
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอาย ุ 

วนัที 1 กรกฎาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนายสุทัศน์ เอียมแ ส ง 

กรรมการ มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 

20,550 บาท (สองหมืนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ใหแ้ก่นายไพโรจน์  แสงมะหมดั สมาชิกแผนกสปิน

นิง ผลิต เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ในงาน

เลียงสังสรรค์การเกษียณอายุ ณ สโมสรพนักงาน 

บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิกทีป่วย

เป็นโรคมะเร็ง 

วนัที 12 กรกฎาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประ ธานฝ่ ายการเ งิ น  นายศ รีโพธิ   วายุพักตร์ 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ

เดินทางไปมอบเงินช่ วยเหลือค่า รักษาพยาบาล    

ให้แก่ นายธงชัย นาคทับที สมาชิกแผนกบริหาร 

(ดบัเพลิง) จาํนวน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถว้น) 

ทีบ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก

สมาชิกป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดาํเนินการชุดท ี35 (พ.ศ. 2560) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

คาํขวัญวนัแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา 

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ 

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล 

เพือมาเป็น กาํลังไทย ให้แขง็แรง 
 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานคําขวัญ 

วันแมแหงชาติ ป ๒๕๖๐ 

 

สบิสองสิงหามาส 

กราบเบืองบาทนอ้มเกลา้นอ้มเกศ ี

ถวายพระพรองค์มหาราชนีิ 

สดุดพีระแม่เจา้ของเหล่าไทย 

พระเมตตาการุณยค์าํจุนราษฎร ์

นาํพระทยัพไิลพลิาศสะอาดใส 

เออืมหตัถท์ิพยป์กป้อง ณ ผองใด 

ทวยราษฎรไ์ซรแ้ซ่ซอ้งองค์ทรงพระเจรญิ 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
สหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 
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กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ บริษัท 

สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (ต่อจากหน้า 1) 

วนัที 5 เมษายน 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์  

กรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2560 ผูถ้ือหุน้บริษทั สหประกนัชีวติ จาํกัด (มหาชน) 

ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนเวนชนั สีแยก

ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทงันี 

สหกรณ์ฯ ถือหุ้นกับบริษัท จาํนวน 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถว้น) 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนา

กับ ชสอ. ทีแก่งคอย 

 วนัที 28 พฤษภาคม 2560 นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมการสัมมนา 

เรือง “ปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออม

ทรัพย์ขนาดเล็ก” ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง    

จ.สระบุรี ซึงจดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) 

กรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

วนัที 7 กรกฎาคม 2560 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

และนายเสด็จ บุนนาค กรรมการสมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ราะ ห์ส ม าชิ ก ส หก รณ์ อ อ มทรั พ ย์ส ถาน

ปร ะก อ บ การ  (ส ส อ ป .)  เ ข้า ร่ วม การ ป ระ ชุ ม 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 3 ณ ห้องประชุม 301 ช ัน 3 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด ถนน 

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายสุรศกัดิ 

ยศปัญญา ผูจ้ดัการ สส. ชสอ. ทาํหนา้ทีประธานในที

ประชุม  

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

วนัที 7 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมการ

ประชุม คณะกรรมการอาํนวยการ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 3 ณ หอ้งประชุม สส.ชสอ. ชนั 5 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บาง-

กรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก 

สส.ชสอ. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม โดยมีเรือง

ทีตอ้งรับรอง 21 เรือง  

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะ กรร มก ารอ ําน วยก ารฯ  ค รัง ที  2  ว ัน ที 3 

พฤษภาคม 2560 มีมติรับทราบความคืบหน้าในการ

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน มีมติให้จดัการสัมมนา

กรรมการ และเจา้หน้าที 7 สมาคมฯ พิจารณาเรือง

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในเดือนตุลาคม 

2560 รับทราบเรืองการกําหนดการจดัการอบรม

กรรมการสมาคมฯ ทุกคน หลกัสูตร "ผูต้รวจสอบ

ศูนยผ์ู้ประสานงาน" ในวนัที 5 สิงหาคม 2560 ฯลฯ 

นายก สสอป. เป็นวิทยากรบรรยาย เรือง “การสมัคร

เข้าเป็นสมาชิก สสอป.” ที อ.สวนผึง จ.ราชบุรี 

 วนัที 8 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไป

เป็นวทิยากร เรือง “การสมคัรเป็นสมาชิก สสอป.” 

ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์อส เอส เค กลการ 

จาํก ัด ณ บ้านไร่ใจรักรีสอร์ท อ.สวนผึง จ.ราชบุรี 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 40 คน 
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      อนึง สหกรณ์ออมทรัพย ์เอส เอส เค กลการ

จาํกัด จัดอบรมสัมมนาสมาชิก เรือง “สิทธิและ

หนา้ทีสมาชิก รุ่นที 7” ในวนัที 8 - 9 กรกฎาคม 2560 

โดยมีวตัถุประสงคก์ารอบรมสัมมนาเพือให้สมาชิก

มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับหลักการ อุดมการณ์ 

วิธีการสหกรณ์ สิทธิและหน้าทีของสมาชิก เกณฑ์

การกู้เ งินต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และเพือรับทราบ

เกียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของสหกรณ์ 

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกเดือนกรกฏาคม 2560   

วนัที 11 กรกฎาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู  รอ ง

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก 

และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกนัอบรม

สมาชิกใหม่ประจาํเดือนกรกฎาคม 2560 ซึงมีสมาชิก

ใหม่เข้าร่วมอบรม จาํนวน 4 คน โดยสหกรณ์ฯ ได้

มอบหมอนผา้ห่มตราสหกรณ์ให้เป็นทีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน สอร. ที อาคาร 

ชสอ. จ.นนทบุรี 

วนัที 16 กรกฎาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

กรกฎาคม 2560 สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้

แรงงาน (สอร.) ณ ทีทําการชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

และชุมนุมฯ เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 

กรรมการ และหัวหน้าฝ่ายทัวไป เข้าร่วมประชุม

ประจําเดือนชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

 วนัที 17 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

กรรมการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป 

เข้า ร่วมการประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ หอ้ง

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

มานะกูล พรรณเรณู รองประธานสหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั (กรรมการชมรมฯ) 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม   

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ครังที 9/2560 ประจาํเดือนมิถุนายน 2560 รับรอง

รายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือนมิถุนายน 2560 

โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤษภาคม 2560 

จาํนวน 125,073.75 บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย จาํนวน 

702 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนกรกฎาคม 2560 

จาํนวน 124,371.75 บาท กําหนดวนัประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2559 และการศึกษาดูงานสหกรณ์

เครดิตยูเนียนเขือนเพชรโค้งข่อย จาํกัด อ.ท่ายาง       

จ.เพชรบุรี ในวนัที 22 - 23 กนัยายน 2560 โดยให้

สหกรณ์สมาชิกส่งผู ้แทนเขา้ร่วมอย่างน้อยสหกรณ์

ละ 2 คน โดยเสียค่าใช้จ่าย คนละ 1,500 บาท มีมติ

ใหจ้ดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติกับสํานกังานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง รับทราบเรืองทีเจา้หน้าทีสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจง้ใหท้ราบ 
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นายก สสอป. และกรรมการ เดินทางไปปฏิบัติงาน         

ที สสอป.  

วนัที 19 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล 

วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางวชัราพร ยงัสี 

เหรัญญิก นางสิ ริภัสสร เอียมสุวรรณ กรรมการ

ผูจ้ดัการ และนายสํารวย รอดวงษ ์กรรมการ เดินทาง

ไปปฏิบตัิงานสมาคมฯ ณ ทีทาํการสมาคมฯ ชัน 5 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

เหรัญญิก และผู้จัดการ เข้าร่วมอบรมกับสํานักงาน

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

 วนัที 20 กรกฎาคม 2560 นายเสน่ห์  ชุ่ม-

หฤทัย  เหรัญญิก แ ละนางเ กษมศ รี เมฆหมอ ก 

ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการอบรม เรือง “พระราชบญัญติั

คุ ้มครองแรงงานทีเกียวข้องกับสหกรณ์” ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง อ.เมือง        

จ.อ่างทอง ซึงจดัโดยสํานักงานสหกรณ์จงัหวัด

อ่างทอง 

คณะกรรมการ สสอป. และเจ้าหน้าทีฯ จัดการสัมมนา

การจัดทํานโยบายและแผนงานประจําปี 2560 - 2561 

  วนัที 22 - 23 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ชุดที 4 ทาํการ

สัมมนา “กําหนดนโยบายและแผนงาน ประจาํปี 

2560 - 2561 ณ โรงแรมโต่บกัเส็ง เลขที 99 ต.นคร-

หลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนาย

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ทีประธาน

ในพิธีเปิดการสัมมนา 

  การสัมมนามีวตัประสงค์เพือให้กรรมการ

เจ้าหน้าที และทีปรึกษาสมาคมฯ มีความรู้ ความ

เขา้ใจเกียวกบัวธีิการบริหารงานสมาคมฯ ให้ประสบ

ความสําเร็จ เพือใหก้รรมการรับทราบวิธีการใช้งาน

เวปเพจของสมาคมฯ และการหาขอ้มูลจากเวปเพจ 

เพือให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าทีสมาคม และที

ปรึกษาสมาคม ได้ร่วมกันกําหนดนโยบายแล ะ

แผนงานสําหรับเป็นแนวทางในการบริหารงาน

สมาคมฯ ประจาํปี 2560 - 2561 เพือให้กรรมการ

สมาคมฯ และเจา้หนา้ที ร่วมกนักาํหนดนโยบายและ

แผนงานสําหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานของ

สมาคมฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานร่วมกบัสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 6 กลุ่มวิชาชีพ  เพือใหก้รรมการ

สมาคมฯ และเจา้หน้าทีร่วมกนัการวางแผนในการ

รณรงค์เพิ มศูนย์ประสานงานและสมาชิกสมาคม  

  วันที 22 กรกฎาคม 2560 หลังจากพิธีเปิด

การสัมมนา เป็นการสัมมนา หัวข้อ “การเรียนรู้ 

วธีิการใชง้านเวปเพจของสมาคมฯ และการหาขอ้มูล

จากเวปเพจ” แนะนาํโดย นายตวงสิทธิ สุมนรัตนชัย 

และนางสาวณัฎฐศศิ  จินดาสกุลพัช ร์ เจ้าหน้าที

สม าคมฯ ในภาคบ่ าย เป็นการ บรรย าย หัว ข้อ 

“บริหารงานอยา่งไรใหป้ระสบความสําเร็จ : บทเรียน

จาก  สสธท” บรรยายโดย ดร.มณู บุญศรีมณีช ัย 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขไทย 

เวลา 16.30 - 20.00 น. คณะกรรมการสมาคมฯ 

ทาํการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

วันที 23 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ถาน

ประกอบการ (สสอป.) ชุดที 4 ทาํการสัมมนา หวัขอ้ 
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“กําหนดนโยบายและแผนงาน ประจาํปี 2560 - 

2561” เป็นวนัทีสอง ณ โรงแรมโต่บกัเส็ง เลขที 99 

ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  

ภาคเช้า เป็นการสัมมนา เรือง “การร่วมกันกาํหนด

นโยบายและแผนงาน” ด ําเ นินรายการโดยนาย           

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ภาคบ่าย เป็นการ

สัมมนา เรือง “การวางแผนในการรณรงค์เพิมศูนย์

ประสานงานและสมาชิกสมาคม” ดาํเนินรายการ 

โดย นายชยัยา  ตีบไธสงค์ กรรมการ โดยมีนางสิริ-

ภัสสร เอียมสุวรรณ กรรมการผู้จดัการ ทาํหน้าที

ประธานในพิธีปิดการสัมมนา 

นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ ทําการประชุม

ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 

  วนัที 22 กรกฎาคม 

2560 คณะกรรมการดาํเนิน-

การ สมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.)  ชุดที 4 ทําการ

ประชุมครังที  4  ประจํา -

เดือนกรกฎาคม 2560 ณ 

ห้อ งป ระชุ ม โร งแ ร มโ ต่บัก เ ส็ง  อ .นค รหลว ง             

จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 4 ประจําเ ดือน

มิถุนายน 2560 ติดตามเรืองสืบเนืองจากการประชุม

ครังทีแล้ว รวม 26 เรือง รับทราบจาํนวนสมาชิก ณ 

วนัที 22 กรกฎาคม 2560 จาํนวน 5,763 คน รับทราบ

จาํนวนศูนยป์ระสานงาน จาํนวน 63 ศูนยฯ์ รับทราบ

จาํนวนสมาชิกสมาคมฯ 3 สมาคมฯ (สสอ.รรท. 

สสอต. และ สสอป.) รวม 80,789 คน รับทราบ

สมาชิกทีไดรั้บความคุ้มครอง ณ วนัที 1 กรกฎาคม 

2560 จํานวน 61 ราย จาก 21 ศูนย์ประสานงาน 

อนุมัติสมาชิกใหม่ประจํา เ ดือนมิถุนายน 2560 

จาํนวน 59 คน ซึงจะไดรั้บการคุม้ครองตงัแต่วนัที 1 

สิงหาคม 2560 อนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผูรั้บ

ผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ ทีเสียชีวติ จาํนวน 

5 ราย เป็นเงิน 3,000,000 บาท มีมติอนุมติัปรับเงิน

ค่าจา้งประจาํปี 2560 รอบครึงปีแรกให้แก่เจา้หน้าที

สมาคมฯ 2 คน ฯลฯ 

 นายก สสอป. และกรรมการร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการร่วม สมาคม

ฌาปนกิจฯ 7 กลุ่มวิชาชีพ 

 วนัที 25 กรกฎาคม 2560 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ชิ ก

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

(สสอป.) นายวชัรพล 

วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 และนายสํารวย   

รอดวงษ์ เข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ครังที 1/2560 ณ ห้องประชุม 

601 ชัน 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จาํก ัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี  

ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. ทาํหน้าทีประธาน

ในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติทาํการอบรมผูต้รวจสอบศูนย ์
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ประสานงาน โดยเชิญกรรมการสมาคมฯ ทัง 7 

สมาคมฯ เข ้าร่วมการอบรมในวนัที 26 สิงหาคม 

2560 มีมติกําหนดวนัทอดกฐินสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ประจาํปี 2560 ในวนัเสาร์ที 4 พฤศจิกายน 2560 ที

วดัเกาะหลัก ถนนสละชีพ ต.ประจวบคี รีข ันท์         

อ.ประจวบคีรีขนัธ์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดย สสอค. 

เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการเตรียมงานทงัหมด 

และมีมติเห็นสมควรแก้ไขข้อบงัคบั (เพิม) ข ้อ 14 

ขอจ่ายเ ป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมสมทบกฐินหรือ

ผา้ป่าหรือบาํรุงพุทธศาสนาทุกศาสนา ภายในวงเงิน

ไม่เกิน จาํนวน 1 บาท ของจาํนวนสมาชิก โดยขอใน

ภาพรวมของทัง 7 กลุ่มวิชาชีพ มีมติกําหนดการ

ประชุมประจําเดือนร่วมของคณะกรรมการทงั 7 

กลุ่มวิชาชีพ จาํนวน 2 ครัง ตงัแตเ่วลา 09.00 - 12.00 น.

ภาคบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ดังนี คือ ครังที 1 วนัที 23 

กนัยายน 2560 และครังที 2 วนัที 25 พฤศจิกายน 

256 0 มีมติรั บทราบร าย งานความคืบหน้าการ

ก่อสร้างสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ (สฌ.สอ.) 

ประจาํเดือนกรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัจดัซือลิฟต์

โดยสาร โดยวิธีพิเศษอาคารสํานกังาน สฌ.สอ. รวม 

2 ชุด เป็นเงิน 3,150,000 บาท มีมติกําหนดวนั

ประชุมสัมมนาประจาํปี 2560 คณะกรรมการและ

เจ้าหน้า ทีสมาคมฌาปนกิจส งเ คร าะ ห์ส มา ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์7 กุ่มวชิาชีพ จาํนวน 250 คน ใน

วนัที 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ทีบางแสน            

จ.ชลบุรี มีมติกาํหนดจดัการประชุมวชิาการในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2560 ในวนัที 24 - 25 

กุมภาพนัธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมือง

ทองธานี จ.นนทบุรี มีมติรับทราบร่างการจัดทํา

แ ผ น ป ฏิ บั ติ งา นป ร ะ จําปี เ ชิ ง บูร ณา ก าร  แ ล ะ

แผนพฒันาสมาคมระยะสัน ระยะกลาง และระยะ

ยาว โดยเป็นแผ นยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) ซึงนาํเสนอโดย คณะกรรมการนโยบายและ

แผน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ มีมติกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผน 

7 กลุ่มวชิาชีพ โดยกาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร

ร่วม กําหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ 

ต ัวชีวดั และกิจกรรม/โครงการ มีมติให้จดัจ้าง

ผู ้ออกแบบตราสัญญลักษณ์ของคณะกรรมการ-

บริหารร่วม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวชิาชีพ 

นายก สสอป. และกรรมการผู้จัดการ ร่วมบันทึกเทป

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วนัที 31 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนางสิริภสัสร  เอียมสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ

เดินทางไปร่วมพิธีบนัทึกเทปถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริ กิติ พระบรมราชินีนาถ เนืองใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

(12 สิงหาคม 2560) ณ สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย (ช่อง 11) โดยการนาํของ ดร. ก๊ก  ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. และมีกรรมการ พร้อมกับผูจ้ดัการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพเขา้ร่วมพิธี 
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กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย  5 ราย 

วันที 2 กรกฎาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ และนายสุทศัน์  เอียมแสง กรรมการ เดินทาง

ไปเยียมไขน้ายอนุสรณ์  ทิณวงษ ์สมาชิกแผนกสปิน

นิง ผลิต ทีโรงพยาบาลราชธานี อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยธุยา เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 

วันที 3 กรกฎาคม 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

และนายสมยศ นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียม

ไข้นายธงชัย  นาคทับที  ส มา ชิกแ ผนกบริห าร 

(ดบัเพลิง) ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง        

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที 5 กรกฎาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผู ้จัดการ เดินทางไปเยียมไข้นางสุนทร เกตุนาค 

สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ทีบา้นพกั 

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคติด

เชือในกระแสเลือด 

วันที 19 กรกฎาคม 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

นายส มยศ  นันตาวัง  แ ล ะนาย รวิพงษ์   ศุ ภศ รี 

กรรมการ เดินทางไปเยยีมไขน้ายฉัตรชยั  สวนขวญั 

สมาชิกแ ผนกอ็อกซิลลารี ผ ลิต ทีโรงพยาบาล

อ่างทองเวชการ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็น 

โรคกระเพาะ 

วันที 31 กรกฎาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก 

และนายสมยศ  นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียม

ไข้นายอภินันท์ วรรณบุรี สมาชิกแผนกเซ็นทรัล 

ซ่อมบาํรุง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนืองจาก

ป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วย ทงั 

5 ราย สหกรณ์ฯ ไดซื้อของเยยีมไขใ้ห้แก่สมาชิกทุก

ราย เป็นเงิน รายละ 300 บาทดว้ย 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล รวม 6 ราย 

 วันที 17 มีนาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

เพือสนบัสนุนโครงการ “วนัสร้างพลงัความรักสู่คน

พิการ ครังที 3 ประจาํปี 2560” ให้แก่มูลนิธิสากล

เพือคนพิการ จาํนวน 1,000 บาท (หนึงพนับาทถว้น) 

 วันที 16 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินใหแ้ก่มูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย 2 รายการ คือ 

 - บริจาคเงินเพือร่วมการทอดผ้าป่าสามคัคี

เพือหารายไดใ้ห้แก่พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย จาํนวน

500 บาท 

 - บริจาคเงินสนับสนุนการดาํเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ประจําปี  2560 จํานวน 

12,000 บาท (หนึงหมืนสองพนับาทถว้น)  

ทงันี พิพิธภณัฑ์แรงานไทยจะจดัทําดีวีดี 

ประวติัสหกรณ์ฯ ตอบแทนใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ดว้ย 

วันที 23 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือการกุศล 2 ราย คือ 

- บริจาคเงินเพือร่วมทาํบุญถวายผา้พระกฐิน 
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พระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ประจาํปี 2560 

ร่วมกบัสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อ่างทอง เพือ

นาํไปทอดถวาย ณ วดัศรีจนัทร์ ต.โนเมือง อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น จาํนวน 500 บาท 

- บริ จาค เ งิน เพือ ร่วมทําบุญทอ ดผ้า ป่า

สามคัคีเพือสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวดัห้วยยาง 

ต.โคกถลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี ร่วมกบักรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์ จาํนวน 500 บาท  

วัน ที  2 0 กรกฎ าค ม  2 560  ร่ วม ทํา บุญ

ทอดผา้ป่าการศึกษาโรงเรียนบา้นคลองทรายใหญ่  

จ.พิจิตร เพือก่อสร้างห้องสุขาของโรงเรียน ร่วมกบั

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

จาํกดั จาํนวน 500 บาท 

สหกรณ์ฯ เ ป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบุตร

สมาชิก และมารดาสมาชิก 

วันที 11 มิถุนายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นาย

วิรัต ชูจิตต์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงาน

ศพบุตรชายนายสนอง สมจิตร สมาชิกแผนกพ้น

สภาพการเป็นพนกังาน ทีวดัดาวดึงษาราม อ.เมือง  

จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

  วันที 22 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯ เ ป็น

เจา้ภาพสวดศพมารดานายสุวฒัน์  แก้วเฮียง สมาชิก

แผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต) และประธานกรรมการ

สหกรณ์ฯ และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเงินฝาก 500 

บาท ให้แก่สมาชิก และภรรยาทีคลอดบุตร 5 ราย 

วนัที 16 พฤษภาคม 2560 นางนาถ มงคล-

หวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป ทาํการมอบสมุดบัญชีเงิน

ฝาก พร้อมเงินฝาก 500 บาท ให้แก่นางกนกพร 

ดาํเนิน สมาชิกแผนกแวร์เฮา้ท ์เนืองจากคลอดบุตร 

 วันที 18 พฤษภาคม 2560 นางนาถ  มงคลหวา้  

หัวหน้าฝ่ายทวัไป ทาํการมอบสมุดบัญชีเงินฝาก

พร้อมเงินฝาก 500 บาท ใหแ้ก่นายเฉลิมชยั  ภูมิทอง 

สมาชิกแผนกอ็อกซิลลารี ผลิต เนืองจากภรรยา

คลอดบุตร 

วันที 15 มิถุนายน 2560 นางนาถ  มงคลหวา้  

หัวหน้าฝ่ายทวัไป ทาํการมอบสมุดบัญชีเงินฝาก

พร้อมเงินฝาก 500 บาท ให้แก่นายวริทธิธร  บงกช-

เกิด สมาชิกแผนกออ็กซิลลารี ผลิต เนืองจากภรรยา

คลอดบุตร 

 วันที 3 กรกฎาคม 2560 นางนาถ  มงคลหวา้  

หัวหน้าฝ่ายทวัไป ทาํการมอบสมุดบัญชีเงินฝาก

พร้ อ ม เ งิน ฝ า ก  5 0 0  บาท ใ ห้แ ก่น ายอ นุส ร ณ์             

บุญเจริญชูชัย สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์ เนืองจาก

ภรรยาคลอดบุตร 

วันที 11 กรกฎาคม 2560 นางนาถ  มงคลหวา้  

หัวหน้าฝ่ายทวัไป ทาํการมอบสมุดบัญชีเงินฝาก

พร้อมเงินฝาก 500 บาท ให้แก่นางจิราภรณ์  ทรัพย์-

อุภ ัย สมาชิกแผนกบริหาร (ห้องปฏิบติัการเคมี) 

เนืองจากคลอดบุตร 
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ภายหล ังจากทีบริษัทไทยเรยอน จํากัด 

บริษทัทีผลิตเส้นใยเรยองแห่งแรกในประเทศไทย 

ไดเ้ปิดดาํเนินการมาตงัแต่ พ.ศ. 2518 โดยจ่ายค่าจา้ง

แ ล ะ ส ว ัส ดิ ก าร ให้ แ ก่ พนัก งาน ไ ม่ สู งม าก นัก 

จนกระทังพนักงานได้รวมตัวกันจ ัดตังสหภาพ

แรงงานขึน โดยชือ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย

การนําขอ งนายศรีโพธิ  วายุพักตร์ ซึ งได้ดําร ง

ตาํแหน่งประธานสหภาพแรงงาน มาใน พ.ศ. 2521 - 

พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552 

ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 สหภาพ

แรงงานฯ ได้ทําการยืนข้อเรียกร้องเพือขอแก้ไข

ขอ้ตกลงเกียวกบัสภาพการจา้งกบับริษทัไทยเรยอน

จําก ัด  จนทําให้บริษ ัทไ ด้มีการปรับค่าจ้างและ

สวสัดิการให้แก่พนกังานเพิมมากขึนเป็นอย่างมาก 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการสหภาพฯ พบว่า

ในขณะทีพนกังานมีรายไดเ้พิมขึน แต่พนกังานกลบั

มีหนีสินเพิมมากขึนเช่นกนั การทีสหภาพแรงงานฯ 

เรียกร้องให้บริษทัจา่ยค่าจา้ง และสวสัดิการต่างๆ ที

สูงขึนผลประโยชน์ไม่ไดต้กแก่พนกังานอยา่งแทจ้ริง 

ผูที้ไดร้ับประโยชน์กลบัเป็นนายทุนเงินกู้ ซึงมทีงัคน

ในโรงงานและบุคคลภายนอก เนืองจากเงินหรือ

ค่าจา้งทีพนกังานไดรั้บเพิมขึนจากนายจา้งจากการ

เรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ถูกใช้จ่ายเป็นค่า

ดอกเบียเงินกู้เสียเป็นส่วนใหญ่  

          คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ พิจารณาเห็น

ว่าสมควรทาํการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย์เพือเป็น

สถาบนัการเงินของสมาชิก และพนกังานในการทีจะ

เป็นแหล่งออมเงินทีได้รับผลตอบแทนสูง และใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นแหล่งใหกู้ย้ืมเงินทีสมาชิกจะเสีย

ดอกเบียในอัตราทีตํา จึงได้มีมติให้จดัตังคณะ-

กรรมการเตรียมการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย์เพือ

ดาํเนินงานในการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพยข์ึนมา 

          ในการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2525

สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมือวนัที 28 มกราคม 

2526 ทีป ระชุม ได้ มีมติเ ป็น เอกฉันท์ให้สหภาพ

แรงงานฯ จัดตังสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขึนมา และได้มี

การขอความร่วมมือกบับริษทัให้ความช่วยเหลือใน

การหกัเงินค่าหุน้ เงินกู้ และดอกเบียจากพนกังานที

เ ป็นสมาชิกทีจัดต ังขึน โ ดย นาย ที .  เซ ตู้มาดา

วัน ประธานบริษัท ได้มีหนังสือตอบรับทีจะหักเงินส่ง

ให้แก่สหกรณ์ในวันที 20 เมษายน 2526 และสหภาพ

แรงงานฯ ไดท้าํหนังสือถึงสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

ในวนัที 26 เมษายน 2560 เพือให้จดัส่งเจา้หน้าทีมา

ดาํเนินการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพยใ์ห้ ต่อมาในวนัที 

9 สิงหาคม 2526 ไดมี้การประชุมใหญ่พนกังานผูซึ้ง

จะเป็นสมาชิก และร่วมดําเนินการจดัตงัสหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ขึน โดย

มีสมาชิกเข้าร่วมลงชือแจ้งความจํานงค์เข้าเป็นสมาชิก

สหกรณ์ จํานวน 116 คน และร่วมถือหุ้นจํานวน 

28,150 บาท ทีประชุมได้มีมติเลือกตงัคณะกรรมการ

ผูก่้อตงัสหกรณ์ จาํนวน 12 คน ซึงประกอบดว้ย นาย

วิรัช นิตย์ธีรานนท์ นายศรีโพธิ วายุพักตร์ นาย

ศรายุทธ ยะนา นายสมศักดิ ศรีวไิล นางสาวเมตตา  

แต่งเครือมาศ นางสาวทรงขวญั หาญคุณากุล นาย

อนันต์ ทาอุบล นางวิภาวรรณ นิตย์ธีรานนท์ นาง

นิลวรรณ  สุกะระ นายอารีย ์กระจายแสง นายมานะ

กูล พรรณเรณู และนายนิมิตร มณีเจริญ โดยได้

เลือกตงัให ้
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1) นายศรีโพธิ วายุพักตร์ ดํารงตาํแหน่ง

ประธานคณะผูก้่อตงั 

2) นายวิรัช นิตย์ธีรานนท์ ด ํารงตาํแหน่ง

รองประธานคนที 1 

3) นายอารีย ์กระจายแสง ดาํรงตาํแหน่งรอง

ประธานคนที 2 

4)นางวิภาวรรณ นิตย์ธีรานนท์ ด ํารงตาํ-

แหน่งเหรัญญิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  นายศ รายุทธ  ยะนา ดํารงตําแ หน่ง

เลขานุการ 

ต่อ ม ากร มส่ ง เส ริ มสห กร ณ์ ได้ทํากา ร

ประกาศจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทเรยอน จาํกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออม

ทรัพย์ หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที กพธ. 73/2526

หมายเลขขอ้บงัคบัที  กพธ. 73/2526 ตงัแต่วนัที 22 

สิงหาคม 2526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ศรีโพธ ิ วายุพักตร์  วรัิช  นิตยธ์รีานนท์ อารีย ์ กระจายแสง ศรายุทธ  ยะนา 

ทรงขวญั  หาญคณุากุล วภิาวรรณ  นิตยธ์รีานนท ์ เมตตา  แตง่เครือมาศ อนันต์  ทาอบุล 

นิลวรรณ  กลนิบาํรุง นิมิตร  มณเีจริญ สมศักด ิ ศรีวไิล มานะกูล  พรรณเรณู 

คณะกรรมการชุดก่อตงัสหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนสิงหาคม 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

วนัเขา้พรรษาทีผ่านมา คุณสมพร  แย้มฤดี 

พาลูกสาวไปทาํบุญใหญ่ทีวดั ขออนุโมทนาบุญด้วย

ครับ ..... โชคไม่ดีตอนกลางเดือนกรกฎาคม

ทีผ่านมา เงินของคุณจารุวรรณ  เอนกศรี หายตอนไป

ซือของทีตลาด โชคดียงัเหลือติดกระเป๋าอีก 20 บาท 

โชคร้ายจะกลายเป็นดีครับ ..... ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณปภาวิน  อัฐมาภรณ์ ทีได้เดินทาง

ไปเทียวเวยีดนามพร้อมกบัครอบครัวเมือกลางเดือน

ทีผ่านมา โดยมีบริษทัประกันชีวิตเป็นสปอนเซอร์

ครับ ..... ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภูมิ  

สุวรรณวงศา ทีทาํการก่อสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ขอใหคุ้ณเอ็มมีมีความสุข และอยู่เยน็

เป็นสุขในบ้านหลงัใหม่ตลอดไปครับ ..... 

ขออนุโมทนาบุญกบั คุณศักดิชัย  อยู่สุข ทีไดเ้ดินทาง

ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเพียนมาแล้วครับ ขอ

บารมีของหลวงพ่อคุ ้มครองชีวิตให้พบแต่สิงดีๆ 

ตลอดไปครับ ..... หารายได้เสริมให้กับ

ตวัเอง คุณกิติศักดิ  พรหมชนะ ขายเฉาก๋วย ยีหอ้ “เต็ง

หนึง” ฝากเพือนๆ ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ 

ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ งๆ ขึนไปครับ .. . . .

 ขอขอ บคุณ คุ ณไชยากร  ศิ ริกุล ทีได้นํา

พีสาวมาสมคัรเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ และ

สหกรณ์ได้ทาํประกันชีวิตกลุ่มฯ ให้เรียบร้อยแล้ว

ครับ ..... ไม่รู้ว่าคุณนนทรี  เกษจันทร์ คิด

อย่างไรทีลูกชายออกจะเป็นผูช้ายแนวหวานๆ เพราะ

นอ้งเขาชอบบอกให้แม่ซือตุก๊ตาใหเ้ล่นบ่อย ๆ  งานนี

ตอ้งถามแม่ตุก๊เอาเองแลว้ครับ ..... ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณจิตลดา  เกษมะณี เนืองในโอกาสที

ลูกชายเขา้เรียนในมหาวทิยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก

ครับ ..... เดินทางไปเทียวเกาหลีใตม้าแล้ว 

สําหรับ คุณทุติยพงศ์  พลพิภพ และครอบครัว งานนี

มีความสุขดว้ยกนัทุกคนครับ ..... ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณสมชาย  คุณเหมือนมาศ   พงษ์ไพร 

เนืองในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการแต่งงาน 

ขอใหชี้วติคู่ของทงัสองท่านมีแต่ความสุขตลอดไป

ครับ .....  ดีใจกบั คุณกิติศักดิ  พรหมชนะ  ที

ประสบอุบัติเหตุขับรถตกถนน แต่เจ้าตัวไม่เป็น

อะไร คนดีพระคุม้ครองครับ ..... เดินทางไป

ชมทะเลหมอกทีเขาค้อกับสามีมาแล้ว สําหรับ คุณ

เยาวลักษณ์  เสาใบ กลบัมาอ่างทองคราวนีคงมีพลงั

ในการทาํงานขึนมาอีกเยอะเลยนะครับ .....   

อยู่ระหว่างการเก็บเงินเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพา

คุณแ ม่ไปเทีย วประเทศญีปุ่ น ขอให้  คุณอภิช า           

อธิลาภ ประสบความสําเร็จในการเก็บเงินโดยเร็วนะ

ครับ .....  

ขอขอบคุณ คุณทยานยุทธ   แก้วนําเชือ  คุณ

ทศพล  ศึกษาชาติ  คุณวราภรณ์  จินดานาถ และคุณ

เฉลย  ชมบุหรัน ทีไดท้าํการเพิมค่าหุ้นกบัสหกรณ์ฯ 

ขอ ให้ส มา ชิ กทุ กท่าน มีหุ้นจํา นวนมากในวัน

เกษียณอายุนะครับ . .... เพราะคุณพ่อไม่

สบายต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล ทําให้ คุณ          

สุรพล  ยมพาลไพ่ มาเฝ้าไขคุ้ณพ่อทุกวนั โชคดีทีคุณ

พ่อหายป่วยแลว้ครับ ..... มีไลน์และเฟสบุ๊ค

เป็นของตนเองแล้ว สําหรับ คุณสุกัญญา ทิพย์-

สุวรรณ ไม่ทราบวา่เล่นเองหรือให้ลูกเล่นให้ครับป้า
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แป๊ด ..... เช่นเดียวกนั คุณจําเนียร  ศรีวัฒนา-

ธรรม มีเฟสบุ๊คแลว้ครับ โดยใช้ชือจริงนามสกุลจริง

เป็นชือของเฟสบุ๊คของตนเองครับ ..... ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ วายุพักตร์ นายก 

สสอป. ทีไดเ้ขา้ร่วมบนัทึกเทปถวายพระพร สมเด็จ

พระนางเ จ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ  ทีสถานี -

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนืองในวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระองค์ ..... ยงัตอ้งไปพบ

หมอตามนัดอยู่เ ป็นประจํา  สําหรับ คุณสมชาย      

พงษ์ไพร  ขอเป็นกําล ังใจให้ และขอให้สุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับ .... . ฝาก

ประชาสัมพนัธ์มาจาก คุณสายัณห์  แผนประดิษฐ์ 

เหรัญญิกมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่ามูลนิธิ

ก ําหนดจัดการทอดผ้าป่าหารายได้ให้แก่มูลนิธิฯ  

เพือเป็นทุนในการจดักิจกรรมและใหค้วามช่วยเหลอื

แก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ และสมาชิกในปัจจบุนัโดย

จะทาํการทอดผา้ป่าในวนัที 31 สิงหาคม 2560 ขอ

เชิญเพือนสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการทอดผ้าป่า

โดยพร้อมเพียงกนัครับ ..... ขอแสดงความ

ยินดี และขออนุโมทนาบุญกบั  คุณณัฐธินี  สีนุต  คณุ

สุกัญญา  ศุภศิลป์ คุณกฤษณชัย คุณเพ็ญศรี  สินธุ-

ประสิทธิ ทีได้เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพบาํเพ็ญ

กุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว

รัชกาลที 9 ณ พระทีนงัดุสิตมหาปราสาท ร่วมกับ

บริษทัฯ  เมือปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่านมาครับ .....

 เช่นเดียวกัน ขอแสดงความยินดี และ

อนุโมทนาบุญกบั คุณภาดล  ไชยรักษ์ ทีได้เดินทาง

ไปเป็นเจา้ภาพบําเพ็ญกุศลพระบรมศพในหลวง

รัชกาลที 9 ก ับศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั

อ่างทองครับ ..... ขอขอบคุณ  คุณไชยากร    

ศิริกลุ ทีไดส้มคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป. และไดน้ํา

ภรรยามาสมัครเป็นสมาชิก สสอป. พร้อมกันดว้ย

ครั บ . . . . . ขอ ขอ บคุณ คุ ณศักดินรินทร์         

คําคราว ทีนําคุณพ่อ และคุณแม่มาสมัครเข้าเป็น

สมาชิก สสอป. เรียบร้อยแลว้ครับ ..... ขอ

แสดงความเสียใจกบั คุณสุวฒัน์  แก้วเฮียง ทีสูญเสีย

คุณแม่ไปเมือปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่านมาครับ .....

 ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสุทัศน์  เอียมแสง 

ทีไดพ้าภรรยา และลูกสองคนไปกราบหลวงพ่อรวย 

ปาสาทิโก วดัตะโก ซึงละสังขารไปเมือเร็วๆ นี .....

 พาสามี หลานชายพร้อมกบัเพือนๆ ไปเทียว 

“บ้านบางเ ขนของโบราณสุดฮิป”  ทีกรุงเทพฯ 

มาแลว้ คุณวราภรณ์  ทับไทย บอกว่า คุ ้มค่ากบัการ

เขา้ชมเป็นอย่างมากครับ ..... สองตา ยาย คุณ

วัชระ  คุณนภาภรณ์  ป่าพฤษา พร้อมกบัลูกๆ พากนั

ไปทานอาหารร้านอาป๋ากุ้งย่างโรจนะ งานนี คุณ

วชัระบอกวา่ไม่อว้นไม่เลิกทานครับ ..... 

กลับมาทาํงานได้แล้ว สําหรับ คุณพิสิทธิ  

สิงห์เสรี หลงัจากทีตอ้งหยุดพกัรักษาตวัเพราะโรค

ไขห้วดัใหญ่ ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ .....

 ประสบอุบตัิเหตุหกล้มในทีทาํงาน ทําให ้

คุณสะอรัด  พลอยดี แขนหกั ต้องหยุดพกัรักษาตัว

เป็นสัปดาห์ ขอให้หายเป็นปกติและกลบัมาทาํงาน

ไดโ้ดยเร็วด้วยครับ ..... สหกรณ์ฯ กําหนด

จดัการศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน และทศันศึกษาใหแ้ก่

สมาชิกในวันที  7 - 9 ตุลาคม 2560 ทีสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูเลย จํากัด และที อ.เชียงคาน จ.เลย ขอเชิญ

สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ครับ ..... พบกนัฉบับหน้า .....  สวัสดี

ครับ ..... 
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รายงานกิจการประจาํเดือน กรกฎาคม 2560 (MONTHLY REPORTS JULY 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,197 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 341,254,230.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,450,582.43 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,598,613.63 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,737,316.63 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,311,879.43 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 121,488,366.83 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,966,136.60 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,419,840.92 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  124,034,662.51 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,097,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 435,437.96 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 460,837.96 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,072,400.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 29,963,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 801,650.17 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 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 33,103,253.37 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 119,867,245.89 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 312,835,648.09 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 25,308,700.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 26,891,958.43 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   311,252,389.66 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 12,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 10,126,399.75 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 Revenues from January - July 2017 14,368,296.85 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 Expenses from January - July 2017 3,369,144.74 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 10,999,152.11 บาท Baht 
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นายก สสอป. เป็นวิทยากรบรรยาย เรือง “การสมัคร
เป็นสมาชกิ สสอป.” ใหส้มาชิก สอ. เอส เอส เค กลการ 
จาํกัด ทีบา้นไร่ใจรักรีสอร์ท จ.ราชบุรี(8 ก.ค. 60) 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไขน้ายอนุสรณ์  ทิณวงษ์       
ทีโรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา (2 ก.ค. 60) 

กรรมการ และเจา้หน้าที เดินทางไปเยียมไขน้างสุนทร  
เกตุนาค ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง (5 ก.ค. 60) 

กรรมการ และเจา้หน้าที มอบของทีระลึกใหแ้ก่นาย
สามารถ  จาวเจริญศรี และนางสาวกานตช์นิต  หาญกลา้ 

เนืองในโอกาสทําการมงคลสมรส (9 ก.ค. 60) 

กรรมการ สสอป. เขา้ร่วมกาํหนดนโยบายและแผนงาน
ประจําปี 2560 - 2561 ที อ.นครหลวง (22-23 ก.ค. 60) 

นายก สสอป. บนัทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา้     
สิริกิตติฯ ทีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (31 ก.ค. 60) 


