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ชสอ. ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ
ถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขาวงศ์สว่าง ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่บัญชี 193–0–15456-9 และกรุณาส่งโทรสารใบตอบรับการนำ�ส่งเงินพร้อมสำ�เนาใบสำ�คัญการโอนเงิน ไปยัง ชสอ.
ด้วย เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบยอดเงินทำ�บุญ และการจัดทำ�ใบอนุโมทนาบัตรต่อไป ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาล
ทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ตามที ชสอ. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อน้อมนำ�
ไปถวายพระสงฆ์จ�ำ พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ตำ�บลสวนใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ในวันเสาร์   ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้มี        
จิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บัญชีออมทรัพย์  ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด สาขาวงศ์สว่าง ชือ่ บัญชี กฐินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เลขทีบ่ ญ
ั ชี 193–0–15456-9    
ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบตั ิ โรคาพาธ อุปทั วันตราย ทัง้ หลายทัง้ ปวง  และ
ดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ท้ายนี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการออมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ตลอดจน       
เพือ่ เป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. จึงได้เปิดรับเงินฝากประจำ� “รุน่ วันออมแห่งชาติ ปี 2563”
อัตราดอกเบี้ย 2.40 % ต่อปี กำ�หนดเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินขั้นต่�ำ ฉบับละ 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21
กันยายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนเงินระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสม และเพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารเงินระยะสั้นให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทั่วไป และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ชสอ. เปิดรับเงินฝากประจำ�และตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 7 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.40 % ต่อปี และระยะ
เวลา 14 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.45 % ต่อปี โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน แต่ไม่น้อยกว่าฉบับละ 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15
กันยายน 2563 เป็นต้นไป สหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 127 -128, 109 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
				

						 พลตำ�รวจโท           
      

  (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
      ประธานกรรมการ
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ผู้บริหาร ชุดที่ 48
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ� ชสอ.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ชุดที่ 48 และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปชู นีย์ ศาลพระพรหม
และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�  ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารงาน ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี

โครงการสัมมนา “การทำ�ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน
และการบริหาร ชสอ. ประจำ�ปี 2563

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด จัดโครงการสัมมนา “การทำ�       
ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหาร ชสอ. ประจำ�ปี 2563 โดยมี พลตำ�รวจโท
วิ โรจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ  กล่ า วเปิ ด การสั ม มนาพร้ อ มให้           
แนวนโยบายในการบริ ห าร ชสอ. และพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ของ             
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 48” ในการบริหารงาน ดังนี้ ระบบการออม ระบบสินเชือ่
ด้านวิชาการ การรักษาสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ ด้านประชาสัมพันธ์ ระบบ
IT และระบบเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำ�เนินการ ทีป่ รึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 และฝ่ายจัดการ ชสอ. เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่อง เพื่อให้             
การบริหาร การจัดการ และการตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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สหกรณ์สมาชิกครบรอบ

สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จก.
เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2563 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์           
แห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด (ชสอ.) ร่ ว มสมทบทุ น ในการจั ด ซื้ อ           
เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพในจังหวัดสกลนคร
ในโอกาสทำ�บุญครบรอบ 40 ปี การก่อตัง้ สหกรณ์ สอ.ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จก. โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิช
วิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อดีตกรรมการ
ดำ�เนินการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี และมอบใบประกาศนียบัตรแก่
ผู้สนับสนุนการร่วมทำ�บุญครั้งนี้ ณ สำ�นักงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำ�ปาง จำ�กัด

เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายโกวิท เกตุงาม
ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ได้รับมอบหมาย
จาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยนายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธาน
กรรมการ พลเอกจำ�นงค์ จันพร กรรมการดำ�เนินการ
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี
รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ.
ให้การต้อนรับ นายประดิษฐ จันทร์แสนตอ รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ลำ�ปาง จำ�กัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษา      
ดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารจัดการ  และสิทธิประโยชน์

การเป็นสมาชิก ชสอ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำ�ไปพัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณ์ต่อไป พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี
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ครบรอบ

48 ปี ชสอ.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ชสอ. โดย พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48
และฝ่ายจัดการ ร่วมทำ�บุญเนือ่ งในวันครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตัง้
ชสอ. และพิธีมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานครบ 20 ปี
โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี
ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

หลักสูตร “กรรมการดำ�เนินการใหม่” รุ่นที่ 25
เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้รบั มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์
ประธานกรรมการวิ ช าการ กล่ า วรายงาน และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก          
นายภูมใิ จ รักธรรม สหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ
ประธานกรรมการ  สอ.ครูเชียงใหม่  จก.  พร้อมด้วย  ดร.กมล  ศรีล้อม         
รองประธานกรรมการ นายธงชัย พุทธมอญ พลเอกจำ�นงค์ จันพร กรรมการ
ดำ�เนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “กรรมการดำ�เนินการใหม่” รุ่นที่ 25 ระหว่าง
วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรูบ้ ทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารการเงิน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร มีผเู้ ข้ารับการอบรม
จำ�นวน 86 คน 28 สหกรณ์
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ประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

ชี้แจงแนวทางการเตรียมตัวของสหกรณ์เมื่อบริษัทการบินไทย จำ�กัด
ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการ

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน โดยในวันนี้            
ได้เชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบังคับคดี มาชี้แจงทำ�ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท การบิ น ไทย และ    
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกในการจัด
ทำ�คำ�ร้องขอรับชำ�ระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ศาล        
มีค�ำ สัง่ ให้ฟนื้ ฟูกจิ การและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว พร้อม
ชี้แจงความคืบหน้าของการดำ�เนินการ โดย คณะกรรมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ ก่อนที่ศาลจะมีคำ�สั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ
ว่าตามที่ ชสอ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งประกอบด้วย
ชสอ. สสท. ช.ส.ค. และสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำ�ดับแรก พร้อมด้วย
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก. นั้น โดย ชสอ. ได้เข้าพบกับ     
ผู้บริหารบริษัทการบินไทย  นำ�เสนอแนวทางของสหกรณ์  คือ     
เงิ น ต้ นเท่ า เดิ ม และงวดชำ�ระหนี้เ ท่า เดิมหรือ เงิน ต้น เท่า เดิ ม แต่
ขยายงวดชำ�ระหนี้ออกไป และพร้อมที่จะสนับสนุนการบินไทย
ทั้ ง นี้ ทิ ศ ทางการชำ � ระหนี้ คื น แก่ ส หกรณ์ ต้ อ งเป็ น ไปตามที่ เ สนอ              

ซึง่ ผูบ้ ริหารการบินไทยรับว่าจะดูแลเจ้าหนีส้ หกรณ์อย่างเต็มที่ และ
ได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายบริษทั KUDUN &
PARTNERS ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์ และสามารถประสาน
งานกับผู้บริหารบริษัทการบินไทยได้  สำ�หรับในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินการด้านกฎหมายนั้น ชสอ. พร้อมที่จะสนับสนุน           
ค่าใช้จ่าย บุคลากร สถานที่ เวลา และการประสานงาน เพื่อ       
ดำ�เนินการในการรักษาประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกอย่างเต็มที่
โดยบริษทั KUDUN & PARTNERS ได้ชแี้ จงการจัดเตรียมเอกสาร
ของสหกรณ์ เมื่อเตรียมยื่นการรับชำ�ระหนี้เมื่อศาลมีคำ�สั่งให้ฟื้นฟู
กิจการซึ่งจะนัดไต่สวน วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ชสอ. สสท. และ ช.ส.ค. ในนามคณะกรรมการติดตามฯ
และศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์จะเป็นผูน้ �ำ ในการเจรจาต่อรอง
แผนฟืน้ ฟูกจิ การกับบริษทั การบินไทยเพือ่ ให้สหกรณ์ได้รบั ประโยชน์
มากที่สุด โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม 150 คน 80
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

ชสอ. ประชุมร่วมกับ ชสอ.ตร. และ สอ.ตร. โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.สมนึก   
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ประชุมร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจแห่งชาติ (ชสอ.ตร.) และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ
จำ�กัด (สอ.ตร.) นำ�โดย พลตำ�รวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธาน
กรรมการ ชสอ.ตร. เพื่อนำ�เสนอโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์       
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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สัมมนา “การแก้ ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคง
ของสมาชิกและสหกรณ์ - กฎหมายล้มละลาย”
ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานที่ ป รึ ก ษา ชสอ. เป็ น
ผู้ แ ทนประธานกรรมการ ชสอ.
เปิ ด การสั ม มนาและเป็ นวิ ท ยากร
บรรยาย เรื่อง “การแก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคง
ของสมาชิกและสหกรณ์ - กฎหมาย
ล้ ม ละลาย” จั ด โดยกลุ่ ม สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ใ นจั ง หวั ด สระบุ รี แ ละ
พื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.        
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทราบถึงอำ�นาจกระทำ�การในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ ของสมาชิก
ข้อกำ�หนดต่างๆในการออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเมื่อสหกรณ์ได้รับหมายบังคับคดี  และแนวทางการแก้ปัญหา
สมาชิกตกเป็นบุคคลล้มละลาย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม
2563 มีผเู้ ข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำ�หนัก
พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยภาคใต้
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นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการดำ�เนินการ
ชสอ. ได้ ร ั บ มอบหมายจาก  พลตำ � รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.   
เป็นประธานพิธเี ปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
2563 และสั ม มนา ชมรมเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์       
ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม
2563 พร้อมด้วย ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร อุ่นสอน
กรรมการดำ�เนินการ ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำ�นวนเงิน
20,000 บาท โดยมี ดร.ยินดี ชาญณรงค์ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนร้บเจ้าหน้าที่
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ดร.สมปราชญ์ วุฒจิ นั ทร์ ประธานกรรมการ
สอ.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จก. กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่
และมีทีมวิทยากร ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ บรรยายในหัวข้อ
“บริการเป็นเลิศ สู่ความประทับใจ” และกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง
ความรักสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก มีผู้เข้า
ร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2562

นายศุ ภ รั ฐ พู น กล้ า ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุ ริ น ทร์ จำ � กั ด เป็ น ตั ว แทน ชสอ.
และเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเงิน
สนั บ สนุ น โครงการของโรงเรี ย นใน
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ กั บ
โรงเรียนเชือ้ เพลิงวิทยา จังหวัดสุรนิ ทร์
จำ�นวนเงิน 15,000 บาท โครงการ
พั ฒนาระบบงานสหกรณ์ ร้ า นค้ า ใน
โรงเรียน

นายวีระพงษ์ ทองผา ประธาน
ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์            
ครูมุกดาหาร จำ�กัด เป็นตัวแทน ชสอ.
และเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเงิน
สนั บ สนุ น โครงการของโรงเรี ย นใน
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ กั บ
โรงเรี ย นบ้ า นโนนสว่ า ง 1 จั ง หวั ด
มุกดาหาร จำ�นวนเงิน 15,000 บาท
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน

นายประยุทธ แก้วอาษา ประธาน
ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์            
ครูหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด เป็นตัวแทน
ชสอ. และเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก
ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ
เงิน สนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ
โรงเรี ย นฝั่ ง แดงวิ ท ยาสรรค์ จั ง หวั ด
หนองบัวลำ�ภู จำ�นวนเงิน 15,000
บาท โครงการส่งเสริมการจำ�หน่าย
สินค้าร้านสหกรณ์โรงเรียน

นายประสิ ท ธิ์ แก้ ว เรื อ ง นาย      
กัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์ นายประชนม์
อาวุธเพชร คณะกรรมการเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ พร้อมด้วย
นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง ผอ.เขตพื้นที่
การศึกษาเขต 1 นครศรีธรรมราช และ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด เป็นตัวแทน
ชสอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการของ
โรงเรี ย นระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหนอน ม.12
ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร อุ่นสอน
กรรมการดำ � เนิ น การ ชสอ และ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ � รวจภู เ ก็ ต จำ � กั ด พร้ อ มด้ ว ย
พ.ต.ท.สมพงค์ ส่ ง แสง นายสุ วั ช ร์
โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ
เป็ น ตั ว แทน ชสอ. และเขตพื้ น ที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบ
เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน) ให้แก่
โรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
จำ�นวนเงิน  15,000  บาท  โดยมี
ว่า ที่ ร.ต.วชิรพันธ์ บุญณมี ผอ.ร.ร.   
บ้านท่าเรือและคณะครูเป็นผู้รับมอบ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
เขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วย
คณะกรรมการ เป็นผู้แทน ชสอ. มอบ
เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำ�นวนเงิน
15,000 บาท ให้กับ โรงเรียนศิริวัง
วิทยาคาร กรุงเทพมหานคร โครงการ
ปรับปรุงห้องกิจกรรมสหกรณ์

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง โดยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำ�กัด
เป็น ผู้แทน ชสอ. มอบเงินสนับสนุน
โครงการของโรงเรี ย นในระดั บ การ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำ�นวนเงิน 15,000
บาท ให้ กั บ โรงเรี ย นวั ด สลั ก เหนื อ
จั ง หวั ด นนทบุ รี โครงการสหกรณ์
ฝึกหัดในโรงเรียน

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคตะวันออก พร้อมด้วย สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู จั น ทบุ รี จำ � กั ด เป็ น         
ผูแ้ ทน ชสอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรี ย นในระดั บ การศึ ก ษา         
ขั้นพื้นฐาน จำ�นวนเงิน 15,000 บาท
ให้กับ โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลง
วิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี โครงการ
เกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น โดยมี      
นายสุวทิ ย์ จันทร์คเู มือง เป็นผูร้ บั มอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด จัดโครงการ

“ดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด
จัดโครงการ “ดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ
สวนถุงแป้ง ตำ�บลตากแดด อำ�เภอเมือง จังหวัดพังงา สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภเู ก็ต จำ�กัด ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ได้นำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิต
ในอันทีจ่ ะช่วยให้การดำ�รงชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์เป็นไปอย่างพอเพียง
ตลอดจนช่ ว ยป้ อ งกั น และลดปั ญ หาหนี้ เ สี ย ของสมาชิ ก สหกรณ์          
อีกทางหนึง่ ด้วย การจัดโครงการครัง้ นีเ้ พือ่ ให้สมาชิกมีความรู้ มีความ
เข้าใจหลักการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ให้สมาชิกดำ�เนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของตนเองและครอบครัว
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 397 เดือนกันยายน 2563

สินค้า
ธุรกิจเสริม
กระเป๋าเป้ B-801141
ราคาใบละ 240.- บาท

กระเป๋าเป้ ผ้า 1680 แต่ง PU
ราคาใบละ 290.- บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
10
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 397 เดือนกันยายน 2563

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
http://www.fsct.com E-mail: info@fsct.com

