
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกที่เกษียณอายุ 4 ราย 

 วันที่  15  ธันวาคม 2561 นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นาย 

กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยม

แสง หั วหนาฝ ายสินเชื่อ  และนายวิ รัต  ชู จิตต 

กรรมการฯ เขารวมงานเลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุ

ของนาย สนอง  เจ ริญพร สมาชิ กแผนกส โต ร           

ณ รานอาหารอรอยเลี่ยง เมือง อ. เ มืองอางทอง      

จ. อางทอง 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน ทําการกลาวอวยพรใหแกนายสนอง เจริญพร 

และรวมกับกรรมการสหกรณฯ ทําการมอบสรอยคอ

ทองคํา หนัก 1 บาทมูลคา 20,000 บาท (สองหม่ืน

บาทถวน) ใหดวย 

  วันที่  22  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต 

นาย เฉลย  ชมบุห ร่ัน นายณัฐภู มิ สุวรรณวงศา 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เขา

รวมงานเลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุของนายชูชีพ 

ดัดผดุง สมาชิกแผนกบอยเลอรแอนดแอรซิคแพลน  

ที่รานอาหารคุณจุม ต. ยานซ่ือ อ. เมือง จ. อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และไดรวมกันมอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท 

มูลคา 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ใหแกนาย  

ชูชีพ ดัดผดุง โดยนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธาน

ฝายการเงิน เปนผูกลาวอวยพรเนื่องในโอกาสที่นาย 

ชูชีพ ดัดผดุง เกษียณอายุจากการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  22  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห 

แผนประดิษฐ เลขานุการ นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ์  เหรัญญิก นายวิ รัต ชูจิตต  นาย เฉลย       

ชมบุหร่ัน นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ เขา

รวมงานเลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุของนายเสนห 

ชุมหฤทัย สมาชิกสหภาพ/สหกรณแผนกเอ็นวายโรน

เมนท คอนโทน และกรรมการสหภาพฯ ที่สโมสร- 

 (อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 364 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 

 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร   นายเฉลย ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน เอ่ียมแสง    น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

 นายวิรัต ชูจิตต           นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

 นายไชยพันธน ทรพัยสุทธิ 

       อารดเวิรค   นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 
 

 
นางศศิธร วันเพ็ญ (หมอหุงขาวไฟฟา) 

 
นายประยูร คุมโศก (หมอหุงขาวไฟฟา) 

 

 
นายชูชีพ ดัดผดุง (สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท) 

 
นายเสนห  ชุมหฤทัย (สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท) 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 36 (¾.È.2561) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

   

กรรมการฯ มอบของที่ระลึกและสรอยคอ

ทองคาํใหแกสมาชิกที่เกษยีณอายฯุ 
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สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกที่เกษียณอายุ 4 ราย (ตอจากหนา 1) 

พนักงานบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ 

อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง ทั้งนี้ นายสายัณห แผน

ประดิษฐ เลขานุการ และกรรมการฯ ไดรวมกันทํา

การมอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 20,000 

บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ใหแกนายเสนห ชุมหฤทัย

โดยนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

กลาวปราศรัยอวยพรเน่ืองในโอกาสการเกษียณอายุ

ใหแกนายเสนห ชุมหฤทัย ดวย 

 วันที่ 31  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ รวมการมอบสรอยคอทองคํา 

หนัก 1 บาท มูลคา 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

ใหแกนายบุญเลิศ ศิลปประดิษฐ  สมาชิกแผนก        

อ็อกซิลลาร่ี ผลิต เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมอบใหใน

งานทําบุญบาน ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ 8 สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ลัดดา กระดานพล อุปนายกคนที่ 1 นายสมจิตร  

แสนโคตร เลขานุการ นายวิรัต ชูจิตต นายญาณพัฒน 

คุมตะโก และนายสํารวย รอดวงษ กรรมการฯ เขา

รวมการสัมมนารวม 8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 

กลุมวิชาชีพ ในรูปแบบกรรมการทั้งคณะเต็มจํานวน 

คร้ังที่ 2/2561 ณ หองประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก 

ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปนประธานการสัมมนา 

พรอมกับนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอีก 7 

สมาคมฯ รวมดําเนินการสัมมนา ซึ่งสรุปผลการ

สัมมนา ดังน้ี คือ 

- รับทราบการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ

การพัฒนา โปรแ กรม ระบบส มาคมฌาปนกิ จ

สงเคราะห 

- รับทราบงบประมาณกอสรางอาคารสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) 

ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

1. คาใชจายกอสรางอาคารสํานักงาน สฌ.

สอ .  ง บป ร ะม าณ 95 ,0 00 , 000  บ าท  ใช ไ ป 

87,400,000 บาท คงเหลือ 7,600,000 บาท 

2. คาใชจายสวนกลางอาคารสํานักงาน สอ.

สอ .  งบ ประม าณ 30 ,00 0 , 000  บาท  ใช ไ ป 

31,283,500 บาท จายเกินงบประมาณ 1,283,500 

บาท 

3. คาใชจายแกไขปรับปรุงอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. งบประมาณ 20,000,000 บาท ใช ไป 

11,784,486.30 บาท คงเหลือ 8,215,513 บาท 

- รับทราบเ ร่ืองการบ ริหารอาคารและ

ครุภัณฑอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

- มีมติกําหนดแนวทางวาดวยการรับอายุ

สมาชิก ป พ.ศ. 2562 โดยทําการับสมัครสมาชิกในป 

พ.ศ. 2562 (วันที ่1 มกราคม - ธันวาคม 2562) อายุ

ของผูสมัคร 56 ป เปนผูที่เกิดป พ.ศ. 2506 และป 

พ.ศ. 2507 

- มีมติกําหนดการจัดงานประชุมสัมมนาศูนย

ประสานงาน สส.ชสอ. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 

และงานทําบุญครบรอบวันกอตั้งสมาคมฯ/ทําบุญเปด

อาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (อาคาร 

สฌ.สอ.) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคาร
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สมาคมฌาปกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย 

(สฌ.สอ.) ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  4 

สมาคมฯ ที่นนทบุรี 

วันที่  8  ธันวาคม 256 1  นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ลัดดา กระดานพล อุปนายกคนที่ 1 นายพัชรพล วิชัย

ประเสริฐ อุปนายกคนที่ 2 และนายสมจิตร แสน

โคตร เลขานุการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 4 สมาคมฯ ไดแก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ราชการไทย (สสอ.รท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณ   

ออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถาน

ประกอบการ (สสอป.) ณ หองประชุม 302 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมีพัน

ตํารวจเอกณพล บุญประสิทธิ์ อุปนายก สสอต. ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบการนําเสนอโปรแกรม

ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เวอรชั่น 2 จาก

บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จํากัด และรับทราบราคา

การซื้อโปรแกรมระบบฌาปนกิจสงเคราะห เวอรชั่น 

2 ของแตละสมาคมฯ ผูแทน 4 สมาคมฯ ไดตอรอง

ราคาดังกลาว แตยังไมสามารถตกลงราคากันได      

ที่ประชุมมีมติใหแตละฝายนําขอเสนอของแตละฝาย

ไปพิจารณาเพ่ือใหสามารถตกลงราคากันไดตอไป 

นายก สสอป. แนะนําสมาคมฯ กับคณะกรรมการ 

สอ.พนักงานกะรัตสุขภัณฑ จํากัด ที่แกงคอย 

  วันที่  10  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายประวร มาดี ผูชวยเลขานุการ เดินทางไปทําการ

แนะนําสมาคม สสอป. พรอมกับเชิญชวนใหเปนศูนย

ประสานงานของสมาคมฯ กับคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานกะรัตสุขภัณฑ 

จํากัด เลขที่ 32 หมู 1 ต. ตาลเดี่ยว อ. แกงคอย       

จ. สระบุรี 18110 โดยมีนางสวรรยา ผดาวัลย 

ประธานกรรมการฯ และนายบุญสม ทาวิจิตร ผู

ตรวจสอบกิจการ พรอมกับคณะกรรมการดําเนินการ

ใหการตอนรับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มี

สมาชิก 1,593 คน ทุนเรือนหุน 181.68 ลานบาท ทุน

สํารอง 11.07 ลานบาท ทุนสะสมตามขอบังคับ 

ระเบียบและอ่ืนๆ 935,244.86 บาท เงินใหกูแก

สมาชิกทั้งป 314.53 ลานบาท เงินฝากจากสมาชิก 

43.47 ลานบาท สินทรัพยรวม 255.02 ลานบาท 

กําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 16,920,247.59 

บาท ที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติจายเงินปนผลรอยละ 

5.85 และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 14 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑฯ ที่นนทบุรี 

วันที่  11  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
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สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

ครุภัณฑและวางแผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. คร้ังที่ 1 ณ หองประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคาร

สํานักงาน สฌ.สอ. ถนนนครอินทร อ. บางกรวย     

จ. นนทบุรี (ตรงขามกับอาคาร ชสอ.) โดยมีนาย

ศิริวัฒน อินทรมงคล ประธานคณะกรรมการฯ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมรับทราบ คําสั่งที่ 39/2561 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภณัฑและ

วางแผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ซึ่งลง

นามโดย ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจ

สง เค ราะห สหกรณสมาชิกของชุ ม นุมสหกรณ      

ออมทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ ชุด

นี้ประกอบดวยคณะกรรมการฯ 19 คน โดยมีอํานาจ

หนาที่ ดังนี้ 

1. กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑของอาคาร

สํานักงาน สฌ.สอ. ที่ไดกําหนดรายการเดิมอยูและ

ปรับปรุงเพ่ือใหใกลเคียงกับครุภัณฑที่กําหนดไว 

2. จัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง

อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ในสวนกลางที่คงเหลืออยู

ตามลําดับสําคัญ 

3. สามารถแตงตั้งที่ปรึกษาเพ่ิมเติมเฉพาะ

ดานน้ันๆ ไดตามความจําเปน 

- ที่ประชุมมีมติพิจารณากําหนดคุณลักษณะ

ครุภัณฑและวางแผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. ในส วนที่ คง เหลืออยู  ไดแก (1 .)  หอ ง

เกียรติยศ ชั้น 7 (2.) หองประชุมใหญ ชั้น 7 (3.) หอง

ประชุมวงกลม ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และหองรับรอง 

(วงกลม) ชั้น 6 (4.) หองประชุม 51 ที่น้ัง ชั้น 5 และ

หองประชุม 19 ที่น่ัง ชั้น 5 (5.) การจัดทําปายชื่อ

อาคาร 2 ปาย เปนปายชื่ออาคารชื่อเต็ม และปายตัว

ยอ ติดดานหนา - ดานหลังอาคาร 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

วิชาการและกฎหมาย สมาคมฌาปนกิจฯ 

ว ันที ่ 14  ธ ันวาคม 2561  นายศร ีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

และ นางลัดดา กระดานพล อุปนายกคนที่ 1 เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการวิชาการและกฎหมาย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาช ิกของชุมน ุม

สหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

รวมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 1/2561 ณ หองประชุมวงกลม 

ชั้น 5 อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (สฌ.สอ.) 

โดยมีนายอุท ัย ศรีเทพ นายก สสอค. และนาย

สมเกียรติ อมตะธงชัย นายกสสอร. เปนประธานใน

ที่ประชุมรวมกัน 

- ที ่ประช ุมทําการพ ิจารณากรณีศ ึกษา 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง 

จํากัด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งที่ (สสพ.2) 

26/2561 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง 2 เร่ือง คือ 

1. ระงับการใหเง ินกูโดยไม นับรวมเงินกู

ตามระเบียบสหกรณแกสมาชิกที่เปนสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 

2 .  ระงับการกํ าหนดใหสมาชิกตองทํา

หนังสือแสดงเจตนายินยอมการรับเงินผลประโยชน

ตางๆ นั้น 

- พิจารณาการบริหารการเ งินสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 8 

สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ 
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- พิจารณาสิ่งที่ตองรับผิดชอบรวมกันในการ

บริหารอาคารฯ เพ่ือนําไปกําหนดคาใชจายสวนกลาง

อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ 

วันที่  14  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นางลัดดา กระดานพล อุปนายกคนที่ 1 เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ

และวางแผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพย 8 สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 2 ณ หอง

ประชุมวงกลม ชั้น  5 อาคารสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห (สฌ.สอ.) โดยมีนายศิริวัฒน อินทรมงคล 

อุปนายก สส.ชสอ. เปนประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุม รับทราบการยกเลิกคํ าสั่ งที ่

40/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และรับทราบ

คําสั่ งที่  43/2561 เ ร่ือง แตงตั้ งคณะกรรมการ

กํ าหนดคุณลั กษณะค รุภัณฑและวางแผนการ

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ลงวันที่  12 

ธันวาคม 2561 

- มีมติ กํ าหนดค รุภัณฑและราคากลา ง

ประจําหองประชุมตางๆ อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

สําหรับหองประชุมใหญ ชั้น 7 หองประชุมวงกลม 

หองประชุม 51 ที่น่ัง หองประชมุ 19 ที่น่ัง 

กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเย่ียมไขอดีตรอง

ประธานฯ ปวยที่นครราชสีมา 

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต และนางสาว 

ณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนาย

ชํานาญ พิมพดี อดีตรองประธานสหกรณออมทรัพยฯ

ที่โรงพยาบาลมหาราช อ.เ มือง จ.นครราชสีมา 

เนื่องจากเปนโรคไวรัสขึ้นสมอง รักษาตัวมาเปนเวลา

สองสัปดาหกวา อาการทั่วไปอยูในเกณฑดี พูดคุยกับ

ผูเดินทางไปเยี่ยมได แพทยใหรอดูอาการ 15 วัน หาก

อาการดีขึ้นจะสงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปากชอง 

ซึ่งอยูใกลกับบานพัก แพทยใหอาหารทางสายยาง 

เพื่อปองกันการติดเชื้อจากอาหาร ในการเดินทางไป

เ ยี่ ย ม ไ ข ค ร้ั ง น้ี  ส ห ก รณ ฯ  ม อ บ เ งิ น ช ว ย ค า

รักษาพยาบาล 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ เขารวมประชุม

ประจําเดือน สอร. ที่กรุงเทพฯ 

 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ เดินทาง

ไปเขารวมประชุมประจําเดือนของสหพันธสหกรณ

ออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) คร้ังที่ 12/2561 โดย 

มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท เปนเจาภาพ ณ สโมสรการ

ไฟฟานครหลวง ชั้น 2 เขตวัดเลียบ ถนนจักรเพชร 

แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 

 
 

กรรมการฯ มอบเงินสงเคราะหของสมาคม สสอป. 

สมาคมฯ สส.ชสอ. และเงินประกันกลุมของบริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

วันที่  16 ธันวาคม 2561 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ มอบเงิน
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สินไหมทดแทนการประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ 

จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร  นายกสมาคมฯ สสอป. และนายวิรัต       

ชูจิตต  กรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห  จํานวน 

600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) และในฐานะที่

ปรึกษาสมาคมฯ สส.ชสอ. มอบเงินสงเคราะห 

จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) ใหแกนาง

เลี่ยม ทรงวุฒิเลิศ ภรรยา และนางสาวพรรธนชนัน 

ทรงวุฒิเลิศ บุตรของนายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ โดย

มอบใหในพิธีฌาปนกิจศพของนายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิ

เลิศ ณ วัดพายทอง ต. สายทอง อ. เมืองอางทอง    

จ. อางทอง 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฯ ประจําเดือนธันวาคม 2561 

วันที่  16  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ  

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต ชูจิตต พรอมกับกรรมการคนอ่ืนๆ และเจาหนาที่

สมาคมฯ ทําการประชุมค ร้ังที่ 22 ประจําเดือน

ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมวงกลมชั้น 5 อาคาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 8 สมาคม 7 วิชาชีพ 

(สฌ.สอ.) โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ 

ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับทราบจํานวนสมาชิก ณ 

วันที ่30 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 6,109 คน โดยมี

สมาชิกเขาใหม 30 ราย เสียชีวิต 2 ราย ลาออก 3 ราย 

- รับทราบจํานวนศูนยประสานงาน 63 ศูนย

ประสานงาน 

- รับทราบจํานวนสมาชิกรวม 3 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห ไดแก สสอ.รท. (ราชการไทย) 

จํานวน 26,477 คน สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย) จํานวน 

20,298 คน และสสอป. (สถานประกอบการ) จํานวน 

6,109 คน รวมทั้งสิ้น 3 สมาคมฯ จํานวน 52,880 คน 

- รับทราบรายงานการตรวจบัญชีของนาย

แสงประทีป นําจิตรไทย ผูตรวจบัญชีของสมาคมฯ 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

- รับทราบรายชื่อสมาชิกรอบ 12/2561 ซ่ึง

ไดรับการคุมครองวันที ่1 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 

72 ราย จาก 72 ศูนยประสานงาน 

- มีมติรับรองงบการเงินสมาคม ประจําเดือน

พฤศจิกายน 2561 

- มีมติรับสมัครสมาชิกใหม รอบ 1/2562 ซ่ึง

จะไดรับการคุมครองในวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 

09.00 น. 

- รับทราบความคืบหนาในการเรียกเก็บเงิน

สงเคราะหลวงหนาประจําป 2562 โดยสมาคมฯ ได

ทําหนังสือแจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา ป 

2562 ไปยังศูนยประสานงานทุกแหง และสมาชิก

แผนกรับตรงทุกคนแลว 

- มีมติใหขอความสนับสนุนจาก สส.ชสอ. ใน

เร่ืองการจัดหาระบบโปรแกรมสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 

กรรมการฯ และผูจัดการสหกรณเขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

วันที่  17  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการฯ นาย

มานะกูล พรรณเรณู  รองประธานฝายการเงิน 

สหกรณบริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง ค ร้ังที่  2/2562 ณ หองประชุม

สหกรณ กา ร เ กษตรป า โ ม ก  จํ า กัด  อ .ป า โ ม ก            
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จ.อางทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ประธาน

ชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในทีป่ระชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ คร้ังที่ 1/2562 วันที ่

17 พฤศจิกายน 2561 

- มีมติ รับรองรายรับ - รายจายชมรมฯ 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีเงินคงเหลือยก

มาจากเดือนตุลาคม 2561 เปนเงิน 115,909.23 

บาท รายรับ 24,800 บาท รายจาย 29,680 บาท เงิน

ค ง เหลื อยก ไป เดือนธั นวาคม  2561  จํ านวน 

111,029.23 บาท 

- รับทราบการเชื่ อมโย งธุร กิ จระหวา ง

สหกรณ โดยสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทย 

เรยอน จํากัด นําเงินไปฝากกับสหกรณออมทรัพยฯ 2 

แหง เปนเงิน 80 ลานบาท 

 

 
 

- รับทราบผลการจําหนายเสื้อชมรมฯ เพ่ือ

หารายไดใหแกชมรมฯ โดยรอบแรกจําหนายใหแก

สหกรณสมาชิก 7 สหกรณฯ จํานวน 191 ตัว เปนเงิน 

38,200 บาท ทําใหชมรมฯ มีรายได 9,550 บาท และ

ขณะนี้สหกรณสมาชิก 4 สหกรณฯ สั่งซ้ือเสื้อ 69 ตัว

ซึ่งอยูระหวางการรอการจัดทํา เพราะตองการให

สหกรณสมาชิกอ่ืนๆ สั่งซื้อเสื้อเพ่ิมอีก 

- มีมติกําหนดรายละเอียดเบื้องตนในการจัด

งานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2562 

กรรมการฯ เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2561 สอ.พนักงานบริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด 

วันที ่ 21  ธ ันวาคม 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วาย ุพ ักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจสง เคราะห

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถ านประกอบการ 

(สสอป.) และ รองประธานฝายการเงินสหกรณ

ออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด พรอม

ก ับ นาย ว ิร ัต  ช ูจ ิต ต  กรรมก าร สส อป .  แล ะ

กรรมการสหกรณออมทร ัพย  สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด เข ารวมการประชุมใหญสามัญ

ประจําปป  2561 สหกรณออมทรัพย พน ักงาน

บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด ณ โรงอาหารของ

บริษัทฯ ต.ตาลเดี่ยว อ. แกงคอย จ. สระบุรี โดยมี

นายช ัชวาลย  ทองนุช  ประธานกรรมการฯ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม 

- นายศรีโพธิ์ วาย ุพักตร กลาวปราศรัย

แสดงความยินดีตอที่ประชุมใหญ และมอบนาฬิกา

ปลุกสมาคมฯ ใหแกสมาชิกสหกรณฯ 5 เรือน 

- นายวิร ัต  ช ูจ ิตต  กล าวปราศร ัยต อที่

ประชุมในนามสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด และทําการมอบนาฬิกาสมาคมฯ 

ใหแกสมาชิกสหกรณฯ 4 เรือน 

- ที่ประชุมใหญ มีมติ เลือกตั้ งนายสมพร     

รังสรอย เปนประธานกรรมการฯ เลือกตั้งกรรมการฯ 

7 คน เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 3 คน 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณฯ มี

สมาชิก 524 คน ทุนเรือนหุน 59.26 ลานบาท ทุน

สํารอง 10.08 บาท ทุนสะสมตามขอบังค ับ 1.56 

ลานบาท เงินรับฝากออมทรัพย  1.17 ลานบาท 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 30.37 ลานบาท เงิน

ใหกูแกสมาชิกระหวางป 94.78 ลานบาท ทุนของ

สหกรณฯ 70.94 ลานบาท สินทรัพยรวม 203.35 
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ล านบาท  กํ า ไ รส ุท ธ ิป ระ จําป  2561  จํานวน 

4,694,473.93 บาท ที ่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงิน

ปนผลรอยละ 4.50 เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.50  

กรรมการและเจาหนาที่ฯ เขารวมงานพิธีอัญเชิญ

พระพุทธรูปข้ึนสูมณฑป ของบริษัทฯ 

 วันที ่ 22 ธันวาคม 2561 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก นายสุทัศน เอ่ียมแสง นาย

ณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายสมยศ นันตาวัง และนาย

พีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผู จัดการ และนางสาวฐิต ิพร ควรบําเรอ 

เจาหนาที่ธุรการ เขารวมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น

สูมณฑป เนื่องดวยบริษัทฯ ได ทําการปฏิสังขรณ

พระพุทธวัฒโนดม อันเปนพระพุทธรูประจําโรงงาน 

และรวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาท

ของบริษัทฯ 

กรรมการฯ เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2561 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 ว ันที ่ 22  ธ ันวาคม 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วาย ุพ ักตร  รองประธานฝ า ยการ เง ิน เ ข าร วม

ประช ุมใหญ สาม ัญ  ประจําป  2561 ส ันน ิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร

พอรท หอง Diamond Hall ชั ้น 5 ศูนยการคา

เซียรรังสิต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี เปนการประชุม

ตามวาระ มีการเลือกตั้งกรรมการสันนิบาตสหกรณ

ชุดใหม 

กรรมการและเจาหนาที่ฯ เดินทางไปสวัสดีปใหม

สหกรณจังหวัดอางทอง 

ว ันที ่ 26  ธันวาคม 2561  นายล ิข ิต มี

บําร ุง ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณ

เรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

เจาหนาที ่ธุรการ เด ินทางเขาพบสหกรณจังหวัด

อางทองคนใหม และหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณอ างทอง ณ สําน ักงานสหกรณจ ังหว ัด

อางทอง เนื่องในโอกาสวันขึ ้นปใหม 2562 โดย

มอบกระเชาของขวัญใหกับทั้ง 2 ทานดวย 

กรรมการสหกรณฯ เย่ียมสมาชิกปวย 

วันที ่ 29  ธ ันวาคม 2561  นายศร ีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห 

แผนประดิษฐ เลขานุการ และนายสมยศ นันตาวัง 

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาวกมลพรรณ 

จันทรนัด สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ บานพัก      

ต. หัวไผ อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง เนื่องจาก

เปนไขหวัดใหญ และมอบของเยี่ยมไข มูลคา 300 

บาท ใหดวย 

สหกรณฯ เปนเจ าภาพฟงพระสวดศพมารดา

สมาชิก และมอบเงินชวยทําบุญงานศพ 2 ราย 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายมานะกูล 

พรรณเณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนาง

เกษมศรี เมฆหมอก มอบเงินทําบุญงานศพมารดา

นายราวินดรานาท เนด สมาชิกแผนกบริหาร เปน

เงิน 1,000 บาท เน่ืองจากไมไดไปรวมพิธีสวด 

วันที ่ 24 ธันวาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล 

พรรณเณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นาย

สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นายกฤษณชัย 

ส ินธ ุประส ิทธิ ์ เหร ัญญ ิก นายสมยศ น ันตาว ัง 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพมารดานาง

ปราณี ดวงผดุง และนางปรานอม กันมณี สมาชิก

แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ณ วัดราชปกษี 

(นก) ต. โพสะ อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง และ

ชวยเงินทําบุญแกสมาชิกทั้งสองคนเปนเงิน คนละ 

500 บาท รวมเปนเงิน 1,000 บาท 
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เดือนมกราคม 2562 ผมมีเร่ืองดีๆ ของคน

ไทยเรยอนที่จะนํามาเลาใหเพื่อนสมาชิกสหกรณฯ 

รับทราบ  ผมขอขอบคุณและชื่นชมกับทุกทานที่ได

รวมกันสรางสิ่งดีๆ ใหเก ิดขึ้นในสังคมของพวกเรา

ชาวไทยเรยอนในคร้ังนี้ดวยครับ 

เมื ่อ วันที ่ 21 มกราคม 2562 ผมได ร ับ

โทรศัพทจากคุณแกว ซ่ึงเปนพี่ของอดีตภรรยาของ

คุณเกรียงไกร สุดดีพงษ (อายุ 74 ป) เปนอดีต

กรรมการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ ่งทอไทย    

เรยอน และอดีตกรรมการสหกรณออมทรัพย

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด มาหลายสมัย 

และเปน อด ีตพนักงานบริษัท  ไทยเรยอนจํากัด 

(มหาชน) แผนกดับเพลิง คุณแกวแจงวาขณะนี้คุณ

เกรียงไกร สุดด ีพงษ ปวยดวยโรคหัวใจ นอนติด

เต ียงอยูที ่บานพัก หมูที ่ 8 ต. สันกลาง อ. พาน   

จ. เชียงราย (อยูหางจาก ต. มวงคํา บานของคุณ

สวัสดิ ์ ค ุณโสฬส เชื ้อ เม ืองพาน ประมาณ 10 

กม.) คุณแกวบอกวา คุณเกรียงไกร สุดดีพงษ อยู

บ า นค น เ ด ีย ว  เ พ ราะล ูก ไ ป ทํ า ง า นที ่จ ัง ห ว ัด

พระนครศรีอย ุธยา โดยมีอดีตภรรยาและตนเอง

ได ม าช วยด ูแ ลอาการของค ุณ เกรีย ง ไกรด วย 

(ภรรยาของคุณเกรียงไกรอยู คนละหมูบานจะขับ

รถจักรยานยนตมาดูคุณเกรียงไกร) คุณเกรียงไกร 

สุดดีพงษ เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไดประมาณ 

10 กวาวัน หลังจากที่เขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ประมาณเดือนกวาๆ และหมอบอกใหกลับมาพัก

อยูที่บานเนื่องจากอาการที่ปวยไมสามารถรักษา

ให ด ีขึ ้นได แล ว  สภาพของค ุณเกร ีย งไกร ค ือ 

ตองการแพรมเพิรส และเงินคาใชจายตางๆ 

 

 

 

หลังจากที่ผมไดรับโทรศัพทจากคุณแก ว

แลว ผมไดโพสตขอความเรื่องอาการปวยของคุณ

เกรียงไกร  สุดดีพงษ ลงในไลนกลุม 3 กลุม ไดแก 

1.กลุม “ชมรมผูเกษียณอายุไทยเรยอน” (สมาชิก

กลุ ม 114 คน) 2. กลุ ม “มูลนิธิสหภาพแรงงาน

ไทย เ รยอน” ( สมาช ิกกลุ ม  13  คน  - เฉ พาะ

กรรมการ) และ 3. กลุม “TRC ex-employees” 

(สมาชิกกลุ ม 37 คน)  พรอมกับแจงว า “ใน

เบื้องตน มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนจะมอบ

เงินชวยเหลือ จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาท

ถวน)  ใหก อน สวนความชวยเหล ือด านอื ่น จะ

ป ร ึก ษ า ก ับ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ห ภ า พ ฯ  แ ล ะ

คณะกรรมการสหกรณฯ เพื่อรวมกันหาแนวทาง

ชวยเหลือตอไป” หลังจากที่ผมโพสตข อความลง

ในไลนกลุ มทั้งสามกลุมแลว คุณวราภรณ สีแกว

สิ่ว อดีตสมาชิกสหกรณฯ แผนกหองปฏิบัติงาน

เคมี ไดลงขอความขอมอบเงินชวยเหลือแกคุณ

เกรียงไกร สุดดีพงษ จํานวน 2,000 บาท จากนั้น

ก็มีอดีตสมาชิกสหกรณฯ/สมาชิกสหภาพฯ/อดีต

พนักงานบริษ ัทรวมกันมอบเงินชวยเหลือแกค ุณ

เกรียง ไกร ส ุดด ีพงษ  ในระหวางวันที ่ 21 - 26 

มกราคม 2562 
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รวมเปนเงิน 18,000 บาท และสหกรณออม

ทรัพย สหภาพแรงงานไทยเรยอน จําก ัด รวม

มอบเงินชวยเหล ือ  2 ,000 บาท รวมเปนเง ิน 

20,000 บาท 

ในวันที ่ 21 มกราคม 2562 หล ังจากที่

ได ร ับ โทรศัพทแลว  ผมในฐานะประธานมูลน ิธิ

สหภาพแรงงานไทยเรยอน ไดโทรศัพทไปขอความ

ช วย เหล ือจากค ุณสว ัสดิ ์ เชื ้อ เม ือ งพาน อด ีต

กรรมการมูลนิธิฯ ใหเดินทางไปเยี่ยมคุณเกรียงไกร 

สุดดีพงษ เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับการใหความ

ชวยเหลือ คุณสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน และคุณโสฬส 

เชื้อเมืองพาน ไดเดินทางไปเยี่ยมในวันน้ัน และเปน

ผู แทนมอบเง ินช ว ย เหล ือจากม ูลน ิธ ิฯ  จํานวน 

2 , 000 บาท  ( ส องพ ัน

บ า ท ถ ว น )  ใ ห แ ก ค ุณ

เกรียงไกร สุดดีพงษ ดวย

โดยมีคุณสายพรรณ อดีต

ภรรยาเปนผูรับมอบและ

ทํ า ก า รม อ บ ให ที ่บ า น      

หมู ที ่ 8  ตําบลส ันกลาง 

อ.พาน จ.เชียงราย ทั้ง น้ี 

ค ุณสวัสดิ ์ ค ุณโสฬส เชื ้อ เมืองพาน ได มอบเงิน

สวนตัวจํานวน 500 บาท มอบใหดวยรวมเปนเงิน 

2,500 บาท สําหรับอาการของคุณเกรียงไกร สุดดี

พงษ ในวันที่คุณสวัสดิ์ คุณโสฬส เชื้อเมื่องพานไป

เยี่ยม คือ กินไดแตนม กินขาวแลวสําลัก พูดไมได 

แตพอจําได 

ในวันที่ 27 มกราคม 2562 พระครูสุนทร

รัตนสถิต (พระศรายุทธ ยะนา) เจาอาวาสวัดสันปา

ถอน ต.แมใส อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเปนอดีตผูรวม

ก อตั ้งสหกรณออมทร ัพย ฯ  และเปนกรรมการ

สหกรณ/สหภาพฯ หลายวาระ ไดเดินทางไปเยี่ยม

คุณเกรียงไกร สุดด ีพงษ ที ่บานพักและมอบเงิน

ชวยเหลือจํานวน 500 ใหดวย ตอมาในวันที ่ 28 

มกราคม 2562 เวลาประมาณหาโมงเย็นคุณเกรียง

ไกร สุดดีพงษ ก็เสียชีวิตดวยอาการสงบ 

วันที ่ 29  มกราคม 2562  ค ุณศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทย      

เรยอน ทําการโอนเงินชวยเหลือ จํานวน 20,000 

บาท ใหแกนายระพีพันธ สุดดีพงษ ลูกชายของ

คุณเกรียงไกร ส ุดดีพงษ  สําหรับเ ง ินที ่โอนให

ด ังกล าวเป นเ ง ินที ่กลุ ม เ พื ่อนไทย เรยอน และ

สหกรณออมทรัพย  สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํา ก ัด  ร วม ก ันม อบ ให เ พื ่อ เ ป น ก า ร ใ ห ค ว าม

ชวยเหลือแกคุณเกรียงไกร สุดดีพงษ ทั้งนี้รวมเปน

เงินชวยเหลือที่คุณเกรียง

ไ ก ร  ส ุด ด ีพ ง ษ แ ล ะ

บ ุต ร ช า ย ไ ด ร ับ ทั ้ง สิ ้น 

23,000 บาท 

เนื่องจากเจาภาพ

ไดจัดพิธีฌาปนกิจศพคุณ

เกรียงไกร สุดดีพงษ ใน

วันที่ 31 มกราคม 2562 

ซึ่งเปนวันเดียวกับที ่สหกรณออมทรัพยฯ จัดการ

ประช ุม ใหญ  ส าม ัญประจําป  2561  จ ึงทํ า ให

คณะกรรมการสหกรณฯ ไมสามารถเดินทางไป

ร วมงานฌาปนกิจศพได  ค ุณสว ัสดิ ์ ค ุณโสฬส    

เ ชื ้อ เ ม ือ งพาน จ ึง ได เ ป นผู แ ทนม ูลน ิธ ิฯ  แล ะ 

สหกรณออมทรัพย ฯ เข าร วมงานฌาปนกิจศพ   

ผมขอขอบคุณสมาชิกสหกรณฯ/สหภาพฯ และ 

คณะกรรมการสหกรณฯ ที ่ได ร วมก ันมอบเง ิน

ชวยเหลือในครั้งนี ้ ขอบคุณที่พวกเราไมลืมคุณ

เกรียงไกร สุดดีพงษ คนที่เคยทํางานใหสหกรณฯ 

มาหลายปครับ 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนมกราคม 2562 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ  

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเฉลย ชมบุหร่ัน 

ที่ไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูสมควรไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูพิพากษาสมทบ ในศาล

แรงงานภาค 1 เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผานมาครับ 

 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย ิน ด ีก ับ          

คุณจันทรตรีญา มาลาพงษ ที ่ไดคลอดนองพอต

เทรต (ภาพเหมือน) เม่ือวันที่ 17 มกราคมที่ผานมา 

ขอใหทั้งคุณแม และ ลูกชายมีสุขภาพแข็งแรง โตวัน

คืนนะครับ  ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณวรรณวิศา พิมพสุวรรณ เนื่องในโอกาสคลอด

บุตรคนใหมครับ ขอใหนองเลี้ยงงาย เติบโตโดยเร็ว

ครับ  ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

ศรีโพธ์ิ วายุพักตร ที่ไดรับการแตงตั้งเปนที่ปรึกษา

สหกรณออมทรัพยพนักงานรอยัล ปอรซเลน จํากัด 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ครับ  อยูระหวางการ

สรางหลังใหมใหนองภรรยาอยู  สําหรับ คุณวิรัต  

คุณสุนี ชูจิตต งานนี้คุณวิรัตตองเหนื่อยกายดวย

เพราะลงทุนเปนชางกอสรางบานดวยตนดองดวย

ครับ  ตั้งแตเด ือนมกราคมที่ผาน

มา คุณเหมือนมาศ พงษไพร ไดพนักงานชงกาแฟ

คนใหม โดยไมตองจายคาจาง สวนจะเปนใครตอง

สอบถามค ุณอ วนเอาเองครับ   

เพราะลูกชายไมสบาย คุณวิภาดา ทองประไพ จึง

ตองพาเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธานี ขอเปน

กํ า ล ัง ใ จ ใ ห ทั ้ง ค ุณ แ ม แ ล ะ ล ูก ช า ย ค ร ับ 

 ข อแ ส ด งค ว าม ย ินด ีก ับ  ค ุณ

พีรวัฒน ตั้งสุภาพชน ที่ไดทําการซื้อบานพรอมกับ

ที ่ด ิน เ ป น ข อ ง ต น เ อ ง เ ร ีย บ ร อ ย แ ล ว ค ร ับ 

 ข อแ ส ด ง ค วาม ยิ นดี กั บ  คุ ณ     

สุดารัตน มวงคง เน่ืองในโอกาสทําการมงคลสมรส

เมื่อปลายเดือนมกราคมน้ีครับ  

ขอขอบคุณ คุณสุนันท ฉ่ําจิตร คุณอํานาจ รอดยิ่ง 

คุณนกยูง รักขาว และ คุณสุชานันท ทวีคุณ ที่ทํา

การเพ่ิมเงินคาหุนในเดือนมกราคม 2562 ขอใหทุก

ทานมีทุนเรือนหุนจํานวนมากในวันเกษียณอายุนะ

ครับ   ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

ปณิธาน ศรียางค เน่ืองในโอกาสที่นํา ดร.บีร กาปูร 

ประธานบริหารกลุม  และคุณประสาน สิปา นี 

ประธานบริษัทฯ เขามอบเงิน 100,000 บาท ใหแก

ผูวาราชการจังหวัดอางทอง เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

กาชาดประจําป 2562 ครับ  ใช

ชีวิตหลังการเกษียณอายุดวยการเปนเกษตรกรทาํไร

ทําสวน ขอใหก ิจการของ คุณอุไร มากประมูล 

เจริญรุงเรือง เฮงๆ นะครับ 

กล ับจากการเดินทางไปเที่ย วมุกดาหาร

มาแลว สําหรับ คุณไขมุกข จันทโคตร และ คุณ

กิตติศักด์ิ จันทโคตร พรอมกับความสุขของทุกคน

ใ น ค ร อ บ ค ร ัว ค ร ับ   ใ น ป นี ้มี

กรรมการสหกรณฯ สามทานที่ดํารงตําแหนงครบ 2 

ว า ระ  ร วม  4  ป  แล ะต อ ง เ ว น วรรค การเ ป น

กรรมการฯ อยางนอย 1 ป ไดแก คุณเฉลย ชม

บุหรั่น คุณณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และ คุณอนุรักษ   

ทองโตนด ขอขอบค ุณทุกทานที ่ได ทํางานใหก ับ

สหกรณฯ  ด วยความเสียสละและทุ ม เทตลอด

ระยะเวลา 4 ป ที ่ผ านมาคร ับ   

แสดงความเสียใจกับ คุณมานพ ผลโต ที่สูญเสียคุณ

พ อ ไ ป เ มื่ อ ป ล า ย เ ดื อ น ม ก ร า ค ม ที่ ผ า น ม า 
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 ขอแสดงความเส ีย ใจก ับ  ค ุณ    

รุงกาญจน แสวงกาญจน และ คุณภมรกาญจน 

พ่ึงอยู ที่สูญเสียคุณแมแหววครับ  

เชนเดียวกัน ขอแสดงความเสียใจกับ คุณมณีวรรณ  

เรืองฤทธ์ิ ที่สูญเสียคุณพอในเวลาใกลเคียงกันครับ  

 เปนปลื้มมาก สําหรับ คุณมงคล  

ดุษณีย ที่ไดมาชิมบะหม่ี ขาวหมูแดงที่รสชาติตางกับ

บานเราที่รานซุปเปอรสตาร โหนง . .ชะชะชา . . 

นครนายก และยังไดมาเจอชูศรี เชิญยิ้ม อีก เจาตัว 

 

 

 
 

    เฉลยคําถามประจําเดือนธันวาคม 2561 ไดแก 

    1.การประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ตรงกับ

วันที่เทาไหร?? คําตอบ   31 มกราคม 2562 

    2. วันที ่29 พ.ย. 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู 

เขารวมสมัมนาเร่ืองใด?? คําตอบ  ทิศทางการ

บริหารการเงินสหกรณออมทรัพย 

    3. ในการจัดอบรมใหกบัสมาชิกรุนที ่2 สหกรณ

ทําการมอบกระปุกออมสินใหกับสมาชิกทีเ่ขารวม

อบรมเปนคร้ังแรกก่ีราย?? คําตอบ  8 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอกวาคุมจริงๆ  กลับมาทํางานได

แลว สําหรับคุณฉลวย ลอยบรรดิษฐ หลังจากที่ปวย

จากอาการขาชา และลิ้นแข็งครับ  

กิจการขายขาวหอใบตองของ คุณพีระภัทร ลอยละ

ลิ่ว กําลังไปไดดวยดี ไดรับออรเดอร คร้ังละ 300 - 

500 หอเปนประจํา เฮงๆ นะครับ 

พบก ันฉบ ับหน า   สว ัสด ีคร ับ  
 
 

 

สําหรับผูโชคดีที่ไดรับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ 

1. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน 

2. นายสมพงษ วงษคํา 

3. นายสุรชัย แกวสุวรรณ 

4. นายนภัสกร แสนงาม 

5. นางสาวศรีประไพ มุฑาวัฒนอมร 

ขอเชิญสมาชิกที ่ไดรับรางวัล 5 ทาน ต ิดตอ

ขอรับของรางวัลไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอเชิญสมาชิกรวมตอบคําถาม และสงคําตอบ

ไดที่ทําการสหกรณฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 

ในกรณีที่มีผูตอบถูกเกินกวา 5 ทาน จะใชวิธีการจับ

สลากเพื่อมอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบคําถามถูกรวม 

5 รางวัล ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดีครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามสําหรับคอลัมภ “หนาน้ีมรีางวัล” ฉบบัประจําเดือนมกราคม 2562 ไดแก 
 

ชื่อ-สกลุ................................................................ 

สมาชิกแผนก........................................................ 

สหกรณฯ จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานที่จังหวัด

นนทบุรี ในวันที่เทาไหร?? 

คําตอบ ............................................................... 

............................................................................. 

2 

ในเดือนธันวาคม 2561 สหกรณมอบสรอยคอ

ทองคําใหแกสมาชิกเกษียณอายุก่ีราย ใครบาง?? 

คําตอบ ............................................................... 

............................................................................. 

............................................................................. 

3 ในเดือนธันวาคม 2561 สหกรณมีสมาชกิทั้งหมด

กี่ราย?? 

คําตอบ ............................................................... 

1 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่364 ประจําเดอืน มกราคม 2562 

 
รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2561 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,231 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 364,308,100.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 14,275,154.72 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 3,086,296.51 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 2,522,121.25 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  14,839,329.98 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 121,713,269,69 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 5,600,522.79 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 2,888,000.00 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  124,425,792.48 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,337,500.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 430,445.36 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 523,645.36 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,244,300.00  บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 31,773,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 620,929.29 บาท Baht 

8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 50,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

   

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 36,408,416.30 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 108,055,463.01 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 317,650,915.35 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 25,451,200.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 33,797,973.45 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   309,304,141.90 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 57,500,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 17,975,864.50 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2561 Revenues from January - November 2018 24,670,495.83 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2561 Expenses from January - November 2018 7,737,116.23 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 16,933,379.60                                                                                                                บาท Baht 

 



มีความสุขนะครับ  16 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่364 ประจําเดอืน มกราคม 2562 

 

 
 

 

 

ÊË¡Ã³�Ï ¹íÒÊÁÒªÔ¡ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐà �̈ÒË¹�Ò·ÕèÏ à¢�ÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â í̈Ò¡Ñ´ 
Í.ºÒ§¡ÃÇÂ ¨.¹¹·ºØÃÕ áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍºÃÁÊÁÒªÔ¡ ÃØ�¹·Õè 2 ³ ¡ØÅ¹·ÕÃÕÊÍÃ�· Í.àÁ×Í§ ¨.ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ 

(4 - 5 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à´Ô¹·Ò§ä»àÂÕèÂÁä¢� ¹.Ê. ¡ÁÅ¾ÃÃ³ ¨Ñ¹·Ã�¹Ñ´ 
·Õèº�Ò¹¾Ñ¡ µ.ËÑÇä¼� Í.àÁ×Í§ ¨.Í�Ò§·Í§ 

(29 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃÏ ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· 
ãË�á¡�¹ÒÂºØàÅÔÈ ÈÔÅ»�»ÃÐ ỐÉ°� à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÏ 

(31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾¹ÒÂÈÔÃÔÈÑ¡ Ốì ·Ã§ÇØ²ÔàÅÔÈ 
·ÕèÇÑ´¾ÒÂ·Í§ áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ 5,000 ºÒ· 

(13 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃÏ à´Ô¹·Ò§ä»à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ 
ÁÒÃ´Ò¹Ò§»ÃÒ³Õ ´Ç§¼ Ǿ§ áÅÐ¹Ò§»ÃÒ¹ÍÁ ¡Ñ¹Á³Õ 

·ÕèÇÑ´ÃÒª»�¡ÉÕ (¹¡) ( 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


