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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ทุกคน ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคุ้มครอง
ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอขอบพระคุณที่ได้ให้               
การสนับสนุนกิจกรรมของ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เมษายน – ธันวาคม 2563)
ระยะเวลา 9 เดือน ชสอ. มีสินทรัพย์ 149,541 ล้านบาท มีกำ�ไรสุทธิ 1,007 ล้านบาท  ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากที่สมาชิกให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ชสอ. เพื่อประโยชน์สูงสุดของ          
มวลสมาชิกอย่างแท้จริง
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 และเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดต่อของ
โรคดังกล่าว ชสอ. จึงขอเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการดำ�เนินการ          
มืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำ�เภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการเงินกู”้ ระหว่าง      
วันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และ โครงการ “ปฏิบัติ
ธรรมนำ�สุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” วันที่ 22 – 24 มกราคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัด
นครราชสีมา ทั้งนี้ จะแจ้งกำ�หนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6  อัตราดอกเบี้ย
2.90 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2564 และ
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 3.20 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) สมาชิกที่มีความประสงค์
ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227                     
ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ทีน่ อี้ กี ครัง้ หนึง่ สวัสดีปใี หม่ 2564 ทุกๆ ท่าน
				
		
									พลตำ�รวจโท           
      

   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
     ประธานกรรมการ
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ชสอ. เข้าพบหน่วยงานสวัสดีปีใหม่ 2564

นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายเสริม อุตมพรวิเศษ หัวหน้าสำ�นักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นนทบุรี

นายคุ รุช น พื ช มงคล นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ชำ � นาญการ
สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดนนทบุรี

หน่วยงานต่างๆ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2564

บริษทั สหประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)

ACCU

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจ
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพค

ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
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ศึกษาดูงาน ชสอ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำ�กัด
เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.กมล ศรีลอ้ ม รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้ รั บมอบหมายจาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์        
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่      
นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่
และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสายัณห์ ถิ่นสำ�ราญ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำ�กัด
และคณะ จำ�นวน 70 คน ประกอบด้วย ตัวแทนสหกรณ์ กรรมการ
ดำ�เนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการด้านการเงินของ ชสอ. เพื่อให้สมาชิก
ทีเ่ ป็นตัวแทนสหกรณ์ได้รบั การพัฒนา ทำ�ให้เกิดทักษะในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องตัวแทน รวมทัง้ สามารถให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ด้านการเงิน
แก่สมาชิกได้ พร้อมเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์ ชัน้ 4 และเข้าศึกษา
ดูงาน ACCU ชั้น 5 ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

มหาวิทยาลัยแม้ โจ้ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ
ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ย
นางสาวพจนา วาสิ ก รั ต น์ รองผู้ จั ด การใหญ่
สำ�นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำ�นวน 60 คน นำ�โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ประธาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าศึกษาดูงาน
ชสอ. เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจและสิทธิประโยชน์
การเป็นสมาชิกของ ชสอ. บรรยายโดย นางสาว
วรั ญ ญา ชู ส กุ ล หั ว หน้ า แผนกส่ ง เสริ ม สหกรณ์      
ออมทรัพย์ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์
ชั้น 4 ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหาร

สำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12
เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2563           
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
อบรม หลักสูตร  “การเงิน การบัญชี
และการบริหารสำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ
และผู้ จั ด การสหกรณ์ ” รุ่ น ที่ 12 โดย
นายโชคดี คลังจัน ทร์ ประธานกรรมการ
วิ ช าการ กล่ า วรายงาน พร้ อ มด้ ว ย รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ                       
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่             
ผู้จัดการใหญ่ มาให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 80 คน      
42 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสหกรณ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถ
นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล ศีลธรรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า
อบรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำ�กว่า ร้อยละ 80 ซึ่ง          

การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง และ
จะต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม            
(Pre-test, Post-test) โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60            
จึงจะถือว่าเป็น ผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรจาก ชสอ.      
รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทั้งนี้ ชสอ. ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิชาการ และทีป่ รึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย      
รองประธานกรรมการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่             
เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อม
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการ
สหกรณ์ ทั้งนี้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ในครั้งนี้
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มีการเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร
ที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งปีนี้ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
และคัดเลือกบุคลากรผู้ทรงคุณค่า โดยเน้นมิติด้านคุณค่าว่าเป็น
ผู้ นำ � ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การสหกรณ์ ส ะท้ อ นอยู่ ใ นตั ว บุ ค คลที่ ส มควร
เป็นแบบอย่าง และมีกระบวนทัศน์ ที่แสดงคุณสมบัติว่าเป็น ผู้มี                    
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ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มองการณ์ไกล นอกจากนีย้ งั ต้องมีหลักการ
ดำ�เนินงานมีผลงานเชิงประจักษ์ในการผลักดันที่เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการสหกรณ์ โดยสามารถนำ�มาปฏิบัติ มีหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้มีแนวปฏิบัติตามหลักการ
สหกรณ์ เ ป็ นแบบอย่ างที ่ ด ี ซ ึ ่ ง ปี นี ้ ส ั นนิ บ าตสหกรณ์  ได้ทำ�การ
คั ด เลื อ กผ่ า นขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดำ � เนิ น งานและคณะทำ � งานจนได้
บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์จำ�นวน 3 ท่าน  และ
ได้ท�ำ การมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ทง้ั 3 ท่านดังนี้ 1.นายอลงกรณ์
พลบุตร 2.รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 3.นางบริสุทธิ์
เปรมประพันธ์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง 4 มิติ คือ      
มีความเป็น ผู้นำ�ที่มีคุณค่า มีกระบวนทัศน์ มีหลักการดำ�เนินงาน
และมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี สั น นิ บ าตสหกรณ์ จึ ง ได้ ม อบโล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต
อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้

จัดอบรม หลักสูตร “ปลูกจิตสำ�นึกการบริการและสานสัมพันธ์ทดี่ ขี ององค์กร”
เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ดาบตำ�รวจเดชาวัตร      
อุน่ สอน กรรมการดำ�เนินการ เป็นประธานพิธเี ปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ปลูกจิตสำ�นึกการบริการและสานสัมพันธ์ทดี่ ขี ององค์กร”
พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการ
ดำ�เนินการ เข้าร่วมพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำ�นวน 200,000
บาท จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่
5 - 6 ธันวาคม 2563 มีผเู้ ข้าร่วม 120 คน ณ โรงแรมชัยคณาธานี
จังหวัดพัทลุง

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดอบรม “กลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ดร.กมล ศรีล้อม รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้ รั บมอบหมายจาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์         
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัด
อบรมสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคง
อย่างยั่งยืน” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2563 ณ สำ�นักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำ�กัด
โดยมี นายสุ ร พล กมุท ชาติ รองประธานกรรมการ ชสอ.     
นายธงชัย พุทธมอญ กรรมการดำ�เนินการ ที่กำ�กับดูแลเขตพื้นที่ฯ    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ.
เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ
ตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ จำ�นวน 200,000 บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการกว่า 120 คน 50 สหกรณ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี
ก่อบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
จำ�กัด  เป็นวิทยากรบรรยาย  และวันที่  7  ธันวาคม  2563  เป็น     
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา
ชสอ. และที่ปรึกษาเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม
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ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำ�เนินการ
ชสอ. และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน  ได้รับมอบหมาย
จาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์          
ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำ�นวน 270,000 บาท โดยเป็นสหกรณ์ทแี่ จ้งรับความช่วยเหลือมายัง ชสอ. ตามแบบสำ�รวจ
สหกรณ์ละ  10,000 บาท  เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นนำ�ไปช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์  โดยมี                
นายประพันธ์ รัตนอรุณ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ธานี จำ�กัด  และ  
ร้อยตำ�รวจเอก สุวทิ ย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจนครศรีธรรมราช
จำ�กัด ให้การต้อนรับ ณ สำ�นักงานสหกรณ์

8

ชสอ. ร่วมสนับสนุนซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
มอบให้หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลตำ�รวจ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช
สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำ�นวน 44,512 บาท เพื่อจัดซื้อ             
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เครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้หน่วยตรวจหัวใจด้วย
เครือ่ งมือพิเศษ กลุม่ งานอายุรกรรม โรงพยาบาล
ตำ�รวจ จำ�นวน 2 เครื่อง ไว้ใช้ในการให้บริการ
ตรวจพิเศษทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้ง
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล รวมทั้ง
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจและติดตาม
การรักษาผู้ป่วยคลินิกโรคหัวใจและระบบหลอด
เลื อ ด คลิ นิ ก ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว คลิ นิ ก ดู แ ล                  
ผู้ ป่ ว ยหลั ง ตรวจสวนหั ว ใจ และคลิ นิ ก เครื่ อ ง
กระตุ้นหัวใจ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ
แห่งชาติ จำ�กัด สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
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ขสอ. ร่วมบริจาคมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2563          
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. พร้ อ มด้ ว ย
ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ
ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่             
นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการ
ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินสนับสนุน
จำ�นวน 5,000 บาท และสิ่งของบริจาค
ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อสมทบทุน
ค่าของขวัญและงบประมาณในการจัดงาน
คริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ  ด้อยโอกาสและ   
เด็กยากจนตามชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่
จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ สุ โ ขทั ย เชี ย งใหม่
เชี ย งราย ซึ่ ง มู ล นิ ธิ ฯ ได้ ดำ � เนิ น การอยู่
ปัจจุบัน ในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว

ไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู ปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้อุปการะเด็กไว้ใน          
ความอุปถัมภ์ กว่า 300 คนซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อน เด็กกำ�พร้าซึ่งถูกทอดทิ้ง ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. มอบนา้ํ ดื่ม ให้กบั สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรใี นช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั นวาคม 2563 ดร.สมนึ ก
บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ ชสอ. พร้ อ มด้ ว ย                 
นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาว
พจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่
ชสอ.  มอบน้ำ�ดื่ม  ชสอ.  ให้กับสำ�นักงานป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด นนทบุ ร ี สำ � หรั บ            
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจำ � จุ ด ตรวจในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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803133
แก้วเซรามิค

สิธุรกินจเสริค้าม

ราคา ใบละ

150 บาท
808162
พาวเวอร์แบงค์
20,000 แอมป์ราคา
อันละ

390 บาท
808165
แฟลชไดร์ฟ
(32GB สีเงิน)
ราคา อันละ

240 บาท

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

