
 

 

 

 

ปที่  ๑๙  ฉบับที่  ๑                              ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด  

        ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณฯ  ทุกทาน ที่ใหความรวมมือ รวมใจเขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจําป ๒๕๖๓ และมาใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ที่ผานมา

อยางพรอมเพรียงกัน  สหกรณฯ  ขอรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  ๓๗   ดังนี้.- 

 

สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๓๗ 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ เต็นทประชุมใหญ ขางอาคารอเนกประสงค (สนามแบดมินตัน)     

                    

ลําดับ ช่ือ - สกุล ไดคะแนน ไดลําดับท่ี หมายเหตุ 

๑ นายศุภรัตน       แทนสงา ๑,๑๑๕ ๔ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๒ นายสมชาย       พิสุทธิสกุลชัย ๘๙๐ ๖ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๓ นายสุรจิต         กัลยาณมิตร ๑,๑๓๐ ๒ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๔ นายวัฒนา        เฟองวิถี ๘๖๘ ๘  

๕ นางสุรพงศ       โมราวรรณ ๗๘๓ ๑๑  

๖ นายวิทิต          ปุตระเศรณี ๑,๑๑๘ ๓ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๗ น.ส.ณัชชา        อุปชฌาย ๘๘๔ ๗ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๘ น.ส.วัลยดา       ภัทรากุลพิเชฐ ๘๔๔ ๙  

๙ นายกฤตวุฒิ      สุดมลทิน ๘๐๐ ๑๐  

๑๐ น.ส.สมหญิง      อรุณแฉง  ๑,๑๔๖ ๑ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๑๑ นายจิรพงศ       ชงัดเวช ๙๕๖ ๕ ไดรับเลือกเปนกรรมการ 

๑๒ นางขวัญดาว     ขวัญเนตร ๔๒๕ ๑๔  

๑๓ นายสุเทพ         ทิมศลิป ๗๗๒ ๑๒  

๑๔ นายสุขสันติ       นนทเกษ ๖๐๙ ๑๓  

 

หมายเหตุ         ลําดับคะแนนท่ี  ๑ – ๗  ไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

        หลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเสร็จสิ้นลง ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  และมีมติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  เพ่ือรับผิดชอบงานใน

หนาที่ตามขอบังคับสหกรณฯ ดังนี้.- 

ประธานกรรมการ 

           นายมณเฑียร สงวนรักษ   ประธานกรรมการ    

รองประธานกรรมการ 

๑.   นายสุรจิต  กัลยาณมิตร   รองประธานกรรมการดานอํานวยการ 

๒.   นายวทิิต  ปุตระเศรณี   รองประธานกรรมการดานธุรกิจ 

๓.   นายชัชวาล ทิพยธารา   รองประธานกรรมการดานสวัสดิการและสมาชิก 

      เหรัญญิก 

            นายศุภรัตน  แทนสงา    เหรัญญิก 

เลขานุการและผูชวยปฏิบัติงานเลขานุการ 

๑.   นายสุวัชร           เผือกสุวรรณ   เลขานุการ 

๒.   นางสาวศรุตยา  บุญเกิดมา   ผูชวยปฏิบัติงานเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

๑.   นายมณเฑียร       สงวนรักษ  ประธานกรรมการ 

๒.   นายสุรจิต   กัลยาณมิตร  รองประธานกรรมการดานอํานวยการ 

๓.   นายวิทิต   ปุตระเศรณี  รองประธานกรรมการดานธุรกิจ 

๔.   นายชัชวาล  ทิพยธารา  รองประธานกรรมการดานสวัสดิการและสมาชิก 

๕.   นายศุภรัตน    แทนสงา  เหรัญญิก 

๖.   นายวีระชาติ  ธรรมชาต ิ  กรรมการ 

๗.   นายสุวัชร           เผือกสุวรรณ  เลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาเงินกูพิเศษ 

๑.   นายสิริสาร  ไพรสน    ประธานคณะกรรมการ 

๒.   นายธนา   แทนสงา           กรรมการ 

๓.   นายสมชาย        พิสุทธิสกุลชัย   กรรมการ 

๔.   นายจิรพงศ  ชงัดเวช   กรรมการ 

๕.   นางสายนที  โสมประทุม         เลขานุการ 

๖.   นายวัฒนา  เฟองวิถี   ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

คณะกรรมการพิจารณาเงินกูสามัญ 

๑.   นางสายนท ี  โสมประทุม        ประธานคณะกรรมการ 

๒.   นางสาวสมหญิง       อรุณแฉง      กรรมการ 

๓.   นายธนา   แทนสงา                กรรมการ 

๔.   นายจิรพงศ  ชงัดเวช   กรรมการ 

๕.   นายสมชาย        พิสุทธิสกุลชัย   เลขานุการ 



- ๓ – 

 

คณะกรรมการพิจารณาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

๑.   นางสาวมุทิตา        ไพชยนต   ประธานคณะกรรมการ 

๒.   นายจิรพงศ  ชงัดเวช    กรรมการ 

๓.   นายสมชาย        พิสุทธิสกุลชัย          กรรมการ 

๔.   นายธนา  แทนสงา    กรรมการ 

๕.   นางสาวณัชชา  อุปชฌาย             เลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

๑.   นางสาวณัชชา  อุปชฌาย           ประธานคณะกรรมการ 

๒.   นายจิรพงศ  ชงัดเวช       กรรมการ 

๓.   นายสมชาย        พิสุทธิสกุลชัย   กรรมการ 

๔.   นายธนา   แทนสงา   กรรมการ  

๕.   นายวีระชาติ  ธรรมชาต ิ   เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดานสินเช่ือ 

๑.   นายวิทิต   ปุตระเศรณี     ประะธานคณะอนุกรรมการ 

๒.   นายสิริสาร  ไพรสน    กรรมการ 

๓.   นางสายนท ี  โสมประทุม        กรรมการ 

๔.   นางสาวมุทิตา        ไพชยนต   กรรมการ 

๕.   นางสาวสมหญิง       อรุณแฉง   เลขานุการ 

 

    ท้ังนี้ สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  ยังไดรับการจัดมาตรฐานสหกรณระดับ  ดีเลิศ         จากสํานักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๒ กรมสงเสริมสหกรณ นับเปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับ และม่ันคง เปนท่ีพ่ึงของ

สมาชิก โดยสหกรณฯ ของเรามีธุรกรรมดานเงินกูและเงินฝาก เพ่ือใหบริการแกสมาชิก พรอมท้ังมีการจัดอบรมสงเสริมดาน

วิชาการ และจัดอบรมสงเสริมดานอาชีพใหแกสมาชิกเสมอมา 

 

มาแลว...............มาแลวจา 

   เปดโครงการเงินกูเพ่ือบรรเทาภาวะทางการเงนิชวงเปดเทอม (สป.) 
สหกรณออมทรัพยฯ เปดเงินกูสามัญโครงการบรรเทาภาวะทางการเงินชวงเปดเทอม             ในวงเงิน 

๒๕๐,๐๐๐.- บาท  (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)                                                      เร่ิมตัง้แต ๒๔ 

กุมภาพันธ  –  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

   โดยใชบุคคลคํ้าประกัน ๒ คน ระยะเวลาการชําระไมเกิน ๕ ป อัตราดอกเบี้ย ๕.๗๕% ตอป 
  

 

    คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   

                                             โทร.๑๑๘๒,๑๑๙๖,๑๑๙๗,๑๑๗๔,๑๒๐๐ 

 




