
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ และรองประธานฯ ทําพิธีมอบเงินสง-

เคราะห์ สสอป. 600,000 บาท ให้ทายาทสมาชิกฯ 

วนัที 1 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด และกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถานประกอบการ 

(สสอป.) พร้อมด้วยนายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ 

จาํนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)ให้แก่นาย

วรพจน ์ ชมสุวรรณ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกสปิน-

นิง ผลิต ซึงเป็นบุตรของนางสายทอง  ชมสุวรรณ์ 

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพย์สถานประกอบการ ศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

โดยมอบในพิธีฌาปนกิจศพทีวดัจาํปาหล่อ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนืองในโอกาสครบรอบ 32 ปี

ของการก่อตังสหกรณ์ฯ  

 เ นือ งจาก ในวัน ที  2 2  สิ งห าคม  2 5 5 8 

สหกรณ์ฯ มีอายุครบ 32 ปี ของการก่อตงัสหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการดาํเนินการได้จ ัดกิจกรรมเนืองใน

โอกาสครบรอบ 32 ปี รวม 5 กิจกรรม ดงันี คือ 

1. การเลียงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

โรงเ รียนวัดโพทูล จําน วน 24 คน  ในว ันที 21 

สิงหาคม 2558  

 2. การทําบุญเลียงพระเพล ทีห้องประชุม

สหภาพแรงงานไทยเรยอน ในวนัที 22 สิงหาคม 

2558 

 3.  การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรส มาชิก

สหกรณ์ฯ ในวนัที 29 สิงหาคม 2558 รวม 264 ทุน 

ประเภททุนระดบัชันอนุบาลถึงมหาวิทยาลยั รวม 

132 ทุน เป็นเงิน 186,000 บาท ประเภทบญัชีเงิน-

ฝากเพือการศึกษาบุตร 132 ทุน เป็นเงิน 66,000 บาท 

รวมเป็นเงินทงัสิน 252,000 บาท 

 4. การเ ดินทางไปเยียมสมาชิกสหกรณ์ฯ 

แผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ซึงเกษียณอายุไป

แล้ว 5 ปี จาํนวน 14 คน โดยมอบของเยยีม มูลค่า 500 

บาท และเยยีมสมาชิกทีเกษียณอายไุปแลว้ 10 ปีขึนไป  

( 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) สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
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สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนืองในโอกาสครบรอบ 32 ปี

ของการก่อตังสหกรณ์ฯ  (ต่อจากหน้า 1) 

จาํนวน 25 คน โดยซือของเยียม มูลค่า 300 บาท ซึง

สมาชิกทีอยู่ต่างจงัหวดั ทางสหกรณ์ทาํการจดัส่ง

หมอนผา้ห่มให้คนละ 1 ใบ (แทน) ทางไปรษณีย ์ซึง

จะมีอยู่ดว้ยกนัทงัหมด 5 คน 

5.  การมอบหมอนโลโก้ส หกรณ์ฯ  ให้แก่

สมาชิกทีมีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ ตังแต่ 1 ลา้นบาท

ขึนไป จาํนวน 30 คน และทาํการมอบเป็นเงิน บญัชี

ละ 500 บาท 4 บญัชี คือ บญัชีกองทุนนัดหยุดงาน

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด บัญชีมูลนิธิ -

สหภาพแรงงานไทยเรยอน บญัชีเงินสํารองจ่ายเงิน

ชดเชยสหภาพฯ บญัชีสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

และทาํการมอบหมอนใหส้มาชิกทีมีหุ้น 1 ลา้นบาท 

ขึนไป จาํนวน 65 คน  

นายกสมาคม สสอป. เข้าร่วมประชุมกับ สส. ชสอ. 

  วนัที 7 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

พร้อมกับกรรมการ สสอป. อีก 5 ท่าน เข้าร่วมการ

ประชุมกบัคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาและ

กาํหนดขอบเขตของงาน (Terms of Referrene : 

TOR) การก่อสร้างอาคารสํานกังานสมาคมฌาปน-

กิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ครังที 1/2558 ณ ห้อง

ประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั จ.นนทบุรี 

นายก สสอป. และ กรรมการสมาคมฯ เดินทางไป

แนะนํา สสอป. แก่กรรมการสหกรณ์ฯ ทีแก่งคอย 

วนัที 9 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ  - 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)

พร้อมกับกรรมการ สสอป. อีก 2 ท่าน เดินทางไป

แนะนาํสมาคม สสอป. และเชิญชวนให้สมคัรเป็น

ศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ แก่คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานฟูรูกา-

วา เม็ททลั (ไทยแลนด์) จาํกัด ณ ทีทาํการสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีประธาน-

กรรมการฯ กรรมการ และเจา้หนา้ที ให้การตอ้นรับ 

และทาํการสอบถามรายละเอียดสมาคมฯ ด้วยความ

สนใจเป็นอยา่งยิง 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคม สสอป. ร่วมประชุมกบั สส.ชสอ. 

วนัที 13 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

พร้อมกับกรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. 3 ท่าน

เขา้ร่วมการประชุมแผนการพฒันาโปรแกรมระบบ

บญัชีการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ หอ้ง

ประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย- 

จาํกดั ซึงจดัประชุมโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย โดยมีผูแ้ทนสมาคมฯ 6 สมาคมฯ เขา้

ร่วมการประชุมด้วย 
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นายก สสอป. และกรรมการสมาคมฯ เดินทางไป

แนะนํา สสอป. ทีสมุทรปราการ 

  วนัที 14 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ - 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต์ และกรรมการ สสอป อีก 2 ท่าน 

เดินทางไปแนะนํา และเชิญชวนให้คณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษทัอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศ-

ไทย) จํากัด สมคัรเข้าเป็นศูนย์ประสานงานของ

สมาคมฯ ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ ซึงตังอยู่ภายใน

บริษทัฯ อ.พระะประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี

นายมงคล  ธนะกัญญา ประธานกรรมการฯ พร้อม

กับกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การ

ตอ้นรับ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดใ้ห้ความสนใจ

และสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของการสมคัรเข้า

เป็นศูนยป์ระสานงาน และการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สมาคมฯ ดว้ยความสนใจยิง 

นายก สส อป. และกรรมการส มาคมฯ  เ ดินทาง         

ไปแนะนํา สสอป. ทีสมุทรปราการ 

วนัที 15 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์-

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) พร้อมกับ

กรรมการ และเจา้หน้าทีสมาคมฯ อีก 2 คน เดินทาง

ไปแนะนาํ สสอป. และเชิญชวนให้คณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค สแตมป์ปิ ง จาํกัด 

สมคัรเป็นศูนยป์ระสานงานสมาคมฯ ณ หอ้งประชุม

ของบริษทัฯ อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ โดย

มีนางสาวเฉลียว  พิทกัษโ์ยธี ประธานกรรมการ นาย

ปิยะราษฏ์  จนัทร์ตรี ผู ้จดัการสหกรณ์ พร้อมด้วย

กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ 

ทงัสองฝ่ายไดแ้ลกเปลียนความรู้เกียวกับ สสอป. 

ดว้ยความสนใจเป็นอยา่งมาก 

หลังจา กค ณะ กรร มก าร ส ส อ ป .  แ ล ะ

เจ้าหน้าที สสอป. เดินทางกลับ คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ไ ด้ทําการประชุมต่อ และได้มีมติให้

สหกรณ์ฯ สมคัรเขา้เป็นศูนยป์ระสานงานดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการสมาคมฯ เดินทางไป

แนะนํา สสอป. แก่กรรมการสหกรณ์ฯ ทีชลบรีุ 

วนัที 22 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ -

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต  ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการ และเจา้หน้าที 

สสอป.  อีก 2 คน เดินทางไปแนะนํา สสอป. และ

เชิญชวนให้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ -

บริษ ัทอาหารสยาม (มหาชน) จํากัด อ .บ้านบึง           

จ.ชลบุรี สมคัรเป็นศูนย์ประสานงานของ สสอป. 

โดยมีนายชอบ  สังขเสนากุล ประธานกรรมการฯ 

แ ล ะ  ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ์ ฯ  ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ 

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ให้ความสนใจ และ

สอบถามขอ้มูลของ สสอป. อย่างกวา้งขวาง และที

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ไดมี้มติใหส้หกรณ์-

ออมทรัพย์บริษ ัทอ าหารสยาม (มหาชน) จําก ัด 

สมคัรเป็นศูนยป์ระสานงานของ สสอป. ดว้ย 

นายก สสอป. ร่วมประชุมกับ 6 สมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์ฯ ที ชสอ. 

วนัที 23 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

พร้อมกับกรรมการ สสอป. อีก 2 ท่าน เข้าร่วมการ

ประชุ มร่วมกับ 6 สม าคมฯ ซึงจดัโดยสมาคม-
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ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง 601 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

โดยเป็นการประชุมเรือง “พิจารณาการจดัตงักองทุน

กองทุนพฒันาอาคารสํานกังาน สส.ชสอ.” เพอืหารือ

เกียวกบัการจดัตังกองทุนพฒันาอาคารสํานักงาน 

สส.ชสอ. ในการเตรียมการก่อสร้างอาคารสํานกังาน 

สส.ชสอ. โดย สส.ชสอ. จะให ้6 สมาคมฯ ตงัสํานกั-

งานอยู่ในอาคารดงักล่าวดว้ย 

นายก สสอป. เข้าร่วมงาน “สายสัมพันธ์ 5 สถาบัน” 

บนเรืออังสนา 

วนัที 23 กรกฎาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย  รอดวงษ ์อุปนายกสมาคม และนางลดั-

ดา  ไชยสิทธ์ เหรัญญิก เขา้ร่วมงาน “สายสัมพนัธ์ 5 

สถาบนั” ประกอบดว้ย คุรุสภา ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด สมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์ 7 วิชาชีพ (7 สมาคม) และสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ 

รอ ง เ ลขาคุ รุส ภา จัด เ พือ เ ป็ นการขอ บคุณ ทุ ก

หน่วยงานทีสนับสนุนการทํางานของท่านด้วยดี

ตลอ ด มา  ณ เ รื อ อังส นา ข อ งกอ งทัพ เ รื อ  ซึ ง 

เรือองัสนา เป็นเรือทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ทรงเสด็จประทับเพือปฏิบติัพระราชกิจหลายครัง 

กองทพัเรือจา้งต่างประเทศต่อขึน ราคา 64 ลา้นบาท 

ใชน้าํมนัไอโอดีเซล 10 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมประชุมประจํา-

เดือนกรกฏาคม 2558 ของ สสอป. 

วนัที 28 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ   วาย ุ- 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ และนายวิรัต  ชูจิตต์ 

กรรมการฯ พร้อมกบัคณะกรรมการฯ ผูต้รวจสอบ-

บญัชี และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ครังที 5/2558 ณ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 ทีป ร ะชุ ม มีม ติ ใ ห้ย ก เ ว้น ก าร เ ก็บเ งิ น

สงเคราะห์ล่วงหน้ายอ้นหลงั สําหรับสมาชิกสมาคม

ทีลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

และตอ้งการกลบัมาเป็นสมาชิกสมาคมฯ ใหม่ ตงัแต่

วนัที 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558 ทงันี หากผูที้จะ

สมัครเป็นสมาชิกใหม่ เป็นผู้ทีมีเงินสงเคราะห์

ล่วงหนา้คา้งชาํระกบัสมาคมฯ เนืองจากสมาคมฯ ได้

สํารองจ่ายไปให้ก่อนในช่วงทียงัเป็นสมาชิกสมาคม

จะต้องชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างชําระกับ

สมาคมฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิสมคัรเข้าเป็นสมาชิก

สมาคมฯ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เป็นวิทยากรให้แก่

สมาชิก สอ. เอส เอส เค กลกาล จํากัด ทีนครนายก 

วันที 30 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 
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นายธัญญา  สายสิน อุปนายกคนที 1 และนายวิรัต        

ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปให้ความรู้ เรือง "การ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป." แก่สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพย ์เอส เอส เค กลกาล จาํกดั อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ จาํนวน 90 คน ณ บา้นกลว้ยกลว้ย 

รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ทงันี นายกสมาคมฯ ได้

ทาํการมอบนาฬิกาของสมาคมฯ จาํนวน 5 เรือน 

ให้แก่นายปรางค์ธิญา ไม่ลืม ประธานกรรมการฯ 

สําหรับมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีสมคัรเป็น

สมาชิกสมาคม สสอป. ดว้ย 

วันที 31 กรกฏาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ และนายวิรัต 

ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปพร้อมกับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลกาล จาํกัด เพือ

เยียมชมสวนลุงไสว ศรียา เกษตรกรเกินนกัคิด และ

ปราชญช์าวบา้น ต.หินตงั อ.เมือง จ.นครนายก  

นายก สสอป. และกรรมการฯ เป็นวิทยากรให้แก่

สมาชิกสหภาพแรงงานอาหารสยาม ทีชลบุรี 

วนัที 1 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย  รอดวงษ์ อุปนายกคนที 2 นายพชัรพล 

วชิยัประเสริฐ อุปนายกคนที 3 และนายวิรัต  ชูจิตต์ 

กรรมการฯ เดินทางไปใหค้วามรู้แก่สมาชิกสหภาพ-

แรงงานอาหารสยาม ณ ศูนยก์ีฬา บริษทัอาหารสยาม

จาํกดั อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี โดยมีนายทศพร คุม้ตะโก 

ประธานสหภาพแรงงานอาหาร พร้อมกับกรรมการ

สหภาพฯ ใหก้ารตอ้นรับ นอกจากการบรรยายเรือง

ของ สสอป. นายกสมาคมยงัไดใ้หค้วามรู้เรืองความ- 

เขม้แข็งของสหภาพแรงงานฯ ดว้ย 

นายก สสอป. กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ ให้ความรู้

แก่สมาชิก สอ. ไทยรุ่งรวมใจ จํากัด ทีกระทุ่มแบน 

วนัที 5 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายเสด็จ บุนนาค กรรมการฯ และนางสาวลกัขิกา 

ประชานิกร เจา้หนา้ทีสมาคมฯ เดินทางไปใหค้วามรู้ 

เรือง "การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป." ก่อนการ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 2558 ของสหกรณ์-    

ออมทรัพย์ไทย รุ่งรวมใจ จาํกัด อ.กระทุ่มแบน               

จ.สมุทรสาคร และได้นํานาฬิกาของสมาคมฯ 

จาํนวน 9 เรือน ไปมอบให้แก่สมาชิก สสอป. ดว้ย 

และได้อยู่ ร่วมการประชุมใหญ่จนเสร็จสิ นการ

ประชุมใหญ่  ส หกรณ์ฯได้จ ัดอ าหารว่างให้แ ก่

สมาชิกทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ และมอบขา้วสาร

หอมมะลิ ถุงละ 5 ก.ก. ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และ 

แขกทีเขา้ร่วมประชุมใหญ่ดว้ย 

นายก สสอป. กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่วม

ชีแจงการดําเนินงานเ ป็นศูนย์ประสานงานของ 

สสอป.  

  วันที 6 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสมจิตร  แสนโคตร์ นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ 

และนางสาวลกัขิกา  ประชานิกร เจา้หนา้ทีสมาคมฯ 

เดินทางไปทาํความเขา้ใจและชีแจงการดาํเนินงาน

ของ สสอป. และขนัตอนการเป็นศูนยป์ระสานงาน

ของสมาคมฯ ให้แก่คณะกรรมการ และเจา้หน้าที

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานไทยซูซูกิ มอเตอร์ จาํกดั 
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ณ  บริ ษัทไ ท ยซู ซู กิ  ม อ เ ตอ ร์  จํา กัด  อ .ธัญ บุ รี             

จ.ปทุมธานี โดยมีประธานกรรมการฯ รองประธาน

เลขานุการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ให้การตอ้นรับ  

  วันที 7 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล  วิชัยประเสริฐ อุปนายกคนที 2 และ 

นายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2558 สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จาํกัด ณ โรง-

อาหารบริษทั พานาโซนิคแอ็พไลแอนซ์ (ประเทศ-

ไทย) จาํกดั นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายแ สวง  ศรีค ํา ประธาน

กรรมการฯ เป็นประธานในทีประชุม นอกจากการ

พูดเชิญชวนใหส้มาชิกสหกรณ์และคนในครอบครัว

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. แลว้ นายกสมาคมฯ ยงั

ได้มอบนาฬิกาสมาคมฯ จาํนวน 9 เรือน ให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเป็นสมาชิก สสอป. ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เป็นวิทยากรให้แก่

สมาชิกสหภาพแรงงานอาหารสยาม ทีชลบุรี รุ่นที 2 

  วนัที 8 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-  

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายไชยา  จีบไธสง กรรมการสมาคมฯ เดินทาง

ไปเป็นวิทยากร เ รือง "สมาชิกสหภาพแ รงงาน

อาหารสยาม รุ่นที 2" (ซึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ดว้ย) 

ณ ศูนย์กีฬาบริษัทอาหารสยาม จําก ัด (มหาชน)       

ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการ

อบรม 60 คน 

 ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

 วนัที 15 สิงหาคม2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และเลขานุการคณะ-

กรรมการมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย เข้าร่วมการ

ประชุมประจาํเดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการ

มูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย ณ หอ้งประชุมศุภชยั-  

ศรีสติ พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

โดยมีนายทวีป  กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชุม  

 นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้วที

ประชุมมีมติเลือกตงัคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภณัฑ์

แรงงาน ชุดใหม่ 25 คน ทาํการแต่งตงัคณะกรรมการ

กิตติมศักดิ มูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย จาํนวน 32 

คน และแต่งตงัทีปรึกษามูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงาน-

ไทย จาํนวน 25 คน ทงันี นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

ไดรั้บการเลือกตงัเป็นรองประธานมูลนิธิฯ ดว้ย 

กรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ

กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

วนัที 12 กรกฏาคม 2558 นายเฉลย ชมบุ-

หรัน รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต  ชูจิตต ์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปประชุม

ประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสโมสร-
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ จดัโดย

มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง 

วนัที 17 สิงหาคม 2558 นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จ ัดการ เข้าร่วมการประชุมประจ ําเดือน 

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

ประจวบ  เนตร์พลตรี รองประธานชมรมฯ ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนกรกฏาคม 2558 มีมติ

รับร องรายรับ - รายจ่าย ชมรมฯ ปร ะจํา เ ดือ น

กรกฏาคม 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

มิถุนายน 2558 จํานวน 72,424.86 บาท มีรายรับ 

2,000 บาท รายจา่ย 982 บาท และเงินคงเหลือยกไป

เดือนสิงหาคม 255 8 จํานวน 73,422 .86 บาท 

ติดตามผลการประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ ติดตาม 

ความคืบหน้าในการจดัการอบรมกรรมการฯ และ

เจ้าหน้าทีสหกร ณ์ฯ ในวันที 3  กันยายน 255 8

รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหวา่งสหกรณ์สมาชิก

ชมรมฯ กําหนดวนัประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 

2558 ในวนัที 18 - 19 ตุลาคม 2558 โดยจะไปศึกษา

ดูงานทีสหกรณ์ชาวไร่อ้อยสามร้อยยอด จาํกัด และ 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวนัตก จาํกัด 

และรับทราบเ รืองทีสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

อ่างทองแจง้ใหท้ราบ 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 7 ราย 

 วันที 20 กรกฏาคม 2558 นางสาวพรรษพร - 

แสงประพาฬ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการ เดินทางไปเยียมไข้นางจารุวรรณ  

นาคดี สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต ทีบา้นพกั ต.จาํปา-

หล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรค

อีสุกอีใส 

วันที 25 กรกฏาคม 2558 นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการเดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย  

 - นายธนาคาร  ออมสิน สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง

เนืองจากเป็นไขเ้ลือดออก 

- นางสายทอง  กลัดสนิท สมาชิกแผนกพ้น-

สภาพการเป็นพนกังาน ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกแขนหกั 

วันที 20 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี   

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไข้นางพรชนก  

นิมนวล สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ณ 

บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากปอด

ติดเชือ 

วันที 26 สิงหาคม 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายพีระภทัร  ลอยละลิว 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

เดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย ดงันี 

 - นายชาญณรงค์  ไหมทอง สมาชิกแผนก

สปินนิ ง ผลิต ณ โรงพยาบาลอ่างทอ งเวช การ 

เนืองจากเป็นไขห้วดัใหญ่ 

 - นางนนทรี  เกษจันทร์ สมาชิกแผนกห้อง

ปฏิบัติงานเคมี ณ บ้านพัก อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ชนกนั 



 9 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
วันที 27 สิงหาคม 2558 นายพีระภทัร ลอย-

ละลิว กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เยียมไขน้ายดาํรง  บุญเขตร์ สาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ เนืองจากเกิด

อุบติัเหตุรถจกัรยายนตช์นกนั 

ประธานกรรมการฯ และผู้จัดการ ร่วมกันมอบเงิน 

สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ของ ชสอ. ที

ป่าโมก 

 วนัที 29 กรกฏาคม 2558 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และ นางเกษม-

ศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ ร่วมกนัมอบเงินสนบัสนุน

กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้แก่โรงเรียนชุมชน

เทศบาลวดัปาโมกข์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จาํนวน 

4,000 บาท (สีพนับาทถว้น) 

เงินดงักล่าวเป็นเงินสนบัสนุนโรงเรียนทวั

ประเทศของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั ซึงชุมนุมฯ มอบใหจ้งัหวดัละ 1 โรงเรียน 

และกําหนดให้แต่ละโรงเรียนทาํเรืองผ่านชมรม

สหกรณ์ ออมทรั พย์ภาคทั วประ เทศ 8 ชมรมฯ 

สําหรับจงัหวดัอ่างทองทาํการยนืผ่านชมรมสหกรณ์

ออมทรัพยภ์าคกลาง ซึงมีนายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ ที

ปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นรองประธานชมรมฯ คนที 1  

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา มารดาสมาชิก  

วันที 29 กรกฏาคม 2558 นายกฤษณชยั สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต  ชูจิตต ์รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวไข่มุกข์ จนัท-

โคตร์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดานาย

วรพจน์  ชมสุวรรณ์ สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต      

ทีวดัโพธิทูล  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  และช่วยเงินทาํบุญ  

จาํนวน 500 บาท 

 วันที 17 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาฯ นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ 

ประธานกรรมการฯ นายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ นาย

สุทัศน์  เอียมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี       

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ

บิดานายวีระ  เดชฟุ้ง สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกอลั-

ซิลลารี ผลิต ณ บา้นพกั อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง และ

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดเงนิฝากออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกที

ภรรยาคลอดบุตร 
วนัที 18 สิงหาคม 2558 นางนาถ  มงคลหวา้ 

มอบสมุดบัญชีพร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท 

ใหแ้ก่นายสาธิต  อ่อนจริง สมาชิกแผนกบอยเลอร์-

เฮา้ท ์เนืองจากภรรยาคลอดบุตร  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล 2 ราย  

วันที 20 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมเป็น

เจา้ภาพเลียงภตัตาหารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที

เขา้ร่วมปฏิบตัิธรรมบวชเนกขมัมะ ณ วดัช้าง (ช้าง-

ไห)้ อ. เมือง จ.อ่างทอง จาํนวน 500 บาท และร่วม

เป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ วดัวงั-

หิน สาขาเ ขือนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก 

ร่วมกบัมูลนิธิจิตตภาวนาชินวงส์ จาํนวน 500 บาท 
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วนัที 22 สิงหาคมของทุกปี เป็นวนัครบรอบ

การก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จํากัด สหกรณ์ฯ ได้จ ัดกิจกรรมเนืองในวนั

ครบรอบการก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นประจาํ

ทุกปีหลายกิจกรรม สําหรับกิจกรรมทีสําคัญที

จดัเป็นประจาํ ได้แก่ การเดินทางไปเยียมสมาชิก

แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังานซึงเกษียณอายหุรือ

ลาออกจากงานเกินกวา่ 5 ปี ขึนไป โดยสหกรณ์ฯ จะ

ซือของเยียมสมาชิกเป็นเงินคนละ 500 บาท สําหรับ

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการฯ ไดมี้มติให้เดินทาง

ไปเยียมสมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนักงานซึง

เกษียณอายหุรือลาออกจากงานเกินกว่า 10 ปี ขึนไป 

โดยสหกรณ์ฯ จะซือของเยียมสมาชิกเป็นเงินคนละ 

300 บาท ดงันี คือ 

วันที 10 สิงหาคม 2558 นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายพงษศ์กัดิ  คงมี กรรมการ และนางสาว

ดวงกมล แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ เดินทางไป

เยียม นายไพบูลย์  ฉําวิเศษ สมาชิกทีเกษียณอายุ 5 ปี

ขึนไป ทีบา้นพกั ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

และ เดินทางไปเยียมสมาชิกทีเกษียณอายุ 10 ปีขึน

ไป คือ นายฉลาด  เฉลิมฤกษ์ นางวิเชียร  นุชพิเรนทร์ 

นางละมัย  แสงศรี นางเลียม  ทรงวุฒิเลิศ และ นาง

เชียน  ศรีสวัสดิ ทีบา้นพกัใน ต.สายทอง อ.ป่าโมก  

จ.อ่างทอง   

วันที 13 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชยั  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จนั-

ทโคตร์ กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ ทาํการเยียม นายบุญส่ง  เมืองมีศรี สมาชิก 

ทีเกษียณอายเุกิน 5 ปี ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ 

 

วันที 14 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จนั-

ทโคตร์ นายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ และนาง

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมนาย

ราม  สุทธิวงษ์ สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี ณ 

บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และเดินทางไป

เยียม นางสาวบุญช่วย  กสิกูล สมาชิกทีเกษียนอายุ

เกิน 10 ปี ณ บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 15 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จนั-

ทโคตร์ นายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ และนาง

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียม นาง

ปิยพร  ชูตระกลู สมาชิกทีลาออกจากงานเกิน 5 ปี ณ 

บา้นพกัหมู่บา้นอ่างทองธานี อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 17 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จนั-

ทโคตร์ กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผู ้จัดการ เยียม นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ สมาชิกที

เกษียณอายเุกิน 5 ปี ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ 

  วันที 17 สิงหาคม 2558 นายธนกฤต  วโร-

ตนม์ กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า-

ฝ่ายทวัไป เดินทางไปเยียม นายเจริญ  ม่วงศรีจันทร์ 

สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี ณ บา้นพัก อ.ไชโย        

จ.อ่างทอง และเดินทางไปเยยีมสมาชิกทีเกษียณอายุ

เกิน 10 ปี คือ นางศรีไพร  สุวรรณลภาพร นางเมตตา  

แต่งเครือมาศ และนางอุทัย  สาระแสน ณ บา้นพกัใน 

ต.โพสะ และ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 18 สิงหาคม 2558 นายรวพิงษ์  ศุภศรี 

นายพงษศ์กัดิ  คงมี กรรมการ และนางสาวดวงกมล  



 11 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ เดินทางไปเยียม นาง

เพิมพูลพัชร์  จ๋วงพานิช สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 10 

ปี ณ บา้นพกั อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 
วันที 18 สิงหาคม 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายสุทัศน์  เอียมแสง 

กรรมการ และนางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ เจา้หน้าที

การเงิน เดินทางไปเยียม นางจุฑามาศ  จารุอรรถจน-

ภัทร์ สมาชิกเกษียณอายุเกิน 5 ปี ณ บา้นพกั ต.ป่างิ ว 

อ.เมือง จ.อ่างทอง และนายธนานพ  ชยานันทสิริ 

สมาชิกทีลาออกจากงานเกิน 10 ปี ณ บา้นพกั ต.หวั-

ไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง  

วันที 19 สิงหาคม 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายสุทัศน์  เอียมแสง 

กรรมการ และนางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ เจา้หน้าที

การเงิน เดินทางไปเยียมสมาชิกเกษียณอายุเกิน 5 ปี 

2 ราย คือ นายอาํนวย  จันทร์มา ณ บ้านพกั ต.หวัไผ่ 

อ. เมือง จ.อ่างทอง และนายประยงค์  วงศ์นพหิรัญ 

ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ และไปเยียม นายสนอง  สม-

จิตร สมาชิกทีเกษียณอายุเ กิน 10 ปี ณ บ้านพัก            

ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 20 สิงหาคม 2558 นายกฤษณชัย  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี   

เมฆหมอก ผู ้จดัการ เดินทางไปเยียม  นายมาโนช   

นิมนวล สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี ณ บ้านพกั           

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 
วันที 22 สิงหาคม 2558 นายวริัต  ชูจติต ์รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางละออ  แก้วสาระ 

กรรมการ และ นางส าวนุช นารถ   แ ก้วนํา เชื อ 

เดินทางไปเยียมสมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี คือ 

นางสาวช่อลัดดา  ยอดเยียม  ณ บา้นพกั ต.บ้านแห   

อ.เมือง จ.อ่างทอง และ นางอารีย์  ศรีวิไล ณ บา้นพกั 

ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และเดินทางไปเยียม

สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 10 ปี คือ นางสาวแขนง          

มีสมศักดิ นายชาติ  กันเกตุ ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง และนางสาวหวาน  รอดยิง ณ 

บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 7 กันยายน 2558 นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายอนุรักษ์  ทอง -

โตนด กรรมการ เดินทางไปเยียม นางบุญส่ง  สีนุต 

สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 5 ปี และเดินทางไปเยียม 

นางสมศรี  แก้วมะณี สมาชิกทีเกษียณอายุเกิน 10 ปี 

ณ บา้นพกั ต.โพสะ อ. เมือง จ.อ่างทอง ทงัสองราย 

สําหรับสมาชิกทีพกัอยู่ต่างจงัหวดั สหกรณ์

ทาํการส่ง หมอนผ้าห่มตราสหกรณ์ ให้ทางไปรษณีย ์

คนละ 1 ใบ  รวม 5 ราย คือ 1. นายศุภลักษณ์  วีณิน 

2. นายไชยากร  ศิริกุล 3. นางละเวง  นิลมณี 4. นาย

อํานวย  ไพศรี และ 5. นางมารศรี  ยงสืบชาติ 

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทียงัเชือมนัและ

ศรัทธาต่อสหกรณ์ด้วยการเป็นสมาชิกกบัสหกรณม์า

อย่างยาวนานแมว้า่บางท่านจะเกษียณอายไุปแลว้ 18

ปี ก็ตาม ขอบคุณจากใจครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนกันยายน 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิกและท่าน

ผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ 

หลงัจากทาํการกราบขอพรจากคุณแม่ในวนั

แม่แห่งชาติแลว้ คุณอารีย์  จันทรโคตร ก็ตังวงเลียง

ฉลองวนัแม่ต่อเลยครับ ***@@@*** ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณเกษมศรี  เมฆหมอก ทีไดรั้บรางวลั

คุณแม่ดีเด่นของเทศบาลตาํบลโพสะเนืองในวนัแม่

ทีผ่านมาครับ ***@@@*** โชคไม่ดี คุณนนทรี  

เกษจันทร์ ประสบอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตช์นกนัทาํ

ให้ต้องหยุดพกัรักษาหลายวนั ขอให้หายเป็นปกติ

โดยเร็วนะครับ ***@@@*** ป่วยเป็นโรคปอดติด

เชือ สําหรับ คุณพรชนก  นิมนวล แต่ตอนนีหายเป็น

ปกติแล้ว ดีใจดว้ยนะครับป้าตี  ***@@@*** ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณบรรเทิง  จําเริญใหญ่ ทีสําเร็จ

การอบรม หลกัสูตร “เจรจาไกล่เกลียความขดัแยง้” 

ไปเมือเ ร็วๆ นี  ***@@@*** กลับมาทํางานให้

ไทยเรยอนอีกครัง สําหรับ คุณวัชรินทร์  คล้ายแก้ว

มาคราวนีอยู่ในฝ่ายมวลชนสัมพนัธ์ ***@@@*** 

นอกจากทํางานกับไทยเรยอนแล้ว คุณอรอนงค์   

ทองพูล ยงัเป็นเจา้ของกิจการ “พลายทองการ์เม้นท์” 

อีกดว้ยโดยดาํเนินกิจการมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2553โดย

การจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ากรองสารเคมี ก็ขอให้

กิจการเจริญก้าวหนา้ยิ งๆ  ขึนไป  ***@@@*** เกิด

ต้นเดือนกันยายนนีสําหรับ คุณสุกัญญา บุญช่วย 

ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปครับ

นอ้งปู ***@@@*** ใชชี้วติหลงัการเกษียณอายุอยู่

กบัลูกชาย และช่วยเลียงหลานชายด้วยครับ สําหรับ 

คุณอุมลักษณ์  ทองลิม เมือตน้เดือนแวะมารับของที

ระลึกจากสหกรณ์ฯ ป้าขาวยงัสุขภาพสมบูรณ์และ

แข็งแรงดีครับ ***@@@*** ลูกชายกาํลงัโตขึนทุก

วัน ทุกเช้า คุณปิยพร  ชูตระกูล ต้องอุ้มลูกชาย

เดินหน้าบ้านก่อนไปทาํงานทุกวนัเป็นภาพทีใคร

เห็นก็บอกว่าน่ารักมากเลยครับ ***@@@*** ป่วย

เป็นฝี ทีแ ขน ทําให้คุณอํานาจ   จันทร์ม า  ต้อ ง

ตดัสินใจว่าจะมาทํางานในกะดึกดีหรือไม่ เพราะ

เห็นอาการแล้วก็เป็นเยอะอยู่ครับ ขอให้หายเป็น

ปกติโดยเร็วครับ ***@@@*** ร่างกายสมบูรณ์ขึน

ทุกวนัสําหรับ คุณอภิญญา  อยู่ สุข เห็นทีจะตอ้งคุม

นาํหนกัแลว้นะครับและขอเป็นกําลงัใจให้ประสบ

ความสําเร็จดว้ยนะครับ ***@@@*** อยู่เป็นโสด

มานานแล้ว เพือนๆ ฝากถามวา่ เมือไร คุณสุรพล  

ยมพาลไพ่ จะเจอเนือคู่เสียทีครับ เอาน่าไม่นานเกิน

รอ ใช่ ไ หม ค รั บ  ***@@@*** ไ ม่ ท ร าบ ไ ป ทํา

อย่างไรมา รถยนต์ของ คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท จึง

ตอ้งเขา้อู่พีออโตอ้ิมเมจ เพือให้ช่างทาํแก้มก้นของ

รถครับ ข ับเองหรือเปล่าครับ ***@@@*** ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณสุกัญญา  ศุภศิลป์ ทีจดัการ

อบรมเรือง “การขบัรถโฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภยั” 

ใหก้บันอ้งๆ ในแผนกไปเมือเร็วๆ นีครับ  

  ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ หลายท่านที

ไดน้ําบุคคลในครอ บครัวมาสมคัรเป็นสมาชิก 

สสอ ป. เช่น  คุณอาท ิตย์  ทองเส ริม  นําค ุณพ่อ      

คุณแม่มาสมคัร คุณกรวิทย์ ทองหยด นาํคุณพ่อมา

สมคัร คุณพรชัย  เตือนใจ นาํแม่ยายมาสมคัร คุณ      

กิตติมา ดิษฐสระ นาํพีเขย  (คุณชาํนาญ  พิมพ์ดี) มา

สมคัร และคุณคมสันต์  สิงห์มี นาํคุณแม่มาสมคัร

เป็นสมาชิก สสอป. ครับ ***@@@*** สําหรับ 
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คุณองอาจ  จันทร์เปรม และคุณจํารุญ  ผุดผ่อง ก็

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ในเดือนเดียวกนัดว้ยครับ 

***@@@*** ขอขอบคุณอีกหลายท่านทีไม่ไดเ้อ่ย

นามมาขา้งตน้ เนืองจากในเดือนสิงหาคมทีผ่านมามี

สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวทีได้

มองเห็นความสําคญัของความมนัคงของตนเองและ

ครอบครัวในอนาคตมาสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ถงึ 

17 ท่าน ครับ ***@@@*** รับเงินสงเคราะห์จาก 

สสอป. จํานวน 600,000 บาทไปเรียบร้อยแล้ว 

สําหรับ คุณวรพจน์  ชมสุวรรณ์ เนืองจากคุณแม่

เ สี ย ชี วิต แ ล ะ เ ป็ น ส ม าชิ ก  ส ส อ ป .  ด้ว ย ค รั บ 

***@@@*** ฝากประชาสัมพนัธ์มาจาก คุณพงษ์-

ศักดิ  คงมี ว่าสหกรณ์ฯ เปิดรับ บิดา  มารดา คู่สมรส 

บุตร พี - น้องของสมาชิก บิดา มารดา ของคู่สมรส  

และ พี - น้อง ของคู่สมรสของสมาชิกสมัครเป็น

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯได ้และเมือสมคัรเป็น

สมาชิกสมทบแล้ว ก็สามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชิก

สสอป. ได้ด้วยครับ ***@@@*** ขอขอบคุณ

สมาชิกหลายท่านทีแมว้่าจะเกษียณอายุหรือลาออก

จากงานมาเป็นเวลา เกินกวา่ 15 ปีขึนไป แต่ก็ยงัเป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่ครับ ได้แก่ คุณบุญช่วย  กสิกลู 

(15 ปี) คุณเชียน  ศรีสวัสดิ (15 ปี) คุณนิตยา  ศิลป์-

ประดิษฐ์ (15 ปี) คุณพรทิพย์  ภู่เผือก (15 ปี) คุณ

สนอง  สมจิตร (16 ปี) คุณแขนง  มีสมศักดิ (16 ปี) 

คุณอุทัย สาระแสน (16 ปี) คุณไชยากร  ศิริกุล (16 ปี) 

คุณเมตตา แต่งเครือมาศ (16 ปี) คุณเพิมพูลพัชร์   

จ๋วงพานิช (17 ปี) คุณฉลาด  เฉลิมฤกษ์ (17 ปี) คุณ

อํานวย  ไพศรี (17 ปี) และคุณวิเชียร  นุชพิเรนทร์ 

(18 ปี) ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และเป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดไปนะครับ ***@@@*** 

การทีสมาชิกหลายท่านทีเกษียณอายุไปแล้วแต่ยงั

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่แสดงให้เห็นว่าทุกท่านมี

ความเชือมนัและศรัทธาในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของ

เรา แล้วเพือนพนักงานทียังทํางานอยู่และไม่ได้

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกฯ ฝากให้ท่านพิจารณาสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกฯ ดว้ยครับ    

ผ่าตัดนิวในไตเรียบร้อยแล้ว สําหรับ คุณ

ละออ  แก้วสาระ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเป็น

ปกติโดยเร็วดว้ยครับ ***@@@***  แมว้า่ขณะนีจะ

ยงัมีปัญหาบางประการอยู่ แต่  คุณวัชรี  ทวีคูณ ก็ยงั

ยิ มสู้อยู ่ขอเป็นกาํลงัใจให้ทงัสองผ่านพน้ปัญหาไป

ดว้ยดีนะครับ ***@@@*** ขอแสดงความยินดีกบั 

คุณนุชนารถ  แก้วนําเชือ ทีคุณพ่อหายป่วยเป็นปกติ

แล้ว ขอให้สุขภาพคุณพ่อของน้องเจียบ สมบูรณ์

แข็งแรงโดยเร็วดว้ยครับ ***@@@*** เดินทางไป

ประจวบคีรีขนัธ์ และมีโอกาสแวะไปด่านสิงขร

ชายแดนประเทศเมียนมาร์ด้วย คุณวิรัต ชูจิตต์ ซือ 

บวันํามาฝากภรรยา 3 ต้น ของฝากแทนความรัก

ความคิดถึง เดินทางมาไกลเลยครับ ***@@@*** 

ช่วงนีตอ้งเหนือยหน่อย สําหรับ คุณนิภาพร  ภู่ระย้า

เนืองจากลูกสองคนป่วยติดต่อกนัเลย ก็ขอให้หลาน

ทงัสองคนหายเป็นปกติโดยเร็วครับ ***@@@*** 

ฝากประชาสัมพนัธ์จาก คุณศรีโพธิ วายุพักตร์ ว่า 

สหกรณ์บริการฯ จะจดัทศันศึกษาประเทศเวยีดนาม 

ระหวา่งวนัที 10 - 13 ธนัวาคม 2558 สนใจสอบถาม

รายละเอียดได้ และสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ  เป็นค่าใช้จ่ายได้ครับ ***@@@*** ขอให้

สมาชิกทุกท่าน  มีความสุขกับการทํางาน และ 

สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภยัครับ ***@@@***  

พบกันฉบับหน้า ***@@@*** สวัสดีครับ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน สิงหาคม 2558 (MONTHLY REPORTS AUGUST 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,127 

304,188,930.00 

10,234,159.71 

3,719,813.92 

3,892,272.48 

10,061,701.15 

105,358,795.01 

3,076,557.44 

5,719,219.69 

102,716,132.76 

6,185,690.00 

422,933.03 

440,603.03 

6,168,020.00 

26,513,169.18 

1,094,711.47 

40,060,000.00 

 

 

27,161,656.59 

81,232,440.34 

290,861,469.59 

19,557,300.00 

19,896,061.75 

290,522,707.84 

24,051,342.47 

11,004,027.50 

14,986,747.57 

4,034,348.72 

10,952,398.85 

 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

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 

       คงเหลือสินเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสินเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

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

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จาํกดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 10 บญัชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน 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  วันสินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2558 Revenues  from  January - August 2015 

15. รายจ่ายตงัแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2558 Expenses  from  January - August 2015 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 324 ประจําเดือน กันยายน 2558 

 
 

รองประธานฯ มอบเงนิประกนัชีวิตกลุม่ จาํนวน 

30,000 บาทให้แกน่างนิตยา  ศิลป์ประดษิฐ์ 

ภรรยาสมาชกิทีเสยีชีวิต (25 ก.ค. 58) 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิสนับสนุนกจิกรรมสหกรณ ์ของ 

ชสอ. ให้แก่โรงเรียนชมุชนเทศบาลวัดปาโมกข์  

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง (29 ก.ค. 58) 

สหกรณฯ์ ทาํการเลยีงอาหารกลางวนัเดก็นักเรียนโรงเรียนวัดโพทูล อ.เมือง จ.อ่างทอง (21 ส.ค. 58) 

สหกรณฯ์ จัดพิธทีาํบุญเลียงพระเพลเนืองในโอกาสครบรอบ 32 ปีของการก่อตังสหกรณ์ฯ (22 ส.ค. 58) 


