

ต.จําปาหลอ (วันที่ 22 สิงหาคม 2556)

สหกรณฯ เล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน เทศบาลวัดแสนสุข อ.ปาโมก จ.อางทอง
จํานวน 127 คน (วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

สหกรณฯ มอบของที่ระลึก (กระติกนํ้ารอน)
ใหแกนายนัฐพล  น่ิมนวล สมาชิกแผนก

วิสโคส ผลิต (วันที่ 24 สิงหาคม 2556)

สหกรณฯ มอบเงินชวยงานศพภรรยา นายปรีชา
ตรีกาลนนท สมาชิกแผนกพนสภาพฯ

(วันที่ 22 สิงหาคม 2556)


