
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท และ

ของที�ระลกึให้แก่สมาชิกเกษยีณอายุ รวม 7 ราย 

  วนัที� 20 ธันวาคม 2557 กรรมการสหกรณ์ฯ 

ร่วมกนัมอบสร้อยคอทองคาํและของที�ระลึกให้แก่

สมาชิกที�เกษียณอาย ุดงันี�  คือ 

- นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ�  ประธาน-

กรรมการฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 1 บาท มูลค่า

19,500 บาท (หนึ� งหมื�นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ให้แก่ นายสยาม ศิลป์ประดิษฐ์ สมาชิกแผนก       

เวอร์คชอพ  

- นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ�  ประธาน-

กรรมการฯ มอบหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท

ใ ห้แ ก่  น า ง ม ณ ฑ า  ป รี ช า ช า ติ  ส ม า ชิ ก แ ผ น ก         

เวอร์คชอพ 

โดยทาํการมอบใหใ้นงานเลี�ยงสังสรรคก์าร

เกษียษอายุ ที� ร้ านอาหารครองบุญ อ.มหาราช               

จ.พระนครศรีอยธุยา 

- นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ�  ประธาน-

กรรมการฯ นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง รองประธานฝ่าย-

ประชาสัมพันธ์ และนายวิรัต ชูจิตต์ ร่วมกนัมอบ

สร้อยคอทองคาํ หนกั  1  บาท มูลค่า เสน้ละ 19,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท ให้แก่ สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต 3 คน รวม 3 

เส้น เป็นเงิน 58,500 บาท ได้แก่ นางสาวสุวรรณ 

บุญอําไพ นางสมสมยั วงศ์พาณิช และ นายสมจิตร์  

พัฒนมงคล โดยทาํการมอบให้ในงานเลี�ยงสังสรรค์

การเกษียณอาย ุที�บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

วันที�  25 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต ์

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย และนายคณิต ชวดตระกูล 

ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 1 บาท มูลค่า 

18,900 บาท (หนึ� งหมื�นแปดพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) 

ใหแ้ก่ นางสาวประนอม พานคาํ และ นายฉันทะ  -     

( อ่านต่อหน้า 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

»�·Õè 29 ©ºÑº·Õè 316 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹ Á¡ÃÒ¤Á 2558 

 



 2 


ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

เจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธกิาร 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชจูิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอีย่มแสง  นางสาวไขมกุข  จนัทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรีประภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสกุใส      

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลขิิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชจูิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

  

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 32 (2557) 

รองประธานฯ และผู้จดัการ เข้าร่วมการอบรมกบั 

ชสอ. ที�โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น กรุงเทพฯ 

ประธานฯ เหรัญญิก และหวัหน้าฝ่ายทั�วไป เข้าร่วม

สมัมนากบั สส.ชสอ. ที�จงัหวดันนทบรีุ 

สหกรณ์ เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดา         

นางจนัทนา  ขําสถิตย์ ณ วดัตะเคียน 

ÊÇÑÊ Ṍ»�ãËÁ� òõõø 
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สหกรณ์ฯ มอบส ร้อยค อทองคํา  หนัก  1  บาทฯ            

(ต่อจากหน้า 1) 

ฐิตะปุระ สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต โดยมอบให้

สมาชิกทั�งสองคน คนละ 1 เส้น โดยมอบให้ในงาน

เลี�ยงสังสรรค์การเกษียณอายุ ที�ร้านอาหารเรือกลาง-

สวน อ.โพธิ� ทอง จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพื�อการกุศล รวม 10 รายการ 

เป็นเงนิ 8,740 บาท   

 วันที�  30  ตุลาคม 2557  บริจาคเ งินร่วม

ทอดกฐินสามัคคีเพื�อบูรณะศาลาการเปรียญ ณ           

วดัโพธิ� ทูล ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง จาํนวน 

1,000 บาท 

 วันที� 6 พฤศจิกายน 2557 บริจาคเงินร่วม

ท อ ด ผ้ า ป่ า ส า มั ค คี กั บ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จาํกดั ซึ� งทาํการทอด ณ 

วดัวิจารณ์สว่างโสภา สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

จาํนวน 500 บาท 

 วันที� 14 พฤศจิกายน 2557 บริจาคเงินกับ

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เพื�อร่วมโครงการ

สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยครั� งที�  3       

ณ โรงเรียนตํารวจตะเวณชายแดนศาสตราจารย์

สําเภอ-ไพรวรรณ วรางกูร ต.พระวอ อ.แม่สอด          

จ.ตาก จาํนวน 1,000 บาท 

 วันที� 20 พฤศจิกายน 2557 บริจาคเงินเพื�อ

การกศุล 3 ราย ดงันี�  คือ 

- บริจาคเงินเพื�อร่วมซื� อแผ่นทองสําหรับ

สร้างพระประธาน  ของสาํนกัสงฆเ์จโตวิมุตติ  (วดั - 

ป่าเขาดิน)  ต.หนองบวั  อ.เมือง  จ.กาญจบุรี  จาํนวน  

500 บาท 

- บริจาคเงินให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     

ร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบติั-

ธรรม วดัห้วยยาง อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี จํานวน 

500 บาท 

- บ ริจาคเ งินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จํากัด เพื�อ

ส ม ท บ ทุ น โ ค ร ง ก า ร  “แ ร ล ลี� ก า ร ศึ ก ษ า ” ข อ ง     

สหกรณ์ฯ เพื�อนําเงิน และสิ� งของไปบริจาคให้แก่

โรงเรียนบ้านหนองแหวน ต.ห้วยสะแก อ.เมือง         

จ.เพชรบูรณ์ จาํนวน 1,000 บาท 

วันที� 21 พฤศจิกายน 2557 บริจาคเงินใหแ้ก่

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) เพื�อ

สมทบทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนัโบวลิ์�งเพื�อ

หายรายไดเ้ขา้ สอร. ในวนัที� 16 พฤศจิกายน 2557 

จาํนวน 1,000 บาท 

วันที� 25 พฤศจิกายน 2557 บริจาคเงินร่วม

การทอดผา้ป่าสามคัคีเพื�อสมทบทุนสร้างสาํนกังาน

สหพนัธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ�งทอ การตดัเยบ็เสี� อ

ผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย จํานวน

1,000 บาท 

วันที� 27 พฤศจิกายน 2557 บริจาคเงินใหแ้ก่

คณะกรรมการสตรีเพื�อสมทบทุนในการเลี�ยงอาหาร

กลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคน         

ตาบอดและตาบอดพิการซํ� าซ้อนลพบุรี อ.เมือง           

จ.ลพบุรี จาํนวน 2,000 บาท 

วันที� 8 ธันวาคม 2557 บริจาคเงินเพื�อซื� อ

บัตรอวยพรปีใหม่กับมูลนิธิสากลเพื�อคนพิการ 

จาํนวน 2 โหล เป็นเงิน 240 บาท 
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สหกรณ์ฯ นําสมาชิกศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ

พอเพยีงที�บ้านสารภี จ. สมทุรสงคราม 

วันที� 15 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ โดย

การนาํของนายสุวฒัน์  แกว้เฮียง รองประธานฝ่าย-

ประชาสัมพันธ์ ได้นําสมาชิก กรรมการฯ และ

เจ้าหน้าที�  รวม 46 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนบ้านสารภี Smart Farmer  ต.จอม

ปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายสุชล 

สุขเกษม เจ้าของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบา้นสารภี ใหก้ารตอ้นรับ และนาํ        ดูงาน 

การเลี�ยงไก่ไข่ในตะกร้าติดไวก้บัตน้ไม ้โดยไม่ตอ้ง

ใส่ปุ๋ยให้ตน้ไม ้เป็นการลดต้นทุนการปลูกต้นไม ้

การทาํไข่เค็มรสตม้ยาํ ลดปัญหาโรคเบาหวาน และ

โรคความดนั การเลี�ยงกุ้งในตระกร้า ลดปัญหากุ้ง

เสียชีวิต การปลูกพืชสวนต่างๆ เพิ�มรายได้ ซึ� ง

ส ม า ชิ ก ที� เ ดิ น ท า ง ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น ต่ า ง มี ค ว า ม

ประทบัใจกบัการศึกษาดูงานเป็นอยา่งมาก  

ทั�งนี�  การจดัการศึกษาดูงานเป็นไปตามแผน

กลยทุธ์การดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายทั�วไป ร่วมการประชุมกบั สสอป.  

 วนัที� 15 พฤศจกิายน 2557 นางนาถ  มงคล-

หวา้ หัวหนา้ฝ่ายทั�วไป เขา้ร่วมการประชุมผูแ้ทน

ศูนย์ประสานงาน สสอป. ของสมาคมฌาปนกิจ-

สง เค รา ะห์ ส ม า ชิ กส หก รณ์ ออ มท รั พ ย์ส ถา น

ประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บาง-

กรวย จ.นนทบุรี โดยเป็นการประชุมเพื�อเตรียม

ความพร้อมในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ประจาํปี 2558 และแนวทางปฏิบติังานของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป. 

กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

สอ. พนักงานบริษทัรอยัล ปอร์ซเลน จาํกดั  

 วันที�  21 พฤศจิกายน 2557  นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และ นายวิรัต    

ชูจิตต ์กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี ครั� งที� 13/2557 สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานบริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จาํกดั ณ โรงอาหาร 

โรงงานที� 1 บริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จาํกัด อ.แก่ง-

คอย จ.สระบุรี 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทรอ-      

ย ัลปอร์ซเลน จํากัด มีสมาชิก จํานวน 667 คน        

ทุนเรือนหุ้น 57.85 ลา้นบาท เงินรับฝาก 30.21 ลา้น

บาท เงินให้กู ้แก่สมาชิกคงเหลือ 247.22 ลา้นบาท 

สินทรัพย ์256.73 ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 2557 

จาํนวน 6,600,236.41 บาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.5 

จ่ายเงินเฉลี�ยคืน ร้อยละ 10 

ผู้จัดการ ร่วมประชุมเรื�องการบริจาคโลหิต ที� สนง. 

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

วันที�  24 พฤศจิกายน 2557 นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู ้จัดการ เข้าร่วมการประชุมเรื� อง 

“โครงการ บริจาคโลหิตจากใจขบวนการสหกรณ์/
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ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
กลุ่มเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง” ถวายแด่สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ เฉลิมพระเกียรติเนื�องใน

โ อ ก า ส พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ค ร บ  6 0  พ ร ร ษ า  ณ 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ผลการประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  

อ่ า ง ท อ ง  มี เ ป้ า ห ม า ย รั บ บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ใ ห้ แ ก่

สภากาชาดไทย รวมทั�งสิ�น 600 คน โดยจะกระจาย

การรับบริจาคไปตามอาํเภอต่างๆ สําหรับสหกรณ์         

ที�อยู่ในอําเภอเมืองให้ร่วมบริจาค ณ สํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ซึ� งจะทําการสํารวจขอ

รายชื�อจากสหกรณ์ต่าง ๆ อีกครั� ง จะเริ� มรับบริจาค

จนถึงเดือนเมษายน 2558  

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชสอ. เดนิทางไปตรวจประเมนิ สอ. ดีเด่น 3 จังหวัด

ภาคใต้ 

วันที� 25 - 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.เฉลิม-

พล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการฯ นายประดิษฐ ์

หั ส ดี  ร อ ง ป ร ะ ธ า น ค น ที�  1  แ ล ะ  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ นายเอนก นาคดิลก นายชุม-

พล คําปา และ นายกิติชัย ฝันฝากจิต กรรมการ

เชื� อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมกับ

นางสาววราพร สุดโต ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมกิจการ

สหกรณ์ และ นางสุธารัตน ์โสภา หวัหนา้ฝ่ายพฒันา

ระบบสหกรณ์ ทําการตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นในภาคใต ้3 จงัหวดั คือ 

 วันที� 25 พฤศจิกายน 2557 ทาํการตรวจ

ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น ขนาด

ใหญ่มาก ที�สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด        

โดยมี นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวฒันาพร ประธาน-

กรรมการฯ กรรมการฯ นายเกรียงศักดิ�  จนัทร์เกิด 

ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ที�สหกรณฯ์ ใหก้ารตอ้นรับและ

ให้ข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ แก่คณะผู ้ประเมิน

พร้อมจดัการแสดงของเจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับดว้ย 

 

 

 

 

 

 

วันที� 25 พฤศจิกายน 2557 ทาํการตรวจ

ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นขนาด

กลางที�สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด          

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายณัฐวุฒิ ไชยชูสี 

ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�

สหกรณ์ให้การตอ้นรับและและให้ขอ้มูลต่างๆ แก่

คณะผูป้ระเมิน 

วันที� 26 พฤศจิกายน 2557 ทําการตรวจ

ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น ขนาด

ใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จํากัด        

อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายประดิษฐ์ แดงนุย้ ประธาน

กรรมการฯ กรรมการฯ ผูต้รวจสอบกิจการ สมาชิก

สหกรณ์ฯ และเจา้หน้าที�สหกรณ์ฯ ให้การตอ้นรับ

และใหข้อ้มลูต่างๆ แก่คณะผูป้ระเมิน 

กรรมการ และผู้ จัดการร่วมการอบรมกับ ชสอ. ที�

กรุงเทพฯ 

  วันที� 28 - 29 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�  

วายุพกัตร์ กรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ



 6 


ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
พิเศษ ชสอ. นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง รองประธานฝ่าย-

ประชาสัมพันธ์  และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการอบรมโครงการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจัดการสหกรณ์ หลักสูตร "การตรวจ

ประเมินภายในเพื�อการวางแผนพัฒนาองค์กร" ณ 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั�น จดัโดย ชุมนุม- 

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีการพฒันาการ

บริหารจดัการภายใตก้รอบแนวทางเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์(CQA) เพื�อฝึก

ปฏิบติัแนวทางการตรวจประเมินการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพฯในภาพรวม จุดแข็ง 

โอกาสในการปรับปรุง และการวางแผนเพื�อพฒันา

องคก์ร เพื�อสร้างผูต้รวจประเมินภายในสหกรณ์ ซึ� ง

จะ เป็นกลไกที� สําคัญของกระบวนการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจดัการสหกรณ์ 

ประธานกรรมการฯ เหรัญญิก และหัวหน้าฝ่าย

ทั�วไป ร่วมสัมมนากบั สส.ชสอ. ที�นนทบุรี 

วันที� 30 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนางนาถ  มงคลหว้า หัวหน้าฝ่าย

ทั�วไ ป เข้า ร่ วมการสัมมนาศูนย์ประ สา นงา น        

สส.ชสอ. 4  ภูมิภาคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะริช อาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี 

การสัมมนามีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม

การสัมมนาทราบถึงการพัฒนาสวัสดิการ ความ

มั�นคงของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั�งการเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้เพื�อคงสภาพปี 2558  

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที� ร่วมพธีิถวายพระพร 

 วนัที� 4 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ- 

ประสิทธิ�  ประธานสหกรณ์ฯ นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายพีระภทัร ลอย-

ละลิ�ว กรรมการฯ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ 

นางนาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป  นางสาวนุช-

นารถ  แกว้นํ� าเชื�อ  เจ้าหน้าที� เงินกู ้ นางสาวฐิติพร  

ควรบาํเรอ เจา้หนา้ที�เงินฝาก และนางสาวดวงกมล  

แกว้สุกใส เจา้หนา้ที�ธุรการ เขา้ร่วมพิธีถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว กบับริษทั ไทยเรยอน 

จํากัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานไทยเรยอน     

ณ สโมสรพนักงานฯ(คลับเฮ้าท์) โดยมีสมาชิก   

สหภาพฯ และ พนักงาน และฝ่ายบริหารของ     

บริษทัฯ เขา้ร่วมพิธีเป็นจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. และกรรมการฯ ร่วมการฝึกอบรม

กบั ชสอ. ที�นนทบุรี 

 วันที�  8  - 9 ธันวาคม 2557  นายศรีโพธิ�  

วายพุกัตร์ กรรมการ ชสอ. นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั และ 

นายพงษศ์กัดิ�   คงมี กรรมการฯ เขา้ร่วมการฝึกอบรม 

เ รื� อง “ความเสี� ยงและการควบคุมภา ยในของ

สหกรณ์ออมทรัพย”์ ณ โรงแรมริชมอนด์ อ. เมือง  
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ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
จ.นนทบุรี ซึ� งจดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 60 คน 

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาความรู้

และทักษะการบริหารความเสี� ยงและการควบคุม

ภายในแก่ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพย ์

และเพื�อพฒันาคุณภาพทางการบริหารให้สหกรณ์-  

ออมทรัพยเ์กิดการบริหารจดัการที�ดี 

กรรมการ ชสอ. ร่วมทัศนศึกษาเกาะบาหลี ประเทศ

อนิโดนีเซีย 

 วันที�  10 - 12 ธันวาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการชสอ. พร้อมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม

หลกัสูตร “ความเสี� ยงและการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ออมทรัพย์” กรรมการฯ และเจ้าหน้าที� 

ชสอ. รวม 36 คน เดินทางไปทศันศึกษาเกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้ขา้เยี�ยมชมสวนวิษณุกา-

รูดา้ ซึ� งเป็นสถานที�ประดิษฐานพระวิษณุ วดัอูลูวาตู 

ชมการแสดงบารองแดน้ซ์ วดัปุระทามนัอายุน วิหาร

ทานาล็อต ทะเลสาปเบดูกลัป์ วิหารศกัดิ� สิทธิ� เทม-

ภคัศิริงค ์ตลาดปราบเซียน ร้านกฤษณะ ฯลฯ  

กรรมการฯ สมาชิก เจ้าหน้าที�ฯ ลงนามถวายพระพร

แด่ใน หลวง และถว าย สักการะพ ระศพสมเด็จ

พระสังฆราช 

วันที�  10 ธันวาคม 2557  นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวัฒน ์  

แกว้เฮียงรองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาว

พรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ นายมานะกูล 

พรรณเรณู นายวิรัต ชูจิตต ์นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั นาย

คณิต ชวดตระกูล กรรมการฯ นางเพ็ญศรี สินธุ-

ประสิทธิ�  นายสุพจน์ บุญเกิด สมาชิก นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นางนาถ มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่าย

ทั�วไป นางสาวนุชนารถ แกว้นํ�าเชื�อ เจา้หนา้ที�เงินกู ้

นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เจา้หนา้ที�เงินฝาก นางสาว

ดวงกมล แกว้สุกใส เจา้หน้าที�ธุรการสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด พร้อมกับ

นางนํ�าออ้ย อุ่นจิตร เจา้หนา้ที�อาวุโส และ นางปาน-

แกว้ บุญสาํรวย แม่บา้น สหภาพแรงงานไทยเรยอน

เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเดจ็-

พระเจา้อยูห่วั ณ ศาลาศิริราช 100 ปี กรุงเทพฯ   

หลงัจากนั�นไดเ้ดินทางไปสักการะพระศพ 

สม เ ด็ จ พ ร ะ ญ า ณ สัง ว ร  ส มเ ด็ จ พ ร ะสั ง ฆ ร า ช        

สกลมหาสงัฆปริณายก ณ ตาํหนกัเพช็ร วดับวรนิ  - 

เวศวิหาร  

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. ร่วมงานวันเครดิตยูเนี�ยนสากล          

ที�ระยอง 

 วันที� 13 ธันวาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุล-

สัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ นายอเนก นาคดิลก กรรมการเชื�อมโยง

เครือข่ายและกิจการพิเศษพร้อมกบัเจา้หนา้ที�ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (5 คน) 

เดินทางไปร่วมงานวนัเครดิตยูเนี�ยนสากล ประจาํปี 

2557 ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัระยอง แห่งที� 

2 อ.เมือง จ.ระยอง ซึ� งจดัโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิต-          
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ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
ยเูนี�ยนแห่งประเทศไทย จาํกดั โดยมีสมาชิกสหกรณ์

เครดิตยู เ นี� ยนทั�วประเทศ 10,000 กว่าคน เข้า

ร่วมงาน 

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมการประชุมประจําเดือน 

สอร. 

 วันที�  14  ธัน วาค ม 2557  นายมานะกูล  

พรรณเรณู กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุม

ประจาํเดือนธันวาคม 2557 สหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้านคร-

หลวง (วดัเลียบ) เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ จัดการ และเจ้าหน้าที�ฯ ร่วมการอบรมกับ ชสอ.           

ที�นนทบุรี 

 วันที� 15 - 16 ธันวาคม 2557 นางเกษมศรี 

เ ม ฆ ห ม อก  ผู ้จัด ก า ร  แ ล ะ  น า ง ส า ว นุ ช น า ร ถ            

แก้วนํ� า เ ชื� อ เจ้าหน้าที� เ งินกู้ เข้า ร่วมการอบรม 

หลักสูตร “การใช้ประโยชน์ทางบัญชีเพื�อการ

บริหารงานสหกรณ์” ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง     

จ.นนทบุรี ซึ� งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-  

แห่งประเทศไทย จาํกดั  

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ทราบถึง

วิธีการใชเ้ครื�องมือการวิเคราะห์งบการเงินไดอ้ย่าง

เหมาะสม เพื�อให้สามารถนาํเสนอผลการวิเคราะห์

และเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจแก่ผูบ้ริหารได ้

และเพื�อใหส้ามารถบริหารสหกรณ์ดว้ยการวิเคราะห์

งบการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

รองประธานฯ และ ผู้จัดการ ร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 วัน ที�  1 7  ธัน วาค ม  2 5 57  น า ย ศ รีโ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษม-  

ศ รี  เม ฆ ห มอ ก ผู ้จัด ก าร  เข้า ร่ ว ม กา ร ป ระ ชุ ม

ประจําเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองโดยมีนายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ 

ประธานชมรมฯ ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม  

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤศจิกายน 2557 

รับรองราย รับ  - รา ยจ่ายชมรมฯ ประจํา เ ดือน

พฤศจิกายน 2557 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

ตุลาคม 2557 จํานวน 34,610.27 บาท มีรายรับ 

23,720 บาท รายจ่าย 873 บาท และเงินคงเหลือยก

ไปเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 57,457.27 บาท  

ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 2 เรื� อง รับทราบ

กา ร เ ชื� อ ม โ ย งธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ า งส ห ก ร ณ์ ส ม า ชิ ก         

และรับทราบเรื� องที�สหกรณ์จังหวดัอ่างทองแจ้ง          

ให้ทราบ หลายเรื� อง มีมติให้จัดงานวันสหกรณ์

แห่งชาติประจาํปี 2558 ในวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2558 

โดยมีกิจกรรมร่วมการบริจาคโลหิตในงานและ 

ปลูกตน้ไม ้

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดานางอํานวย  พรวิริยกุล 

และนางเฉลียว  สังข์เงิน ที�วัดแสนสุข 
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ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และคณะกรรมการต่างๆ รวม 4 ครั�ง 

 ใ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอื�น         

ณ ห้องประชุม 301 ห้องประชุม 302 หรือห้อง

ประชุม 601 สาํนกังาน ชสอ.รวม 4 ครั� ง ดงันี�  คือ 

 วันที� 1 ธันวาคม 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที� 42 ครั� งที� 8 

วันที� 3 ธันวาคม 2557 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 9 

 วันที�  9  ธันวาคม 2557  เข้า ร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 8 (วาระ

พิเศษ) 

 วันที�  22 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 9  

กรรมการฯ ร่วมการสัมมนากับสันนิบาตสหกรณ์     

แห่งประเทศไทย ที�กรุงเทพฯ  

 วัน ที�  1 9  ธั น ว าค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต      

ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนาผู ้บริหาร

สหกรณ์ เรื� อง “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย ์ชุมชน...สหกรณ์ไดอ้ะไร?” ณ ศูนยก์าร

ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

 การสมัมนามีวตัถุประสงคเ์พื�อสหกรณ์ได ้- 

รับความรู้นโยบายการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนเพื�อให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการช่วยกัน

ส่งเสริมและใชไ้ฟฟ้าที�ผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย ์

สหกรณ์มีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าจําหน่ายให้

หน่วยงานของรัฐ 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก

และบุตรอดตีประธานสหภาพฯ รวม 6 ราย 

วันที� 29 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต       

มีบาํรุง เหรัญญิก นายสุทศัน์ เอี�ยมแสง กรรมการฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นางนาถ มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทั�วไป นางสาวนุชนาถ แก้วนํ� าเชื� อ 

เจ้าหน้าที� เ งินกู้ และ นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

เจ้าหน้าที�เงินฝาก เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ

บุตรชายนายชาํนาญ พิมพดี์ อดีตประธานสหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน และอดีตรองประธานสหกรณ์

ออมทรัพยฯ์ ที�วดัแสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง  

วันที�  16 ธันวาคม 2557  นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาว 

พรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ นายวิรัต ชูจิตต ์

นายสุทัศน์ เอี�ยมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเป็น

เจ้าภาพสวดศพมารดานางเสถียร คุ้มวงษ์ สมาชิก

แผนกพน้สภาพการเป็นพนักงาน และนายอาํนาจ 

เหมือนจิตร์ สมาชิกแผนกอลัซิลลารี�  ผลิต ที�บา้นพกั 
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ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 

500 บาท 

วันที�  17 ธันวาคม 2557  นายกฤษณชัย           

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษ-

พร แสงประพาฬ เลขานุการ นายสุทศัน์ เอี�ยมแสง 

กรรมการฯ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา

นางจันทนา ขาํสถิตย ์ สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต       

ที�วดัตะเคียน อ.ไชโย จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 

500 บาท 

วันที�  19  ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุวัฒน์   

แก้วเฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย

สุทศัน ์เอี�ยมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพ

สวดศพมารดานางอาํนวย พรวิริยกุล สมาชิกแผนก

พน้สภาพการเป็นพนกังาน และ นางเฉลียว สังขเ์งิน  

สมาชิกแผนกบริหาร(บญัชี) ที�วดัแสนสุข  อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ คนละ 500 บาท เป็น

เงิน 1,000 บาท 

กรรมการฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที�  6 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยม

ไขน้างสาวกานตช์นิต หาญกลา้ สมาชิกแผนกสปิน-

นิ�ง ผลิต ที�หอพกับริษทัฯ (ชมดาว) เนื�องจากผา่ตดั 

 วันที�  20 พฤศจิกายน 2557 นายสุวัฒน ์  

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาย

พีระภทัร  ลอยละลิ�ว เดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกป่วย 

2 ราย คือ 

- นางมณฑา ปรีชาชาติ  สมาชิกแผนก     

เวอร์คชอพ ที� บ้านพัก  อ.โพธิ� ทอง จ. อ่า งทอง 

เนื�องจากผา่ตดันิ�ว 

- นายพรศิลป์  ขุนจันทร์  สมาชิกแผนก      

อ๊อกซิลลารี�  ผลิต ที�บา้นพกั ต.บางปลากด อ.ป่าโมก     

จ. อ่างทอง เนื�องจากถูกรถชนแขนหกั 

วันที� 27 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายพีระภัทร  

ลอยละลิ�ว กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู ้จัดการ  เ ดินทางไปเยี� ยมไข้นายจํา เนียร  ศรี -

วฒันธรรม สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต ที�บ้านพัก      

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื�องจากเป็นโรคกระดูก

ทบัเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

วันที�  10 ธันวาคม 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก นางนาถ มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไป

เดินทางไปเยี�ยมไข้นายสนอง เจริญพร สมาชิก

แผนกไดเวอร์ ที�บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก        

จ.อ่างทอง เนื�องจากผา่ตดัตา  

อนึ� ง ในการเดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกป่วย 

สหกรณ์ฯ ซื� อของเยี�ยมไข้มอบให้สมาชิก คนละ  

300 บาท  
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ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
 

 

“สวสัดีปีใหม่ 2558 สมาชิกสหกรณ์ฯ และ

ท่านผู ้อ่านทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ

แข็งแรง ชีวิตมีแต่ความสุข พบแต่สิ� งดีๆ ตลอดปี 

2558 ครับ” 

ปลายปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื�องจากถึงต้นปี 

พ.ศ. 2557 เป็นปีที�สมาชิกสหกรณ์ฯ พบกบัปัญหา

ดา้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื�องซึ� งเกิดมาจากปัญหา

ข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานไทย-        

เรยอนกบับริษทัฯ นาํมาซึ� งการนัดหยุดงานและปิด

งานของสองฝ่ายเป็นเวลาเกือบสี� เดือนเต็ม แมว้่าสอง

ฝ่ายจะตกลงกันได้ในเดือนมกราคม 2557 และ

พนักงานทุกคนทยอยกันกลบัเข้าทาํงานเรียบร้อย

แล้ว แต่ผลกระทบที� เกิดขึ� นก็มีต่อเนื�องมาตลอด

สําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน มีเพียงสมาชิก

สหกรณ์ฯ บางส่วนที�มีฐานะทางเศรษฐกิจที�ดีเท่านั�น 

ที�ไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั แต่ทุกคนก็ขาดรายได้

ในระหว่างการนดัหยุดงาน รวมทั�งไดรั้บเงินโบนสั

สูงสุดเพียง 65 วนั ในปลายปีที�ผ่านมา สิ�งที�เกิดขึ�น

เป็นเสมือนฝันร้ายของสมาชิกทุกท่าน แต่ในความ

ฝันร้ายของเรา ผมเชื�อว่า พวกเราก็ไดรั้บสิ� งที� ดีๆ 

หลายอย่างมากในระหว่างการนดัหยุดงานที�ผ่านมา 

ไม่ว่าจะเป็นความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง

สมาชิกดว้ยกนั นํ� าใจจากพี�น้องผูใ้ช้แรงงานจากทั�ว

ประเทศ รวมทั�งนํ� าใจจากองค์กรปกครองท้องถิ�น

ต่างๆ ในจังหวดั และที�สําคญั คือ ความเชื�อมั�นใน

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของสมาชิกส่วนใหญ่เกินกว่า 

80% ที�ไม่คิดทอดทิ�งสหกรณ์ฯ ในยามที�พวกเรา

ยากลาํบาก ความเชื�อมั�นดังกล่าวทาํให้สหกรณ์ฯ 

ของเราไม่ไดรั้บผลกระทบที�รุนแรงจากการนดัหยุด

งานที�ยาวนานถึง 4 เดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

และเจา้หนา้ที�ทุกคนขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน

เป็นอย่างสูง ผมเชื�อว่า ปี พ.ศ. 2558 จะเป็นปีที�

สหกรณ์ฯ ของเรามีความเจริญเติบโต เขม้แข็งและ

กา้วหนา้เพิ�มมากขึ�นอยา่งแน่นอนครับ 

สาํหรับเพื�อนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ผม

หวงัว่าปีนี� จะเป็นปีที�ดีของพวกเราทุกคน เพราะเรา

ผ่านเหตุการณ์ที�ไม่ดีกนัมาแลว้  แต่ผมก็อยากใหปี้นี�

เป็นปีที�พวกเราใช้ชีวิตกันอย่างระมดัระวงั เพราะ

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกในเวลานี� ไม่มี

อะไรแน่นอน หากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา อาจมี

ผลกระทบต่อประเทศของเรา รวมทั�งกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัได ้การใชชี้วิตอย่างเพียงพอ

เป็นสิ� งสําคัญสําหรับพวกเราทุกคน ใช้จ่ายอย่าง

ประหยดั เก็บออมใหม้ากขึ�นเพื�อความมั�นคงของตวั

เราและครอบครัวในอนาคต ที�สําคัญ เราต้องไม่เดิน

ตามกระแสสังคม อย่าใช้เงินเพราะความอยากได้ 

อยากมี การซื� อสิ� งของต่างๆ ต้องซื� อเพราะเรา

จาํเป็นตอ้งใช ้และเราตอ้งใชใ้หคุ้ม้ประโยชน์ใชส้อย 

เช่น ซื� อโทรศัพท์ยี�ห้อดัง ราคาแพงมาใช้งาน แต่

เจ้าของเครื� องใช้โทรศัพท์เพียงแค่โทรออกหรือ 

รับสาย หรือถ่ายรูปเท่านั�น อย่างอื�นไม่เคยทาํอะไร

เลย ไม่เล่นเฟสบุ๊ค ไม่เล่นไลน์ อย่างนี� ก็ไม่จาํเป็น

ตอังซื�อโทรศพัทย์ี�หอ้ดงั ราคาแพงมาใชง้าน 

ปีใหม่นี�  สหกรณ์ฯ ยงัมีกิจกรรมต่างๆ ที�จะ

จดัเพื�อสมาชิกทุกท่านเช่นเคย หวงัว่าทุกท่านจะเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ฯ โดยพร้อมเพียงกนัครับ 



 12 


ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบับประจาํ 

เดือนมกราคม 2558 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ 

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุภาพ  ไพจิตร์-

จิน ด า  ที� ไ ด้ล า ห ยุ ด พัก ผ่อ น ป ร ะ จํา ปี ก่ อน วัน

เกษียณอายุเป็นเวลาครึ� งเดือน หลงัการเกษียณป้า

หนุ่ยจะกลับไปอยู่บ้านที�อยุธยาครับ $$$@@$$$ 

ตื�นแต่เชา้มืดทุกวนั สาํหรับ คุณศิริศักดิ�  ทรงวุฒิเลิศ 

เพราะตอนตีสี�กวา่ๆ คุณปลาจะส่งไลน์อวยพรใหก้บั

เพื�อนๆ เป็นประจาํทุกวนัเลยครับ $$$@@$$$ อายุ

ครบ 24 ปีไปเมื�อเร็วๆ  สําหรับนอ้งพลอย คุณนฤมล  

สวนแก้วมณี ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปครับ 

$$$@@$$$ ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ 3 ท่าน ที�

ได้ท ําการเพิ�มค่าหุ้นกับสหกรณ์ คือ คุณณัฐฐิณีย์  

เครือรัตน์  คุณนงค์ลักษณ์  มีความดี และ คุณวันชัย 

ฉัตรแหลม ก่อนเกษียณอายุขอใหทุ้กท่านมีหุ้นเป็น

ล้า น บ า ท น ะ ค รั บ $$$@@$$$ ข อ ข อบ คุ ณ  คุ ณ

รังสรรค์  ฉํ�าวิเศษ ที�นาํภรรยามาสมคัรเป็นสมาชิก

สมทบของสหกรณ์ฯ ด้วยครับ $$$@@$$$ ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณปนัดดา มีมุ่งทํา ที�จัดพิธี

อุ ป ส ม บ ท ใ ห้กับ น้อ ง ช า ย ไ ป เ มื� อ เ ร็ ว ๆ  นี�  ข อ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ $$$@@$$$ ระยะหลงัไม่

ค่อยได้พบกับ คุณเกียรติ พงษ์ยิ�ม ไม่ทราบว่า

สบายดีไหมครับ ว่าง ๆ แวะมาเยี�ยมเยือนสหกรณ์

บ้างนะครับ $$$@@$$$ ถึงแมว้่าหลานแพรกาํลัง

เรียนอยู่ที�ประเทศจีน แต่ คุณพัชริดา  มีบํารุง ก็ไม่

เคยลืม อวยพรวันเกิดให้หลานสาวผ่านเฟสบุ๊ค 

น่ารักมากครับคุณป้านุย้ $$$@@$$$ ขอแสดงยินดี

กบั คุณสุทัศน์ เอี�ยมแสง ที�ภรรยาสอบไดต้าํแหน่ง

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 7 ไปเมื�อเร็วๆ นี�  เก่งมากเลย

ครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนาถ  

มงคลหว้า ที�ลูกชายได้ทาํงานเป็นที� เรียบร้อยแลว้ 

$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลศักดิ�  

พฒันสิงห์ ที�ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นที�ปรึกษากิติมศกัดิ�

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั อีกปีครับ $$$@@$$$ มีไลน์เป็นของตนเอง

แล้ว สําหรับ คุณพวงทอง หมีทอง ใครว่าคน

เกษียณอายุตามเทคโนโลยีไม่ทัน ขอบอกว่าต้อง

ยกเวน้คุณแต๋วอีกหนึ�งคนนะครับ $$$@@$$$ ขอ

แสดงความเสียใจกบั คุณเสถียร คุ้มวงษ์ คุณอํานาจ 

เหมือนจติร์ คุณจนัทนา  ขําสถิตย์  คุณอาํนวย พรว-ิ

ริยกุล และ คุณเฉลียว สังข์เงิน ที�สูญเสียมารดาของ

แต่ละท่านไปเมื�อกลางเดือนธันวาคมที�ผ่านมาใน

เวลาไล่เลี�ยกนัครับ  

ไปเที�ยวงานยอยศยิ�งฟ้าอยุธยามรดกโลกมา 

คุณฐิตพิร  ควรบําเรอ มีอาการปวดขา ปวดหลงัและ

ปวดหัวพร้อมกันเลย สงสัยจะเดินมากไปครับ 

$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับ คุณดวงพร 

หิรัญศุภโชติ เนื�องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ของการ

แต่งงาน ก็ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่ความสุขตลอดไป

ครับ $$$@@$$$ เปลี�ยนชื�อเฟสบุ๊คตวัเองใหม่ เป็น

ชื�อ “ไร่แก่นตะวนัคลองโพธิ� ” แต่ไม่ค่อยเห็น คุณ

วัฒนชัย กลัดสนิท  พูดถึงแก่นตะวันเลย เพื�อน

สมาชิกที�ตอ้งการทานแก่นตะวนัติดต่อคุณกบไดน้ะ

ครับ เพราะที�บ้านคุณกบมีจําหน่ายทุกวันครับ 

$$$@@$$$ เพราะรถยนต์คนัเก่าประสบอุบติัเหตุ

จนซ่อมไม่ได ้คุณคนิต  ชวดตระกูล เลยตอ้งเปลี�ยน
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ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 316 ประจาํเดือน มกราคม 2558 

 
รถยนต์คันใหม่ ก็ขอให้ขับรถคันใหม่ด้วยความ

ปลอดภยันะครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดี

กบั คุณพิษณุ  นิ�มสุพรรณ ที�เขา้พิธีมงคลสมรสกบั

เจา้สาวแสนสวยไปเมื�อปลายเดือนธนัวาคมที�ผ่านมา 

ขอให้ ชี วิ ตสม รส มีแต่ ควา มสุ ขต ลอดไ ป ครั บ 

$$$@@$$$ สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเมื� อ

ปลายเดือนธันวาคมที�ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ฯ 

หลายท่านเขา้ร่วมการบริจาคดว้ย เช่น คุณวัชรินทร์ 

คล้ายแก้ว คุณพงษ์สว่าง สีแก้วสิ� ว คุณอรวรรณ 

เมืองลี  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ  $$$@@$$$ 

สําหรับคนนี� พิเศษครับ เป็นการบริจาคโลหิตครั� ง

แรกของ คุณสุวัฒน์   แ ก้ว เ ฮียง  รองป ระ ธา น     

สหกรณ์ฯ ก็หวงัว่าต่อไปคุณสุวฒัน์ จะร่วมบริจาค

เป็นประจาํนะครับ $$$@@$$$  มือกาํลงัขึ�นกบัการ

ตกปลา สําหรับ คุณสมชาย ปิ� นแก้ว ได้ข่าวว่าตก

ปลาไดว้นัละหลายตวั ตวัใหญ่มากนํ� าหนกัแต่ละตวั

หลายกิโลกรัมครับ งานนี� มีแต่รวยครับ  

งานเลี� ยงเกษียณอายุของ คุณประนอม   

พานคํา  ที� ร้านเรือกลางสวน  เจ้าภาพแต่งตัวชุด

คาวบอยตามเทรนด์ของงานได้สวยงามมากครับ 

$$$@@$$$ ไดรั้บรางวลัผูแ้ต่งกายชุดคาวบอยดีเด่น

จากคุณประนอม (เจา้ภาพ) สําหรับ คุณกําไร สัญ- 

ญะเดช และ คุณศิรินทิพย์  ม่วงศรีจันทร์ ส่วน

รางวลัจะเป็นอะไรตอ้งสอบถามทั�งสองท่านดูครับ 

$$$@@$$$ สาํหรับเจา้ภาพอีกคน คุณฉันทะ ฐิตะ- 

ปุระ ดูมีความสุขมากเนื�องจากเพื�อนๆ มาร่วมงาน

กันมาก หลังการเกษียณอายุจะไปช่วยภรรยาขาย

ของที�ร้านนิมิมาร์ทของตนเองครับ $$$@@$$$$ 

เดินทางมาจากเชียงรายเพื�อมาร่วมงานเกษียณอายุ

เพื�อนๆ ในแผนกวิสโคส ผลิต สําหรับ คุณสวัสดิ�  

คุณโสฬส  เชื�อเมืองพาน ทั�งสองท่านนําขา้วไรท์- 

เบอรี� ที�ปลูกเองมาขายให้เพื�อนๆ ดว้ย $$$@@$$$$ 

พาครอบครัวไปเที�ยวที�ฟลอร่า ปาร์ค วงันํ� าเขียว

มาแลว้ สําหรับ คุณมานะ เกษางาม งานนี� ถ่ายแต่รูป

ภรรยาลงเฟสบุ๊ค ไม่เห็นมีรูปตัวเองบ้างเลยครับ 

$$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกบั คุณมยุรี ณ รัง-

ศิลป์ ที�ทีมลูกชายไดร้างวลัชนะเลิศเป็นตั�วเครื�องบิน

ไปกลบัโอซากา้ วิชา PR Workshop จาก แอร์เอเซีย-

เอ็กซ์  งา นนี� คุณแ ม่ ป ลื� มใ จ เ ป็ น ที� สุ ด เ ล ยค รั บ 

$$$@@$$$ หลงัจากที�ทีมฟุตบอลไทยไดแ้ชมป์ซูซู-

กิคพั คุณเอ บุญม ีและเพื�อนๆ พากนัไปฉลองแชมป์

ให้ที�ร้านสเต็กลุงหนวดครับ $$$@@$$$ ปี พ.ศ. 

2558 กรรมการสหกรณ์ฯ 3 ท่านที�ดํารงตาํแหน่ง

ครบ 2  วาระ (4  ปี )  และต้องห ยุดพักการเ ป็น

กรรมการฯ อย่ างน้อย  1  ปี  ได้แก่  คุ ณศรีโพธิ� 

วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน  คุณสุวัฒน์    

แก้วเฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และ คุณ

มานะกูล พรรณเรณู ขอขอบคุณทั� ง 3 ท่านที�ได้

ทุ่มเทการทํางานให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที� ผ่านมาครับ  $$$@@$$$ 

สหกรณ์ฯ กาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2557 ในวันที� 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที�คลบัเฮ้าท์ ขอ

เชิญสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการฯ ใหม่

ก่อนการประชุมใหญ่ ปีนี� มีผูส้มคัร 13 คน สมาชิก

เลือกได ้7 คนครับ $$$@@$$$ ในเวลา 17.00 น. ขอ

เชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่โดยพร้อม

เ พี ย ง กั น ค รั บ  $$$@@$$$ พ บ กั น ฉ บั บ ห น้ า 

$$$@@$$$ สวสัดีครับ $$$@@$$$ 
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รายงานกิจการประจาํเดือน ธนัวาคม 2557 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2014 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสิ�นเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสิ�นเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพื�อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสิ�นเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 9 บัญชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อื�น Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม  - ธันวาคม 2557 Revenues  from  January - December 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 Expenses  from  January - December 2014 

16. รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

1,096 

289,256,120.00 

7,867,986.71 

4,965,432.06 

4,400,714.18 

8,432,704.59 

81,806,678.70 

8,888,662.46 

2,571,700.74 

88,121,640.42 

6,454,850.00 

349,114.08 

364,684.08 

6,439,280.00 

24,571,169.18 

639,291.08 

30,060,000.00 

 

 

29,367,361.02 

39,639,934.20 

300,698,983.76 

18,169,030.00 

21,802,912.02 

297,065,101.74 

37,669,694.19 

17,193,169.50 

21,522,738.05 

6,134,340.48 

15,388,397.57 

 

คน      Pr 
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บาท  Baht 
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นายกฤษณชัย  สนิธุประสทิธิ� มอบสร้อยคอทองคาํหนัก 1 บาท ให้แก่นายสยาม  ศลิป์ประดษิฐ์ และมอบ
ของที�ระลึกให้แก่นางมณฑา  ปรีชาชาต ิสมาชิกแผนกเวอร์คชอพ เนื�องจากเกษยีณอาย ุ

วันที� 8 - 9 ธ.ค. 57 นายศรีโพธิ�  วายุพักตร์ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั และนายพงษ์ศกัดิ�  คงมี เข้าร่วมการ
สมัมนากบั ชสอ. และวันที� 10 - 12 ธ.ค. 57 นายศรีโพธิ�  วายุพักตร์ เดนิทางไปทศันศกึษาที�เกาะบาหลี  

สหกรณฯ์ เยี�ยมไข้นายจาํเนยีร  ศรีวัฒนธรรม 
สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต ที�บ้านพัก ต.โพสะ  

เนื�องจากป่วยเป็นโรคกระดูกทบัเส้น  

นายศรีโพธิ�  วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. พร้อม
คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกจิการพิเศษ 

เดนิทางไปตรวจประเมนิ สอ. ดีเด่น 3 จังหวัดภาคใต้  


