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ชสอ. ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ

ถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้  

ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขาวงศ์สว่าง ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด  

เลขท่ีบัญชี 193–0–15456-9 และกรุณาส่งโทรสารใบตอบรับการนำาส่งเงินพร้อมสำาเนาใบสำาคัญการโอนเงิน ไปยัง ชสอ. 

ด้วย  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอดเงนิทำาบญุ และการจัดทำาใบอนโุมทนาบตัรตอ่ไป ขออานสิงส์แห่งผลบญุ จงอภิบาล

ทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ 

สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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สารประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ตามที	ชสอ.	ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๓	เพื่อน้อมนำา

ไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วัดเขมาภิรตาราม	ราชวรวิหาร	ตำาบลสวนใหญ่	

อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	 	 ในวันเสาร์	 	ที่	17	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	จึงขอเรียนเชิญผู้มี								
จิตศรัทธา	ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	บัญชีออมทรัพย์		ธนาคาร

กรุงไทย	จำากัด	สาขาวงศ์สว่าง	 ช่ือบัญชี	กฐินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	เลขท่ีบัญชี	193–0–15456-9				

ขออานิสงส์แหง่ผลบญุ	จงอภบิาลทกุทา่นใหป้ราศจากสรรพทกุข	์ภัยพบัิต	ิโรคาพาธ	อปุทัวันตราย	ท้ังหลายทัง้ปวง		และ

ดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัต	ิตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

	 ท้ายน้ี	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ	ประจำาปี	2563	ตลอดจน							

เพือ่เปน็การจดัหาทนุไวบ้ริการเงนิกู้ใหแ้ก่สหกรณ์สมาชกิ	ชสอ.	จึงไดเ้ปดิรับเงนิฝากประจำา	“รุน่วันออมแห่งชาต	ิป	ี2563”	

อัตราดอกเบี้ย	2.40	%	ต่อปี	กำาหนดเงินรวม	5,000	ล้านบาท	วงเงินขั้นต่ำาฉบับละ	1,000,000	บาท	ตั้งแต่วันที่	21	

กันยายน	2563	–	13	พฤศจิกายน	2563	และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนเงินระยะส้ันที่ให้ผลตอบแทนใน

อัตราที่เหมาะสม	และเพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารเงินระยะสั้นให้แก่สหกรณ์สมาชิก	สหกรณ์ทั่วไป	และสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ	ชสอ.	เปิดรับเงินฝากประจำาและตั๋วสัญญาใช้เงิน	ระยะเวลา	7	วัน	อัตราดอกเบี้ย	0.40	%	ต่อปี	และระยะ

เวลา	14	วัน	อัตราดอกเบี้ย	0.45	%	ต่อปี	โดยไม่จำากัดจำานวน	แต่ไม่น้อยกว่าฉบับละ	1,000,000	บาท	ตั้งแต่วันที	่15	

กนัยายน	2563	เปน็ตน้ไป	สหกรณ์สมาชกิทีม่คีวามประสงคใ์ช้บรกิารตดิตอ่	ฝา่ยเงนิทนุ	ชสอ.	โทรศัพท	์0	2496	1199	

ต่อ	127	-128,	109	ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา	ณ	ที่นี้	อีกครั้งหนึ่ง	ขอบคุณครับ

                 พลตำารวจโท											
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการ
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ผู้บริหาร ชุดที่ 48

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำา ชสอ. 

โครงการสัมมนา “การทำาความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน 

และการบริหาร ชสอ. ประจำาปี 2563

	 เมื่อวันที	่21	สิงหาคม	2563	คณะกรรมการดำาเนินการ	ที่ปรึกษา	สภาที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบ
กจิการ	ชดุที	่48	และฝา่ยจดัการ	ชสอ.	รว่มสักการะพระพทุธมงคลมหาชนอภปิชูนยี	์ศาลพระพรหม	
และศาลตายาย	สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจำา	ชสอ.	 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารงาน	ณ	สำานักงาน	
ชสอ.	นนทบุรี

	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 จัดโครงการสัมมนา	 “การทำา							

ความเข้าใจในนโยบาย	แผนงาน	และการบริหาร	ชสอ.	ประจำาปี	2563	โดยมี	พลตำารวจโท 
วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ		กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมให	้										

แนวนโยบายในการบริหาร	 ชสอ.	 และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์	 ของ													

คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดท่ี	48”	ในการบริหารงาน	ดังน้ี	ระบบการออม	ระบบสินเช่ือ	

ด้านวิชาการ	การรักษาสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์	ด้านประชาสัมพันธ์	 ระบบ	

IT	และระบบเครือขา่ยและการมส่ีวนรว่ม	พรอ้มดว้ย	คณะกรรมการดำาเนนิการ	ทีป่รกึษา	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	ชุดที	่48	และฝ่ายจัดการ	ชสอ.	เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา	

ชสอ.	 และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่อง	 เพื่อให้													

การบริหาร	การจัดการ	และการตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เม่ือวันที่	

22	สิงหาคม	2563	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี
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สหกรณ์สมาชิกครบรอบ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำาปาง จำากัด 

เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. 
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	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 2563	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์										
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 (ชสอ.)	 ร่วมสมทบทุนในการจัดซ้ือ											
เครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์	มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริม		
สุขภาพในจังหวัดสกลนคร	
	 ในโอกาสทำาบญุครบรอบ	40	ป	ีการกอ่ตัง้สหกรณ	์สอ.ขา้ราชการ
สังกัดกระทรวงศกึษาธกิารสกลนคร	จก.	โดยม	ีนายพนูศกัดิ ์วาณชิ
วิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อดีตกรรมการ
ดำาเนินการ ชสอ.	ร่วมแสดงความยินดี	และมอบใบประกาศนียบัตรแก่	
ผู้สนับสนุนการร่วมทำาบุญครั้งนี้	ณ	สำานักงานสหกรณ์

 เม่ือวันท่ี	13	สิงหาคม	2563	นายโกวิท เกตุงาม 
ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ	 ได้รับมอบหมาย
จาก	พลตำารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธาน

กรรมการ	พร้อมดว้ยนายพทิยา	ทพิยโสตถ	ิรองประธาน

กรรมการ	พลเอกจำานงค์	 จันพร	กรรมการดำาเนินการ	

ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	นางประภาษร	ทิพย์ดี	

รองผู้จัดการใหญ่สำานักธุรกิจ	นางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	

รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน	และเจ้าหน้าท่ี	ชสอ.	

ใหก้ารตอ้นรบั	นายประดษิฐ	จนัทรแ์สนตอ	รองประธาน

กรรมการ	สหกรณ์ออมทรพัยค์รกูรมสามญัศกึษาจงัหวดั

ลำาปาง	จำากัด	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบ

กิจการ	ผู้ตรวจสอบภายใน	และเจ้าหน้าท่ี	 เข้าศึกษา						

ดูงาน	ชสอ.	ด้านการบริหารจัดการ		และสิทธิประโยชน์

การเป็นสมาชิก	ชสอ.	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำาไปพัฒนาการบริหาร

จัดการสหกรณ์ต่อไป	พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ	์ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	

ชสอ.	นนทบุรี
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ครบรอบ 48 ปี ชสอ. 

	 เมื่อวันที	่1	กันยายน	2563	ชสอ.	โดย	พลตำารวจโท วิโรจน์ 
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	คณะกรรมการ

ดำาเนินการ	ที่ปรึกษา	สภาที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ชุดที่	48	

และฝ่ายจัดการ	ร่วมทำาบุญเน่ืองในวันครบรอบ	48	ปี	แห่งการก่อต้ัง	

ชสอ.	และพิธีมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฎิบัติงานครบ	20	 ปี	

โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมแสดงความยินดี	

ณ	สำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

	 เมือ่วนัที	่26	สงิหาคม	2563	นายไพบลูย ์แกว้เพทาย รองประธาน
กรรมการ ชสอ.	ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล

ประธานกรรมการ		เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมี	นายโชคดี คลังจันทร์ 
ประธานกรรมการวิชาการ 	 กล่าวรายงาน	 และได้รับเกียรติจาก										
นายภมูใิจ	รกัธรรม	สหกรณจั์งหวดัเชยีงใหม	่นายสุทศัน	์ประสาธนส์วุรรณ	

ประธานกรรมการ		สอ.ครูเชียงใหม่		จก.		พร้อมด้วย		ดร.กมล		ศรีล้อม									

รองประธานกรรมการ	นายธงชยั	พทุธมอญ	พลเอกจำานงค์	จนัพร	กรรมการ

ดำาเนนิการ	และ	ดร.สมนกึ	บญุใหญ	่ผู้จดัการใหญ	่ชสอ.	รว่มใหก้ารตอ้นรบั

ผู้เข้าร่วมอบรม	หลักสูตร	 “กรรมการดำาเนินการใหม่”	 รุ่นที่	25	ระหว่าง

วันที่	25-28	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	อำาเภอเมือง	

จงัหวดัเชยีงใหม	่เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดเ้รียนรูบ้ทบาท	หนา้ที	่และ

ภารกิจในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย	์การบริหารการเงิน	และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์	รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความคดิเหน็ระหว่างผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรมกบัวทิยากร	มีผูเ้ขา้รบัการอบรม	

จำานวน	86	คน	28	สหกรณ์

หลักสูตร “กรรมการดำาเนินการใหม่” รุ่นที่ 25
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ประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทย จำากัด (มหาชน)

ชี้แจงแนวทางการเตรียมตัวของสหกรณ์เมื่อบริษัทการบินไทย จำากัด

ยื่นคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการ

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน	 โดยในวันน้ี											
ได้เชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมบังคับคดี	มาชี้แจงทำาความเข้าใจ
เก่ียวกับขั้นตอนการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทการบินไทย	 และ				
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกในการจัด
ทำาคำาร้องขอรับชำาระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	หลังจากที่ศาล								
มคีำาสัง่ใหฟ้ืน้ฟกูจิการและประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้	พรอ้ม
ชี้แจงความคืบหน้าของการดำาเนินการ	โดย	คณะกรรมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ	ก่อนที่ศาลจะมีคำาส่ังให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ	
ว่าตามที่	 ชสอ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ	ซึ่งประกอบด้วย	
ชสอ.	สสท.	ช.ส.ค.	และสหกรณ์ผู้ลงทุน	5	ลำาดับแรก	พร้อมด้วย	
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย	จก.	นั้น	 โดย	ชสอ.	 ได้เข้าพบกับ					
ผู้บริหารบริษัทการบินไทย		นำาเสนอแนวทางของสหกรณ์		คือ					
เงินต้นเท่าเดิมและงวดชำาระหนี้เท่าเดิมหรือเงินต้นเท่าเดิมแต่
ขยายงวดชำาระหนี้ออกไป	 และพร้อมที่จะสนับสนุนการบินไทย	
ทั้งนี้ทิศทางการชำาระหนี้คืนแก่สหกรณ์ต้องเป็นไปตามที่เสนอ														

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. ว่าท่ีร้อยตรี	ดร.ชัยรักษ์	 ดีปัญญา	 รองประธานกรรมการ	
พร้อมด้วย	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	ดร.สมนึก			
บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	ประชุมร่วมกับ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำารวจแห่งชาติ	 (ชสอ.ตร.)	และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาต	ิ
จำากัด	 (สอ.ตร.)	นำาโดย	พลตำารวจโท	ณพัฒน์	ศรีหิรัญ	ประธาน
กรรมการ	 ชสอ.ตร.	 เพื่อนำาเสนอโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์							
เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2563	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

ชสอ. ประชุมร่วมกับ ชสอ.ตร. และ สอ.ตร. โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ซึง่ผูบ้ริหารการบนิไทยรบัวา่จะดแูลเจา้หนีส้หกรณอ์ยา่งเตม็ที	่และ
ไดพ้จิารณาคดัเลอืกบรษิทัทีป่รกึษาดา้นกฎหมายบรษัิท	KUDUN	&	
PARTNERS	ซึง่เปน็บรษิทัทีม่ปีระสบการณ	์และสามารถประสาน
งานกับผู้บริหารบริษัทการบินไทยได้		สำาหรับในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินการด้านกฎหมายนั้น	 ชสอ.	พร้อมที่จะสนับสนุน											
ค่าใช้จ่าย	บุคลากร	สถานที่	 เวลา	 และการประสานงาน	 เพื่อ							
ดำาเนินการในการรักษาประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกอย่างเต็มที่	
โดยบรษิทั	KUDUN	&	PARTNERS	ไดช้ีแ้จงการจดัเตรยีมเอกสาร
ของสหกรณ์	 เมื่อเตรียมยื่นการรับชำาระหน้ีเมื่อศาลมีคำาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการซึ่งจะนัดไต่สวน	วันที่	17	สิงหาคม	2563
	 ทั้งนี	้ชสอ.	สสท.	และ	ช.ส.ค.	ในนามคณะกรรมการติดตามฯ	
และศนูยก์ลางของขบวนการสหกรณจ์ะเปน็ผู้นำาในการเจรจาตอ่รอง
แผนฟืน้ฟกูจิการกบับรษัิทการบินไทยเพือ่ใหส้หกรณไ์ดร้บัประโยชน์
มากที่สุด	โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม	150	คน	80	
สหกรณ	์เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2563	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี	
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 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานที่ปรึกษา ชสอ.	 เป็น
ผู้แทนประธานกรรมการ	 ชสอ.	

เปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากร

บรรยาย	 เรื่อง	 “การแก้ไขข้อบังคับ	

ระเบียบสหกรณ์	 เพื่อความม่ันคง

ของสมาชิกและสหกรณ	์-	กฎหมาย

ล้มละลาย”	 จัดโดยกลุ่มสหกรณ์

ออมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีและ

พื้นที่ใกล้เคียง	พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.								

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาทราบถงึอำานาจกระทำาการในการแก้ไขระเบยีบ	-	

ขอ้บงัคับสหกรณ์	แนวทางในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นหนีส้นิของสมาชกิ	

ขอ้กำาหนดตา่งๆในการออกมาตรการชว่ยเหลอืสมาชกิ	แนวทางการแกไ้ข

ปัญหาเมื่อสหกรณ์ได้รับหมายบังคับคดี		และแนวทางการแก้ปัญหา

สมาชิกตกเป็นบุคคลล้มละลาย	ระหวา่งวนัที	่31	กรกฎาคม	-	1	สงิหาคม	

2563	มผีูเ้ขา้รว่มกวา่	100	คน	ณ	โรงแรมไอยราแกรนด	์เขาพระตำาหนัก	

พัทยาใต้	จังหวัดชลบุรี

สัมมนา “การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคง

ของสมาชิกและสหกรณ์ - กฎหมายล้มละลาย” 

ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

 นายโชคด ีคลงัจนัทร ์กรรมการดำาเนินการ 
ชสอ. ได ้ ร ับมอบหมายจาก		พลต ำารวจโท	

วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	 ชสอ.			

เปน็ประธานพิธเีปดิการประชมุใหญส่ามัญประจำาป	ี

2563	 และสัมมนา	 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์						

ออมทรัพย์ภาคใต	้ระหว่างวันที่	29	-	30	สิงหาคม	

2563	พร้อมด้วย	ดาบตำารวจ	 เดชาวัตร	 อุ่นสอน	

กรรมการดำาเนินการ	 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำานวนเงิน	

20,000	บาท	โดยมี	ดร.ยินด	ีชาญณรงค	์ประธานชมรมเจ้าหน้าที่

สหกรณอ์อมทรพัยภ์าคใต	้กลา่วรายงานและกลา่วตอ้นรบ้เจา้หนา้ที่

จากสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้	ดร.สมปราชญ์	วุฒิจันทร์	ประธานกรรมการ

สอ.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี	 จก.	กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่	

และมีทีมวิทยากร	ผศ.	ดร.	ณัฐวุฒิ	สุวรรณทิพย	์บรรยายในหัวข้อ	

“บริการเป็นเลิศ	สู่ความประทับใจ”	และกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง

ความรักสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก	 มีผู้เข้า

รว่มสมัมนากวา่	300	คน	ณ	โรงแรมบรรจงบรุ	ีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยภาคใต้
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	 เมื่อวันที	่23	สิงหาคม	2563	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต	จำากัด	
จัดโครงการ	“ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ณ	
สวนถุงแป้ง	ตำาบลตากแดด	อำาเภอเมือง	จังหวัดพังงา	สหกรณ์ออมทรัพย์	
ครูภูเก็ต	จำากัด	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ได้นำาไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต
ในอันท่ีจะช่วยให้การดำารงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เป็นไปอย่างพอเพียง
ตลอดจนช่วยป้องกันและลดปัญหาหนี้เสียของสมาชิกสหกรณ์									
อกีทางหน่ึงดว้ย	การจัดโครงการคร้ังนีเ้พือ่ใหส้มาชกิมคีวามรู	้มคีวาม
เขา้ใจหลกัการดำาเนินชวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และ
ใหส้มาชกิดำาเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	สามารถลดรายจา่ย	
เพิ่มรายได้ของตนเองและครอบครัว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำากัด จัดโครงการ 

“ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 นายศุภรัฐ	 พูนกล้า	 ประธาน
กรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์	 จำากัด	 เป็นตัวแทน	 ชสอ.	
และเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มอบเงิน
สนับสนุนโครงการของโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้กับ
โรงเรยีนเช้ือเพลงิวทิยา	จงัหวัดสรุนิทร	์
จำานวนเงิน	15,000	บาท	 โครงการ
พัฒนาระบบงานสหกรณ์ร้านค้าใน
โรงเรียน

	 ดาบตำารวจ	 เดชาวัตร	 อุ่นสอน	
กรรมการดำา เนินการ	 ชสอ	 และ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์	
ตำ ารวจภู เก็ต 	 จำ ากัด 	 พร้อมด้ วย	
พ.ต.ท.สมพงค์	 ส่งแสง	 นายสุวัชร์	
โกยสมบูรณ์	 รองประธานกรรมการ	
เป็นตัวแทน	 ชสอ.	 และเขตพื้น ท่ี
สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	ภาคใต้	 มอบ
เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	(โครงการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน)	ให้แก่
โรงเรียนบ้านท่าเรือ	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	
จำานวนเงิน		15,000		บาท		โดยม	ี
ว่าที่	 ร.ต.วชิรพันธ์	 บุญณมี	 ผอ.ร.ร.			
บ้านท่าเรือและคณะครูเป็นผู้รับมอบ

	 นายประยทุธ	แกว้อาษา	ประธาน
กร ร มกา ร 	 สหกร ณ์ออมทรั พย์ 											
ครูหนองบัวลำาภู	 จำากัด	 เป็นตัวแทน	
ชสอ.	 และเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก	
ชสอ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มอบ
เงิน	สนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้กับ
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์	 จังหวัด
หนองบัวลำาภู	 จำานวนเงิน	15,000	
บาท	 โครงการส่งเสริมการจำาหน่าย
สินค้าร้านสหกรณ์โรงเรียน

	 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	
ภาคกลาง	 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช	จำากดั	
เป็นผู้แทน	ชสอ.	มอบเงินสนับสนุน
โครงการของโรงเรียนในระดับการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	จำานวนเงิน	15,000	
บาท	 ให้กับ	 โรงเรียนวัดสลักเหนือ	
จังหวัดนนทบุรี	 โครงการสหกรณ์
ฝึกหัดในโรงเรียน

	 นายวีระพงษ์	ทองผา	ประธาน
กร ร มกา ร 	 สหกรณ์ ออมทรั พย์ 											
ครูมุกดาหาร	จำากัด	เป็นตัวแทน	ชสอ.	
และเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มอบเงิน
สนับสนุนโครงการของโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง	 1	 จังหวัด
มุกดาหาร	จำานวนเงิน	15,000	บาท	
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน

	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	
ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	
เ ขตพื้ นที่ สหกรณ์สมาชิ ก 	 ชสอ .	
กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	2	พร้อมด้วย
คณะกรรมการ	เป็นผู้แทน	ชสอ.	มอบ
เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จำานวนเงิน	
15,000	บาท	 ให้กับ	 โรงเรียนศิริวัง
วิทยาคาร	กรุงเทพมหานคร	โครงการ
ปรับปรุงห้องกิจกรรมสหกรณ์

	 นายประสิทธ์ิ	 แก้วเรือง	 นาย						
กัญจน์พงศ์	 ศรีปรางค์	นายประชนม์	
อาวุธเพชร	 คณะกรรมการเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.ภาคใต้	พร้อมด้วย	
นายเจิดศักดิ์	ภูชงค์	รอง	ผอ.เขตพื้นที่
การศกึษาเขต	1	นครศรธีรรมราช	และ
ประธานกรรมการ	สหกรณอ์อมทรพัย์
ครูนครศรธีรรมราช	จำากัด	เปน็ตัวแทน	
ชสอ.	มอบเงินสนับสนุนโครงการของ
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน	
ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหนอน	ม.12	
ต.ท่าเรือ	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช

	 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	
ภาคตะวันออก	พร้อมด้วย	สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี	 จำากัด	 เป็น									
ผู้แทน	ชสอ.	มอบเงินสนับสนุนโครงการ	
ของโรง เรี ยนในระดับการศึกษา									
ขั้นพื้นฐาน	จำานวนเงิน	15,000	บาท	
ให้กับ	 โรงเรียนวัดท่าแคลง	 (ท่าแคลง
วิทยาคาร)	จังหวัดจันทบุรี	 โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 โดยมี					
นายสวุทิย	์จนัทรคู์เมอืง	เปน็ผู้รบัมอบ

CSR
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำาปี 2562



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 397 เดือนกันย�ยน 2563

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT

รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่ายธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

10

กระเป๋าเป้ B-801141 

ราคาใบละ 240.- บาท

กระเป๋าเป้ ผ้า 1680 แต่ง PU  

ราคาใบละ 290.- บาท

สินค้า

ธุรกิจเสริม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 397 เดือนกันยายน 2563
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

เปิดทำาการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำาการ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำาโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 397 เดือนกันยายน 2563


