
ฉบับท่ี 128 ประจําเดือน       กุมภาพันธ 2555 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        1 เดือน สิน้สุด 31 ม.ค. 2555 

รายได         14,175,009.37    บาท 
คาใชจาย       5,174,359.29   บาท  
กําไรสุทธิ       9,000,650.08   บาท   

   บอกเลาเกาสิบ 

1. ขอสงขาวใหสมาชิกทราบผล

การเลือกตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพย

การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

ชุดที่ 26 ดงัน้ี  

   -  ประธานกรรมการดําเนินการ 

1. นายประเสริฐ  เชือ้พานิช 

 

   -  กรรมการดําเนินการ 

1. นายบํารุงศักดิ์    1,501 คะแนน 

2. นางกาญจนา   1,470 คะแนน 

3. นางลัดดาวรรณ 1,258 คะแนน 

4. นายพงษศักดิ์     1,094 คะแนน 

5. นายประมุข   1,071 คะแนน 

6. นายเลิศศักดิ์   1,049 คะแนน 

7. นายประกิต   1,021 คะแนน  

 

2. ขอแจงใหสมาชิกทราบ คือ 

ในเดือนกุมภาพันธ 2555         

มีโปรโมชั่น รับฝากเงนิออม

ทรัพยพิเศษเพิ่มเปนกรณี

พิเศษ สําหรับสมาชิกที่ไดรับ

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

ฝากไดเต็มจํานวน ภายใน

วันที่ 15 มีนาคม 2555 น้ี 

เทาน้ัน 

  บรรยากาศการประชุมใหญสหกรณออมทรัพยการ
ประปาสวนภูมิภาค จํากัด เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ  2555  และ
ทุกปจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อเขาไปบริหารสหกรณ....        
และปน้ี คุณประเสริฐ   เชื้อพานิช  ไดรับการไววางใจเปนประธาน
กรรมการของสหกรณคนใหม…และผูสมัครกรรมการอ่ืนที่ผานเขา
มาได 7 ทาน...ขอยินดีตอนรับ...สวนผูที่ไมได...อยาทอถอย....... 
ปหนาตองสูๆๆใหม… 



 

 
 

        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

 

 

สหกรณออมทรัพย 

การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

      ใบอนุญาตที่  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป 

 

 

1. นายสุรสิทธ์ิ สุภานันต สาขาเดนชัย  19. นางสาวอารียา บุญทอ เขต 10 

2. นายสุเมธ กรสุรัตน เขต 9  20. นางสาวชาลินี อินตา  สาขาฮอด 

3. นายอภิเดช พรหมชวย ฝายกฎหมาย 21. นางสาวรัชนีย นุนเกล้ียง กองบริหารทรัพยสิน 

4. นายสโรจ ฉายสงา สาขาตะก่ัวปา 22. นางสาวโสภิตรา จันทณแกว สาขายานตาขาว  

5. นายกิจติพล นนทบูรณ เขต 4  23. นางสาวรจุนีย ม่ันคง  สาขาศรีสะเกษ 

6. นายชวภณ กมลสินมหัต เขต 1  24. นางสุชาดา วงศทองเหลือ  เขต 7 

7. นายบุญเลิศ ปล่ังกลาง สาขานางรอง 25. นางสาวศิริพร พลภาณุมาศ  สาขาสมุทรสาคร 

8. นายวันชัย เกล้ียงแกว สาขาสงขลา  26. นายวิชัย  คําชมภ ู เขต 7 

9. นายยุทธนา ไชยด ี สาขานางรอง 27. นายภาณุพงศ ธาราภูมิ เขต 10 

10. นายชัยพร แสนเพ็ญ สาขาฮอด  28. นายสมชัย  ทุมมณ ี เขต 10 

11. นายณฐกรณ ผิวรักษา สาขาชุมแพ  29. นางสาวอาภาสินี พิจารณ    สาขาปากนํ้าประแสร 

12. นายเจตภาคย สมิตินันทน สาขาจันด ี  30. นายษาณุชา ฐปนสิทธางกูร  สาขาหาดใหญ 

13. นายไพริน สุวรรณสะอาด สาขาสตูล  31. นายสราวุธ แตงสอาด เขต 2 

14. นายนันทศักดิ ์กล่ันสุวรรณ   สาขาจันด ี  32. นางนฤมล  มาลัย  สาขาพระพุทธบาท 

15. นายวิทยา บุญประการ   สาขาบุรีรมัย 33. นางรอง  ชูทัพ  เขต 2 

16. นายพิทยา พันลํา สาขาชุมแพ  34. นางสาวณนธรส คลายวง สาขาพระนครศรีอยุธยา 

17. นายมานพ เตจะ สาขาฮอด  35. นายอัษฏาวุธ ใจบุญ    สาขาบุรีรัมย 

18. นายลิขิต อินออน สาขาอํานาจเจริญ  

  

 

   

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน กมุภาพันธ 2555  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เร่ิมใช 1 ส.ค. 53 
         เงินฝากประเภทจํากัดจํานวน                  3.75 %   ตอป   
         เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน              3.00 %    ตอป        

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู เร่ิมใช  1 ส.ค.53 
              กูฉุกเฉิน/กูสามญั                     6.50 %    ตอป 
          กูโครงการเอนกประสงค    5.25 %    ตอป 
          กูเพื่อการศกึษา/เพื่อการรักษาพยาบาล                        6.00 %    ตอป 


