
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอายุ 2 ราย 

 วันที 19 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนายสุทศัน์  

เอียมแสง กรรมการฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคาํ

หนกั 1 บาท มูลค่า 18,750 บาท ให้แก่นายประเสริฐ  

ทรงวาศน์ สมาชิกแผนกบริหาร (วสิโคส ซ่อมบาํรุง) 

เ นืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ในงานเลีย ง

เกษียณอาย ุทีร้านอาหารครัวเบตง จ.อ่างทอง 

 วันที 22 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายรวิพงษ์ ศุภศ รี 

กรรมการฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 

บาท มูลค่า 18,750 บาท ให้แก่นายพนม  แก่นวงษ ์

สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต  เนืองจากเกษียณอายุ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมอบให้ในงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุ ที

ร้านอาหารไทยลาวคาราโอเกะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ฯ นําสมาชิกเดินทางไปดูงานด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงทีนครนายก 

  วนัที 6 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ โดยการ

นําของนายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ ประธาน-

กรรมการฯ นายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธานฝ่าย -

ประชาสัมพนัธ์ นางละออ  แกว้สาระ กรรมการ นาง

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ พร้อมกบันางสาวนุช-

นารถ  แก้วนําเชือ เจา้หน้าทีบญัชี นางสาวฐิติพร  

ควรบาํเรอ เจา้หน้าทีการเงิน และสมาชิก รวม 42 

คน เดินทางไปดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวน-

ศรียา (ไร่ลุงไสว) อ.เมือง จ.นครนายก และแวะซือ

ของทีโรงเกลือ จ.นครนายก 

(อ่านต่อหน้า 3) 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

 ท่ีปรึกษา     นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) 

สหกรณฯ รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง

รวมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน (31 ต.ค. 58) 

สหกรณฯ เยี่ยมไขนายไพรวรรณ  ฮวบเจริญ 

สมาชิกแผนกออกซลิลาร่ี ซอมบํารุง ณ บานพัก 

ต.ยานซือ่ อ.เมอืง จ.อางทอง (21 ธ.ค. 58) 

ที่ปรกึษาฯ รองประธานฯ และผูจดัการ เขารวม

ประชุมใหญสามัญประจําป สอ.พนักงานบริษทั

รอยัล ปอรซเลน จํากดั จ.สระบุรี (30 พ.ย. 58) 



 3 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
สหกรณ์ฯ บริจาคข้าวสาร 2 กระสอบร่วมตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้งกับสหภาพฯ (ต่อจากหน้า 1) 

วนัที 30 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ทาํการบริจาคข้าวสาร 2 กระสอบ (กระสอบละ 15 

ก.ก.) เป็นเงิน 1,120 บาท (หนึงพนัหนึงร้อยยีสิบ

บาทถว้น) เพือร่วมการตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง

เนืองในโอกาสวนัครบรอบ 37 ปี การก่อตงัสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน ณ บริเวณหน้าอาคารพระพุทธ-

รูปประจาํบริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

ทีปรึกษาฯ รองประธานฯ และสมาชิก ร่วมศึกษาดู

งาน ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จํากัด 

วนัที 26 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายวิรัต ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางสุนี ชูจิตต ์

สมาชิก เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ร้านสหกรณ์

สิงห์บุรี จาํกดั อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยการนาํของนาย

สันติ  จนัทร์สถานนท์ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ตามโครงการการประชุมเชิงปฎิบติัการการ

ส่งเสริมการเชือมโยงเครือข่ายเพือเพิ มศ ักยภาพ

สหกรณ์นอกภาคเกษตรในการสร้างเครือข่ายโดยให้

มีการเชือมโยงกันระหว่างสหกรณ์นอกภาคเกษตร

และเชือมโยงกบัสหกรณ์ภาคเกษตรเพือสร้างความ

เข้มแข็งทงัระบบสหกรณ์ในด้านการเงิน การให้

สินเชือ การจดัสินคา้มาจาํหน่าย ให้กบัสมาชิก การ

หาปัจจยัการผลิต เครือข่ายวชิาการและความรู้ โดยมี

นายวนัชยั แสงดาว ประธานกรรมการร้านสหกรณ์

สิงห์บุรี จาํกดั นายสานิตร์ เชษฐศาสน์ ผูจ้ดัการร้าน

สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีร้านสหกรณ์ฯ ให้การ

ต้อนรับ บรรยายให้ความรู้เ รืองการดําเนินงาน

สหกรณ์ฯ และการเชือมโยงเครือข่ายโดยการนํา

สินคา้ของร้านไปจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิกของสหกรณ์

ทีมาศึกษาดูงาน 

  หลังจากรับประทานอาหารกลางวนัแล้ว

ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาดูงาน 35 คน ไดเ้ยียมชมกิจการ

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จาํกดั และซือสินคา้ในร้านเป็น

จาํนวนมาก 

ทีปรึกษา และรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วม

การสัมมนากับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

 วนัที 27 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ

พกัตร์ รองประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ภาคกลาง และทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และนาย

วิรัต ชูจิตต์ รองประธานกรรมการฯ เข้าร่วมการ

สัมมนา เรือง “การรณรงคส์หกรณ์ออมทรัพยน์าํเงิน

มาลงทุนใน ชสอ.” ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท 

แอนดส์ปา ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี ซึง

จดัโดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด 

โดยมีนายสุรัตน์ จ ันทร์วนัเพ็ญ ประธานชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วม

การสัมมนา จาํนวน 55 คน นายเสกสรร  โสภารัตน์ 

กรรมการเชือมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด เป็น

ประธานพิธี เปิดการสัมมนา และบรรยาย เรือง 

“ชส อ.  กับการเป็นศูนย์กลางทางการเ งินขอ ง

ขบวนการสหกรณ์ไทย” นางประภาษร ทิพยดี์ รอง

ผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ บรรยาย เรือง “การลงทุนใน 

ชสอ. ผลตอบแทนและความเสียง” ดร. เฉลิมพล      

ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พบปะพูดคุย

กบัผูเ้ข้าร่วมการสัมมนา และบรรยายภาระกิจของ 

ชสอ. ทีดาํเนินการให้แก่สมาชิก และ ผศ.ดร.วิชัย  
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โถสุวรรณจินดา อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทย 

จําก ัด (มหาชน) บรรยาย เรือง “แนวโน้วสภาวะ

เศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต” 

การสัมมนามีวตัถุประสงค์ เพือให้สหกรณ์

ออมทรัพย์ได้รับความรู้สภาวะเศรษฐกิจ และการ

ลงทุนในอนาคต และใหส้หกรณ์ออมทรัพยไ์ดเ้ขา้ใจ

ถึงการลงทุนใน ชสอ. ว่ามีความคุ ้มค่า และมนัคง

อย่างไร อนึง ชมรมฯ ได้มอบเสือ "ปั นเพือพ่อ" 

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาดว้ย 

นายก สสอป. กรรมการ และเจ้าหน้าทีศูนย์ฯ เข้าร่วม

ประชุมศูนย์ประสานงาน สสอป. ประจาํปี 2558  

วนัที 29 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ สสอป. นางละออ แก้ว-

สาระ และนางนาถ  มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั วไป 

เข้า ร่วมการ ประชุมศูนย์ประสานงาน สสอป . 

ประจําปี 2558 ณ ห้องประชุม 701 อาคารชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ถนน

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุม พร้อมกบันายธญัญา สายสิน อุปนายก คนที 

1 นางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายไชยา ตีบไธสงค ์

เป็นผูร่้วมนาํเสนอขอ้มูลแก่สมาชิก และกรรมการ 

สสอป. ท่านอืนๆ เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

  นายกสมาคมฯ ได้ทาํการแนะนาํกรรมการ 

สสอป. แก่ผู ้เข ้าร่วมการประชุม จากนัน นายก

สมาคมฯ พร้อมกับกรรมการฯ ไดท้ําการชีแจงผล

การดํา เ นินงานของส มาคมฯ แ จ้งรายชือ ศูนย์

ประสานงานพร้อมกับจํานวนสมาชิกของแต่ละ

ศูนยฯ์ โดยในปีนีมีศูนยป์ระสานงานเพิมขึน 6 ศูนยฯ์ 

แจง้จาํนวนสมาชิกของ สสอป. รวม 4,898 คน และ

ยอดรวม 3 สมาคมฯ จาํนวน 71,783 คน แจง้จาํนวน 

สมาชิกเสียชีวิต 3 สมาคมฯ ใน ปี 2558 คือ สสอป. 

จํานวน 32 คน สสอ.รรท. จํานวน 299 คน และ 

สสอท. จาํนวน 103 คน รวมทงัสิ น 434 คน ชีแจง

เรืองความสําคัญของใบรับรองแพทย์ การส่งเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าประจาํปี 2559 และเรืองการเก็บ

เงินสงเคราะห์เกิน 4,000 บาท สูงสุด 800 บาท  

  ทงันี สสอป. ไดม้อบกระปุกออมสินรูปตึก 

ชสอ. ให้แก่ผู ้เข้าร่วการประชุมทุกท่านด้วย และ

หลังจากเลิกประชุมผู ้เข ้าร่วมการประชุมได้รับ

ประทานอาหารร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. กรรมการ และเจ้าหน้าที สสอป. ร่วม

การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทีแก่งคอย 

วนัที 30 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางลัดดา ไชยรักษ์ เหรัญญิก และนางสาวลกัขิกา 

ประชานิการ เจา้หน้าที สสอป.เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่ สามญัประจาํปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกั- 

งานบริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จาํกดั ณ โรงอาหาร โรง- 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
งาน 1 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  

นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ 

กล่าวปราศรัยต่อทีประชุม และมอบนาฬิกาสมาคมฯ 

รวม 9 เรือน แก่สมาชิกทีเข้าร่วมการประชุม และ

นางสาวลักขิกา ประชานิกร ไดบ้รรยายเรือง “การ

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป.” ให้แก่สมาชิกทีเข้าร่วม

การประชุมใหญ่ดว้ย 

รองประธานฝ่ายการเงิน และผู้จัดการ เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่ สอ.พนักงานรอยลั ปอร์ซเลนฯ 

วนัที 30 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษทั

รอยัล ปอร์ซเลน จาํกัด ณ โรงอาหาร โรงงาน 1       

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 667 คน ทุนเรือนหุ้น 

57.85 บาท ทุนสํารอง 7.79 ลา้นบาท ทุนสะสมตาม

ขอ้บงัคบั 1.79 ลา้นบาท  เงินรับฝาก 30.21 ลา้นบาท 

เงินให้กู้คงเหลือทีสมาชิก 247.22 ล้านบาท กําไร

สุทธิประจาํปี 6,600,236.41 บาท  ทีประชุมใหญ่ 

จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5 จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 10 

และ ตงัทุนรักษาอตัราเงินปันผล 1,157,117.20 บาท 

รองประธานฯ  และผู้จัดการ ร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง (วาระพิเศษ) 

 วนัที 2 ธนัวาคม 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง- 

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วมการประชุม (วาระพิเศษ) 

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ หอ้ง

ประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี 

พ.ต.อ.พีระพนัธ์ จนัทร์เทียน ประธานชมรมสหกรณ์ 

จงัหวดัอ่างทอง ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมมีมติใหช้มรมฯ ร่วมกบัสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และสํานักงานตรวจบญัชี

จงัหวดัอ่างทอง จดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 

2559 ในวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชุม

อํา เ ภอเ มือง จังหวดัอ่างทอ ง พร้อมกับกําหนด

รายละเอียดในการจดังานหลายประการ 

นายกสมาคม และกรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุม

กับ 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

วนัที 8 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคม สสอป. นางลดัดา ไชยสิทธิ 

เหรัญญิก  และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เขา้ร่วม

ประชุ มร่วม 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) สมาคมฌาปน-

กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยร์าชการ-รัฐ

วิสาหกิจไทย (สสอ. รรท.) และสมาคมฌาปนกิจ-

สงเ คราะห์ส มา ชิก ส หกรณ์ อ อมทรัพย์ทหาร - 

(สสอท.) ณ หอ้งประชุม 301 อาคาร ชสอ.  

ทีประชุมมีติรับทราบเรืองการคาํนวณเงิน

สงเคราะห์ระหว่างสมาคม การพิจารณาการประชุม

ใหญ่ สามญัประจาํปี 2558 ร่วมกับ สส.ชสอ. การ

ตรวจสอบหลักฐานของการสมัครของสมาชิกที

เสียชีวติ กรณีของนายจรูญ  ทองหยด (สสอป.) และ 

นางสาวอลิสา ภูรัตนรักษ ์(สสอ.รรท.) ฯลฯ 

นายกสมาคม และกรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุม

ประจาํเดือนธันวาคม 2558 

วนัที 9 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกบักรรมการท่าน

อืน และเจา้หน้าที สสอป. เข้าร่วมประชุมประจาํ-

เดือนธันวาคม 2558 ของคณะกรรมการสมาคม 

สสอป.  

ทีประชุมมีมติใหท้าํการยกเวน้การเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ายอ้นหลังสําหรับสมาชิก      

สสอป. ทีลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอป. และ

ตอ้งการกลบัมาสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ใหม่ ทงันี 

ต้องสมคัรเข้าเป็นสมาชิกตังแต่วนัที 1 ธันวาคม 

2558 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2559 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

ประจําเดือน สอร. 

วนัที 13 ธันวาคม 2558 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมการประชุม

ประจาํเดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการกลาง

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ 

สโมสรการไฟฟ้านครหลวง วดัเลียบ กรุงเทพฯ  

ประธานกรรมการฯ รอง ประธาน และผู้จัดกา ร

สหกรณ์ ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 17 ธนัวาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวรัิต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ที

ปรึกษาสหกรณ์ และประธานกรรมการสหกรณ์-

บริการ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด นายพรชยั 

แก้วสาระ กรรมการผู้ช่วยผู ้จัดการ เข้าร่วมการ

ประชุมจัดงาน “100 ปี การสหกรณ์ไทย พัฒนา

เศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมนัคง” ณ ห้อง

ประชุมชัน 3 สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง     

อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีนายนรุทธิ  อุทธา สหกรณ์ - 

จงัหวดัอ่างทอง เป็นประธานในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติ จดังาน “100 ปี การสหกรณ์- 

ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทย

มนัคง” ณ หอประชุมอาํเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดั

อ่างทองในวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีพิธีสงฆ์ 

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีวางพุ่ม

สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีมอบ

ประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่สหกรณ์ กิจกรรมทอดผา้ป่า

ข อ ง ช ม ร ม ส ห ก ร ณ์ จัง ห ว ัด อ่ า งท อ ง  แ ล ะ จ ัด

นิทรรศการเกียวกบัการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ

พระวรวงศ์เธอ กรมหมืนพิทยาลงกรณ์ (พระองค์-

เจา้รัชนีแจ่มจรัส) “ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

และผลงานโดดเด่นของสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทอง 

และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ทงันี จะเชิญ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทองเป็นประธานในพิธี และ

ทีประชุมมีติให้แต่ละสหกรณ์ฯ ส่งผู้เข ้าร่วมงาน

สหกรณ์ฯ ละ 10 คน และเสียค่าใช้จา่ยในการจดังาน 

สหกรณ์ใหญ่ สหกรณ์ละ 3,000 บาท สหกรณ์เล็ก 

สหกรณ์ละ 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ รองประธานฯ  และผู้ จัดการ ร่วมประชุม

ประจาํเดือนชมรมสหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 ธนัวาคม 2558 นายกฤษณชยั  สิน-  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์รอง 

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ

ชมรมสหกรณ์จ ังหวัดอ่ างทอ ง ค รังที  3/ 255 9 

ประจาํเดือนธนัวาคม 2558 ณ หอ้งประชุมสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพนัธ์ 

จนัทร์เทียน ทาํหน้าทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤจิกายน 2558 รับรอง

รายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจ ําเ ดือนพฤจิกายน 

2558 มีเ งินคงเหลือยกมาจากเ ดือนตุลาคม 2558 

จาํนวน 60,888.12 บาท ไม่มีรายรับ - รายจ่าย เงิน

ค ง เ ห ลื อ ย ก ไ ป เ ดื อ น ธั นว าค ม  2558 จําน ว น 

59,738.12 บาท  ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 2 

เรือง รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์

สมาชิกและรับทราบเรืองทีสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

แจง้ให้ทราบหลายเรือง ติดตามความคืบหน้าเรือง

การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2559 ใน

วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2559  

นายกฯ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. เข้าร่วม

ชีแจงการดําเนินงานกับกรรมการ สอ. สร. เอสโซ่ฯ 

วนัที 17 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางสิริภสัสร  เอียมสุวรรณ เลขานุการ นายวรัิต            

ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางสาวลกัขิกา ประชานิกร 

เจา้หนา้ทีสมาคมฯ เดินทางไปร่วมประชุมชีแจงเรือง

สมาคมฯ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่ง-

ประเทศไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีประธาน

กรรมการฯ กรรมการ และเจา้หน้าทีศูนย์ให้การ

ต้อนรับ ทงันี คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที  

สสอป. ไดต้อบขอ้สงสัยและให้ขอ้มูลด้านต่าง ๆ 

ของสมาคมฯ ใหแ้ก่กรรมการศูนยฯ์ จนเป็นทีเขา้ใจ 

นายก และกรรมการ สสอป. ร่วมการประชุมใหญ่   

สอ. เจ้าหน้าทีสหกรณ์นครสวรรค์ จํากัด 

วนัที 18 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ - 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี ครังที 14 สหกรณ์ออมทรัพย์-

เ จ้าหน้า ทีส หก รณ์นคร ส วรรค์  จํากัด  ณ ห้อ ง

ประชุมสัมมนาสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จาํกัด           

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีนางปารณีย์  คล้าย-

ปาน ประธานกรรมการฯ ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุ ม ทังนี นายก สสอป.  ได้นํานาฬิกาของ 

สมาคมฯ จาํนวน 8 เรือน มอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์

ทีเป็นสมาชิก สสอป. และมอบใหส้หกรณ์ฯ 1 เรือน 

สหกรณ์อ อมทรัพย์ เจ้าหน้า ทีสหกรณ์ -

นครสวรรค์ จาํก ัด มีสมาชิก 227 คน ทุนเรือนหุ้น 

8.12 ลา้นบาท ทุนสํารอง 557,439.93 บาท เงินกู้

คงเหลืออยูที่สมาชิก 22.10 บาท กาํไรสุทธิประจาํปี 

2558 จาํนวน 663,158.57 บาท ทีประชุมมีมติจ่ายเงิน

ปันผล ร้อยละ 6 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 5 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ประธานกรรมการฯ ร่วมการ

ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี  สันนิบาติสหกรณ์ฯ  

 วนัที 19 ธนัวาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์- 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จําก ัด  นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ และประธานกรรมการ
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
สหกรณ์เครดิตยูเนียนบา้นบ่อแร่ จาํกดั นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานกรรมการฯ และนายวิรัต     

ชูจิตต์ รองประธานสหกรณ์บริการสหภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน จาํกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2558 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ หอประชุมรัชนี แจ่มจาํรัส โดยมีผูแ้ทนสหกรณ์ 

539 คน เข้าร่วมการประชุม และมี ดร.ก๊ก ดอน-

สําราญ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง-

ประ เ ทศ ไ ท ย ทําหน้าทีปร ะ ธานในทีปร ะชุ ม 

นอกจากวาระการประชุมตามปกติ  ทีประชุมใหญ่

ไดมี้มติทาํการเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ รวม 3 คน 

นายก และกรรมการ สสอป. มอบเงินสงเคราะห์แก่

ทายาทสมาชิกสมาคมฯ จํานวน 600,000 บาท 

วนัที 19 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล  วิชยัประเสริฐ อุปนายกคนที 3 นาง   

ลดัดา  ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายวิรัต ชูจิตต์ และนาย

ชัยยา ตีบไธสง กรรมการฯ  เดินทางไปไปทาํพิธี

มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทของนางสมคิด 

เพชรสมัย  สมาชิกรอบ 1/55 ศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นเครือแพรนดา้ จิวเวลรี จาํนวน 

600,000 บาทโดย ทําพิ ธีมอบในงาน ฌาปนกิจ-           

ศพ ทีวดับางปลิ ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

กรร ม ก ารช ม ร ม ส ห กร ณ์ ออ ม ท รั พย์ ใ น ส ถ า น

ประกอบการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 

วนัที 20 ธันวาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ เหรัญญิก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยส์หกรณ์-

ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ และทีปรึกษา

สหกรณ์ฯ พร้อมกบันายวรัิต ชูจิตต ์รองประธานฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน จาํกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2557 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน

ประกอบการ ณ กรมการต่อสู้อากาศยาน รักษา-

พระองค์ จ.ปทุมธานี โด ยมีนายสมหมาย พิลึก 

ประธานชมรมฯ เป็นประธานในทีประชุม ทีประชุม

รับทราบผลการดาํเนินงานทีผ่านมา รับทราบฐานะ

การเงิน และทาํการเลือกตงัคณะกรรมการชมรมฯ 

ชุดใหม่ จาํนวน 15 คน โดยมีนายสุรัตน์ จนัทร์วนั-

เพญ็ เป็นประธานชมรมฯ 

สหกรณ์ฯ ม อบเงินช่ วยทําบุญสมาชิกอุปสมบท

 วนัที 9 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มอบเงิน

ช่วยทาํบุญเนืองจากสมาชิกทาํการอุปสมบทให้แก่

นายณรงค์ชัย  ทวีคูณ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 

จาํนวน 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิกทีทําการมงคล

สมรส  

วนัที 13 ธนัวาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ ทําการมอบของที

ระลึก (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า) ให้แก่นางสาวจนัทร์-

ตรีญา  มาลาพงษ์ สมาชิกแผนกบริหาร (สโตร์) 

เนืองจากทาํพิธีมงคลสมรส โดยมอบใหใ้นงานเลียง

ฉลองการสมรสทีสวนอ าหารบัวหลวง อ.เมือง       

จ.ลพบุรี 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
กรรมการฯ เยียมไข้สมาชิกป่วย 4 ราย 

วันที 3 ธันวาคม 2558 นายพีระภทัร ลอย-

ละลิว กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายอนุสรณ์  

ทิณวงษ์  สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผ ลิต ทีบ้านพัก          

ต.ป่างิ ว อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง เนืองจากเป็นนิว 

วันที 4 ธันวาคม 2558 นายวรัิต ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการสหกรณ์ฯ เ ดินทางไ ปเยียมไข้

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ สมาชิกแผนก

ห้องปฏิบัติการเคมี ทีบ้านพัก ต.โพสะ  อ.เมือ ง        

จ.อ่างทอง เนืองจากเป็นโรคช็อตโกแลตชีส    

วันที 21 ธันวาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียม-

แสง และนางละออ  แกว้สาระ กรรมการฯ เดินทาง

ไปเยียมไขน้ายไพรวรรณ  ฮวบเจริญ สมาชิกแผนก   

ออ๊กซิลลารี ซ่อมบาํรุง ทีบา้นพกั ต.ย่านซือ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัริดสีดวง 

วันที 26 ธันวาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี    

เมฆหมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยียมไข้

นายหิรัญ ชมเชิด สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต ที

โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก

ผ่าตดัเอาน๊อตออกจากเข่า 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

4 ราย สหกรณ์ฯ ไดซื้อของเยียมไข้สมาชิก เป็นเงิน

คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล เป็นเงิน 1,500 บาท 

    วันที 4 ธันวาคม 2558  สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน 

ตามโครงการ “สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้อง

น้อยบนดอยสูง ครังที 4” ณ ศูนย์การเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน บา้นผะสุดี หมู่ที 1 ต.แม่ตืน อ.แม่ - 

ระมาด จ.ตาก โดยบริจาคผ่านสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 500 บาท 

วันที 17 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือเป็นทุนอาหารกลางวนัและอุปกรณ์การเรียน

การสอนสําหรับนกัเรียนโรงเรียนวดัห้วยคงคาวรา-

วาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และโรงเรียนวดัสุนนัทา

ราม ต.บา้นแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดย

บริจาคผ่านกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน

จงัหวดัสระบุรีและพืนทีใกลเ้คียง จาํนวน 500 บาท 

วันที 22 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีเพือช่วยเหลือแรงงานใน

ระบบและนอกระบบกับชมรมอาสาสมคัรแรงงาน

ทอด ณ ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา

สมาชิก 

 วนัที 22 ธนัวาคม 2558 นายกฤษณชัย สิน-

ธุประสิทธ์ ประธานกรรมการฯ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข ์จนัทโคตร์ 

นายพงษศ์กัดิ  คงมี นายรวพิงษ์  ศุภศรี กรรมการฯ 

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ เดินทางไป

เป็น เจ้าภาพสวดศพมารดานายสุรพล ทองลิ ม 

สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ทีวดัโพธิ-

วงษ์ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
 

  

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดมี้มติกาํหนดวนั

ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี  2558  ในวันที 29 

มกราคม 2559 ณ สโมสรพนกังานบริษทั ไทยเรยอน 

จําก ัด (มหาชน) โดยก่อนการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2558 สหกรณ์ฯ จะจดัให้มีการลงคะแนน

เ สีย ง เ ลื อก ตังคณ ะ กร ร ม การ ส ห กร ณ์ ฯ  แ ท น

กรรมการฯ ทีหมดวาระ ณ บริเวณโรงจอดรถชนัล่าง 

(จุด 8) ตงัแต่ เวลา 06.30 - 15.30 น. สําหรับทีโรงงาน

หนองแค สหกรณ์ฯ จดัการลงคะแนนเสียงเลือกตงั

กรรมการฯ ทีร้านอาหารของบริษทั ในระหวา่งเวลา 

12.00 - 13.00 น. 

 ปี พ.ศ. 2558 มีกรรมการสหกรณ์ฯ 8 คน ที

หมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง คือ  

1. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และต้องหยุดพัก

การเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 1 ปี เนืองจาก

ดาํรงตาํแหน่งครบ 4 ปี รวม 3 คนได้แก่ นายวิรัต       

ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาว

พรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ และนายสุทศัน์ 

เอียมแสง กรรมการฯ 

2. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และสามารถ

สมัครเป็นกรรมการต่อได้อีก 1 วาระ เนืองจากดาํรง

ตาํแหน่งมา 1 วาระ รวม 4 คน ได้แก่ นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ  ประธานกร รมการฯ นายเสน่ห์       

ชุ่มหฤทยั นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ นางละออ 

แก้วสาระ และนายธนกฤต วโรตนม์ 

  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดมี้มติกาํหนดวนั

เปิดรับผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการแทน

กรรมการทีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งทงั 8 คน ใน 

 

 

วนัที 17 - 22  ธนัวาคม 2558 ปรากฏว่ามีผู ้สมคัรเข้า

รับการเลือกตงั ดงันี คือ 

ประธานกรรมการฯ 

หมายเลข 1 นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธ ิ

  แผนกบริหาร (สปินนิง ซ่อมฯ) 

หมายเลข 2 นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง 

  แผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต) 
 

ตําแหน่งกรรมการดําเนินการฯ 

หมายเลข 1 นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ 

  แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

หมายเลข 2 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

  แผนกบริหาร (หอ้งปฏิบตัการเคมี) 

หมายเลข 3 นายธนกฤต วโรตนม์ 

  แผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง 

หมายเลข 4 นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย 

  แผนกอลัซิลลารี ผลิต 

หมายเลข 5 นางพรรณเพ็ญ  ณ พิกลุ 

  แผนกห้องปฏิบตัการเคมี 

หมายเลข 6 นางละออ  แก้วสาระ 

  แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

หมายเลข 7 นายกมลศักดิ  พัฒนสิงห์ 

  แผนกไฟฟ้า 

หมายเลข 8       นายมงคล   ดษุณีย์   

  แผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง 

หมายเลข 9  นายสมยศ  นันตาวงั   

แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง 
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หมายเลข 10  นายสหเทพ  รักวงษ์วาน  

  แผนกไฟฟ้า 

หมายเลข 11  นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

  แผนกออ๊กซิลลารี ผลิต 

หมายเลข 12  นายทุติยพงศ์  พลพิภพ  

  แผนกเอน็.ดี.ที. 

หมายเลข 13  นางสาวจุติพร  พงษา  

  แผนกบริหาร (หอ้งปฏิบตัการเคม)ี 

หมายเลข 14  นายมานะกลู  พรรณเรณู  

  แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

สําหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตงัประธาน

กรรมการฯ และกรรมการฯ สหกรณ์ฯ จะทาํการ

แต่งตงั คณะอนุกรรมการจดัการเลือกตงั จาํนวน 15 

คน เพือทาํหนา้ทีจดัการเลือกตงัคณะกรรมการฯ ชุด

ใหม่แทนกรรมการทีหมดวาระในวนั เวลา และ

สถานทีทีไดแ้จง้ให้ทราบขา้งต้นแลว้ครับ สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

ทุกท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตังประธาน

กรรมการฯ และ กรรมการดาํเนินการฯ ดงันี คอื 

ก. ประธานกรรมการฯ  มีผูส้มคัรเข้ารับการ

เลือกตงั 2 คน  สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตงัได ้1 

หมายเลข หรือ 1 คน  (บัตรลงคะแนนสีเขียว) 

 ข. กรรมการดําเนินการ  มีผูส้มคัรเขา้รับการ

เลือกตงั 14 คน สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตงัได ้7 

หมายเลข หรือ 7 คน (บัตรลงคะแนนสีขาว)  

 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังประธาน

กรรมการฯ และกรรมการดาํเนินการนัน หลงัจาก

หมดเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตงัในเวลา 15.30 น. 

สําหรับทีโรงงานอ่างทอ ง และเวลา 12.00 น. ที

โรงงานหนองแคแล้ว คณะอนุกรรมการจดัการ

เลือกตงัจะทาํการนบัคะแนน และนาํผลการเลือกตงั

เสนอต่อทีประชุมใหญ่ เ พือให้ทีประชุ มลงมติ

รับรองผลการเลือกตงัต่อไป 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํกดั ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านไป

ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตังประธานกรรมการฯ 

และกรรมการดาํเนินการใน วนั เวลา และสถานที

ดงักล่าว โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนกังาน ซึงเป็นสมาชิกทีไม่ได้ทาํงานแลว้ ขอเชิญ

ท่านเดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตงัโดยพร้อม

เพียงกนั สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนักงานมี

หนึงร้อยกว่าคน หากท่านมาลงคะแนนเสียงเลือกตงั

กนัเป็นจาํนวนมาก ก็จะทาํให้มีผลต่อการเลือกตงั

กรรมการด้วย เ พราะสมาชิก 1 คน มีคะแนน 1 

คะแนน  

ทีสําคัญในวันที 29 มกราคม 2559 เวลา 

17.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 ณ สโมสรพนักงาน 

บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) โดยพร้อมเพียงกัน

ด้วยนะครับ   
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนมกราคม 2559 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณนิภาพร  ภู่ระย้า 

ทีน ้องฟ้าใสลูกสาวคนโตอาย ุครบ 4 ขวบแ ลว้ 

ข อ ใ ห ้เ ป็ น เ ด ็ก ด ีข อ ง ค ุณ แ ม ่ด ้ว ย น ะ ค ร ับ

.....@@@….. หลงัจากทีรับเงินโบนสัจากบริษทัแลว้ 

คุณสุรพล  ยมพาลไพ่ พาคุณแม่ไปซือของใช้และ

เสริมสวย เจา้ตวับอกว่าคุณแม่สวยขึนจนจาํไม่ได้

เลย . ....@@@... . .  ขอ แสดงความย ินดีกบั  ค ุณ             

สุกัญญา  ศุภศิลป์ เนืองในโอกาสครบรอบ 9 ปีของ

การแต่งงาน ขอ ให้ชี วิตสมรสของคุณโอ๋มีแ ต่

ความสุขตลอดไปครับ .....@@@..... ขอขอบคุณ

สมาชิกสหกรณ์ฯ 3 ท่านทีไดท้าํการเพิมค่าหุ้นกบั

สหกรณ์ฯ คือ คุณ Eswandoss Ramalingam คุณ

สาธิต  อ่อนจริง และ คุณวัชรี  ทวคูีณ ขอให้ทุกท่าน

มีเงินค่าหุ้นจาํนวนมากตอนเกษียณอายุดว้ยครับ 

.....@@@.....  พาลูกๆ ไปเทียวงาน “อยุธยามรดก

โลก” มาแลง้ คุณอภิญญา  อยู่สุข บ่นว่าผูค้นเยอะ

มากมายเลย แต่ก็สนุกดีครับ .....@@@..... เพราะ

ช่วงปีใหม่ไม่มีแผนจะไปเทียวทีไหน คุณการุณย์  

เจียมจิตศิริพงษ์ (เต๋า) จึงอยู่ทํางานทีบริษทั KCE 

Technology แทนการไปเทียว งานนีเก็บเงินอย่าง

เดียวครับ .....@@ @..... เป็นประจาํทุกปี สําหรับ

เจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ และสหภาพฯ ทีจะจบัสลาก

ของขวญัปีใหม่ระหว่างกัน สําหรับปีนี คุณธนกร  

ชินะตังกูร ไดรั้บทีนอนจาก คุณฐิติพร  ควรบําเรอ 

งานนีลูกสาวของน้องหญิงได้ทีนอนใหม่แล้วครับ

......@@@.....  กาํลงัจะเกษียณอายุวนัสิ นปี สําหรับ

คุณวันดี  สิทธกิลู แต่ทราบมาวา่กาํลงัจะมีข่าวดี ส่วน

จะเป็นเ รื องอะไรต้องสอบถามเจ้าตัวเองครั บ

.....@@@..... เกิดเดือนธันวาคมเหมือนกัน และมี

วนัเกิดใกลเ้คียงกันเลย สําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 

ท่าน คือ คุณพวงทอง หมีทอง (26 ธ.ค.) คุณสมชาย 

พงษ์ไพร (27 ธ.ค.) คุณณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา  (28 

ธ.ค.) คุณยินดี กลันฉะอ้อน (28 ธ.ค.)  คุณณัฐริญา 

อนุสิ (31 ธ.ค.) และคุณสุทนต์  อยู่สอาด (31 ธ.ค.) 

ขอให้สมาชิกทงั 6 ท่านมีสุข สุขภาพแข็งแรง และ

มีความสุขมากๆ และพบแต่สิงดี ๆ ในชีวติครับ  

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กับ  คุ ณ ศ รี โ พ ธิ  

วายพัุกตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ทีได้เป็นผู้ร่วมก่อตงั 

“ชุมนุมสหกรณ์บริการไทย จํากัด” และได้รับการ

เลือกตังเป็นกรรมการชุมนุมฯ ชุดแรกด้วยครับ

.....@@@..... ขออนุโมทนาบุญกบั คุณปนัดดา  เดช-

ฟุ้ง  ทีจัดพิธีบวชน้องช ายไปเ รียบร้อ ยแ ล้วครับ  

.....@@@..... ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 ท่าน

ทีไดน้ ําบุคคลในครอบครัวมาสมคัรเป็นสมาชิก 

สสอป. และไดร้ับความคุ ้มครอ งตังแต่วนัที 1 

มกราคม 2559 คือ คุณทุติยพงศ์  พลพิภพ (มารดา) 

คุณศิรินธร  ทองหยด (บิดา) คุณเอกรัฐ  สังข์ทอง 

(มารดา) คุณชัยภัทร  สดใส (มารดา)  คุณอัมรินทร์  

ป้อมลอย (บิดา)  คุณณรงค์ชัย  ทวีคู ณ (บิดา และ      

มาร ดาขอ งภรรยา รวม 2 คน)  . . . . .@@@. . . . . 

เช่นเดียวกนั ขอขอบคุณ คุณอํานวย  มาตย์บัณฑิต ที

สมัครเป็นสมาชิก สสอป. ด้วยตนเอ งด้วยครับ 

.....@@@..... ก่อนถึงวนัขึนปีใหม่ คุณไพฑูรย์  โล่-

ทอง  ลาพกัร้อนไปฉลองวนัขึนปีใหม่กบัเพือนๆ 

งานนีไม่มีอะไรมาก แค่ดืมและทานข้าวกับเพือน
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เท่านนัครับ  .....@@@..... ไปชมมาแลว้ สําหรับทุ่ง

ทานตะวนัแห่งแรกของอ่างทอง ส่วนจะสวยงาม

มากน้อยแค่ไหน ตอ้งสอบถาม คุณกชพร อุดมพงษ์ 

นะครับ .....@@@..... ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ

สุรพล  ทองลิม ทีสูญเสียคุณแม่ไปเมือเร็วๆ นี ครับ  

.....@@@..... ช่วงวนัปีใหม่ คุณบัวสวรรค์  ดีบุกคํา 

นาํของขวญัไปให้ป้าและย่าทีลาดเค้า เจา้ตวับอกว่า

มีความสุขมากเพราะคาํอวยพรจากทงัสองท่านที

ให้ม าม าก เ ลย  ถ ือ ว ่า เ ป็นมง คลข อ งช ีว ติ คร ับ  

.....@@@..... เป็นเจา้ภาพจดังาน “ร่วมกินขา้ว เล่า

ความหลัง ครังที 6” ของชมรมผู้เกษียณอายุไทย-        

เรยอนทีบา้น คุณสุนี  ชูจิตต์ เจา้ของบา้นแกงควัส้ม 

ไดอ้ร่อยมากเลย คนไปร่วมงานชมกันไปตามๆ กนั

ครับ .....@@@..... สําหรับ คุณอุบล  นิลทคช ทาํปลา

ร้าสับมาแจก เพือนสามสีคน คนทีได้รับของฝาก

บอกวา่อร่อยทุกคนครับ ท่านใดอยากทานลองถาม

เจา้ตวัดูนะครับ .....@@@..... ตอนเช้าเขา้ผ่าตดันิว

ล็อค  ตอนเย็นมาร่วมงานได้ สําหรับ คุณอัชณา  

วายพัุกตร์ ขอใหป้้าออ้ยหายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ

.....@@@.... . มาร่วมงานเป็นประจาํ สําหรับ คุณ

วัชรินทร์ คล้ายแก้ว และ คุณประเชิญ  เจริญสุข และ

จ่ายเงินค่าอาหารเกินกวา่ทีชมรมฯกําหนดดว้ยครับ 

.....@@@..... จะกลบับา้นภรรยาช่วงปีใหม่ โชคไม่ดี 

รถเสียก่อนถึงนครสวรรค์  คุณสุทนต์  อยู่สอาด เลย

ต้องให้น้องขบัรถมารับ งานนีเหนือยหน่อยครับ

.....@@@..... กาํล ังสังสรรค์วนัปีใหม่ก ับเพือนๆ  

ตอนตีหนึง คุณณรงค์  เก ิดชุ่ม  ถูกตามตวัให้ไป

ทาํงานล่วงเวลา ทาํเอาเจา้ตวับอกเซ็งเลย แต่ก็ยินดี

ไปทาํให้เพราะว่าเป็นหน้าทีของพนักงานทุกคน 

ยอดเยียมมากเลยครับ .....@@@..... ช่วงวนัขึนปี

ใหม่ คุณราม  สุทธิวงษ์ และครอบครัวเดินทางไป

ปฏิ บัติ ธร รมที  “World Peaceh” เ ขาใหญ่  ข อ

อนุโมทนาบุญดว้ยครับ .....@@@..... กาํลงัโตวนัโต

คืนและน่ารักมากสําหรับน้องสตางค์ ลูกชายของ 

คุณศิริขวัญ  ป่าพฤกษา งานนีคุณแม่เป็นปลืมมาก

เลยครับ .....@@@.... แมว้่า น้องโบว ์ลูกสาวจะมี

งานแสดงกบัวงดนตรีซุปเปอร์ วาเลนไทม์ เกือบ

ทุกวนั แต่วงดนตรีของ คุณถวิล  แก่นแก้ว ก็ยงัรับ

งานตามปกตินะครับ เพือนสมาชิกท่านใดมีงาน

ติดต่อกบัคุณถวลิได้ครับ ......@@@..... มีคนเห็น  

คุณจุฑารัตน์ กลินจันทน์ ไปซ้อมยิงปืนทีสนามฝึก

ยิงปืน พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภ.จว. สิงห์บุรี จะ

ซ้อมไปยงิสาวทีไหนหรือครับคุณอ้อ ......@@@..... 

จดังานเลียงสังสรรค์วนัขึนปีใหม่ให้ลูกน้องไป

แล้ว สําหรับไพศาลการช่าง  โดย คุณสมศักดิ ทับ-

ไทย งานนีเลียงโต๊ะจีน จ่ายเงินโบนสั แจกเสือผา้

แ ละทําประกนั ชีวติให ้ล ูกน ้อ งท ุกคน  ค ุณ พ ่อ

ไพศาลใช้จ่ายไปสองแสนบาทครับ ......@@@..... 

พาล ูกๆไ ปร่วมสวดมนต ์ข ้ามปีทีวดัจําปาหล ่อ

มาแลว้ สําหรับ คุณนฤมล  สวนแก้วมณี สวดมนต์

ไปได้สักพกัลูกๆ หล ับเสียแลว้ตามประสาเด็กๆ 

ครับ ......@@@..... ขอแสดงความยนิดีกบั คุณไชย-

พันธน์  ทรัพย์ สุ ทธิ   ทีจะ ทําการ จัดงานมงค ล      

สมรสให้ลูกสาวในกลางเ ดือนมกราคมนีครับ 

.....@@@..... ยงัมุ่งมั นทาํงานให้กบับริษทัอย ่าง

เข้มแข็ง สําหรับ คุณประยูร  คุ้มโศก ช่วงนีไม่ค่อย

เ จ อ ก ัน เ ล ย  ไ ม ่ท ร า บ ว ่า ส บ า ย ด ีไ ห ม ค ร ับ 

.....@@@..... พบกันฉบับหน้า .....@@@..... สวัสดี

ครับ ...@@@... 

*************** 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน ธนัวาคม 2558 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,157 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 311,896,580.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 9,512,617.51 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 8,556,107.63 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 7,798,160.24 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,270,564.90 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 102,203,376.87 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,348,182.79 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,028,629.88 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  104,522,929.78 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 5,735,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 395,336.55 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 352,236.55 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  5,778,900.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 26,513,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,006,641.47 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี)  Deposits at Banks 30,768,691.65 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 95,364,625.66 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 293,969,901.62 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 30,145,410.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 30,855,374.00 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   293,259,937.62 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 18,851,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 16,780,488.25 บาท Baht 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558  Revenues from January - December 2015 22,665,177.79 บาท Baht 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558  Expenses from January - December 2015 6,483,750.10 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 16,181,427.96 บาท Baht 

 



 16 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 328 ประจําเดือน มกราคม 2559 

 
 

สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่ รวม 42 คน เดนิทางไปทศันศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ณ สวนศรียา (ลุงไสว) จ.นครนายก (6 ธ.ค. 58) 

กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ  

สมาชิกหองปฏบิตัิการเคมี (4 ธ.ค. 58) และนายหิรัญ  ชมเชิด สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลติ (26 ธ.ค. 58) 

นายก สสอป. และกรรมการ ช้ีแจงการดําเนนิงานที่

ศนูยประสานงานสอ.เอสโซฯ จ.ชลบุรี (17 ธ.ค. 58) 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมใหญ สอ.พนักงาน 

สหกรณนครสวรรค จ.นครสวรรค (18 ธ.ค. 58)  


