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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 ตามที่	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานผ้าพระกฐินประจำาปีพุทธศักราช	2564	
ให้	ชสอ.	น้อมนำาไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วัดบัวงาม	ตำาบลบัวงาม	อำาเภอดำาเนินสะดวก	
จังหวัดราชบุรี	 ในวันเสาร์	ที่	 14	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	นั้น	 ชสอ.	 ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิก	และผู้มี														
จิตศรัทธาที่ได้ร่วมทำาบุญ		เป็นจำานวนเงิน		1,674,774.-	บาท		ขออานิสงส์แห่งผลบุญ		จงอภิบาลทุกท่าน													
ให้ปราศจาก	สรรพทุกข	์ภัยพิบัติ	โรคาพาธ	ยุปัทวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง	และดลบันดาลให้เจริญด้วยอาย	ุ
วรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ	ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
 
	 นอกจากนี้	 ชสอ.	ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	พ.ศ.	2563	ชสอ.	 ได้
ดำาเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง	 1	 บ้าน
หนองหญ้าปล้อง	หมู่ที่	4	ตำาบลป่าไร่	อำาเภออรัญประเทศ	
จังหวัดสระแก้ว	 เป็นจำานวนเงิน	 550,000.-	 บาท	 แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19		
ชสอ.	จงึไดจ้ดัพธิสีง่มอบอาคารกจิกรรมฯ	เม่ือวันพฤหัสบดี	
ที่	2	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	
  
	 ทา้ยนี	้ขอเชญิชวนสหกรณใ์ชบ้รกิารเงนิกู	้โครงการเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 6	อตัราดอกเบีย้	
2.70	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	และอัตราดอกเบี้ย	2.78	ต่อปี	(มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต	่วันที่	1	พฤศจิกายน	2564	–	31	
มกราคม	2565	และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพเิศษ 7	อตัราดอกเบีย้	2.70	ตอ่ป	ี(ไมม่เีฉล่ียคนื)	
สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	
226,	และ	227	ขอบคุณครับ	
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ชสอ.ถวายผ้ากฐิน
พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำ ปี 2564

เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ.	เปน็ประธานในพธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน	พระบาทสมเดจ็

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าพระกฐินให้ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 เพื่อน้อมนำาไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส											
ณ		วัดบัวงาม		พระอารามหลวง		ตำาบลบัวงาม		อำาเภอดำาเนินสะดวก		จังหวัดราชบุรี		โดยมี													
คณะผูบ้รหิาร	ฝา่ยจดัการ	สหกรณ์สมาชิกทัว่ประเทศ	และผูม้จีติศรัทธารว่มอนโุมทนาบญุ	เปน็จำานวน
เงินรวมทั้งสิ้น	1,674,774	บาท

ขออานิสงส์แห่งผลบุญ	 จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์	 ภัยพิบัติ	 โรคาพาธ	 ยุปัทวัน
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง	และดลบันดาลให้เจริญด้วยอาย	ุวรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ																
ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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	 เมื่อวันท่ี	 2	 ธันวาคม	 2564	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                    
เป็นประธานในพิธีมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง	1	พร้อมด้วยกรรมการ				
ดำาเนินการ	ชสอ.	เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคตะวันออก	
และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมเป็นเกียรติ								
ในพิธี	โดยมี	พันตำารวจเอก	ฐาปนนท	์หนองพงษ์	ผู้กำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่	 12	 เป็นผู้รับมอบ	 โดยในปี	พ.ศ.	
2563	ชสอ.	 ได้ดำาเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง	1					
บ้านหนองหญา้ปลอ้ง	หมูท่ี	่4	ตำาบลปา่ไร	่อำาเภออรญัประเทศ	
จังหวัดสระแก้ว	 จำานวน	1	หลัง	 มูลค่า	 550,000	บาท	
นอกจากน้ี	ยงัมอบอปุกรณก์ารเรียนและกฬีา	จำานวน	30,000	
บาท	และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำานวน	150	คน

	 เมื่อวันที	่3	ธันวาคม	2564	
รองศาสตราจารย์พิ เศษ พล
โท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ.	เป็นประธานมอบ
เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยใน
จังหวัดจันทบุรี	 และมอบของท่ีระลึกขอบคุณ	 ว่าที่	 ร.ท.กัมพล								
ผลพฤกษา	ประธานกรรมการ	สหกรณอ์อมทรพัยค์รจูนัทบรุ	ีจำากัด	
ที ่ให้การต้อนรับและเอื ้อเฟื ้อสถานที่จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือ								
โดยมีกรรมการดำาเนินการ	 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.											
ภาคตะวันออก	และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดจันทบุร	ีเข้าร่วมเป็น
เกียรติและรับมอบ	ณ	ห้องประชุม	สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุร	ีจำากัด
	 ดว้ยในชว่งเดอืนตลุาคม	2564	มพีืน้ทีใ่นหลายจังหวดัไดเ้กิด
ภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน	
ประชาชนต้องอพยพจากท่ีอยู่อาศัย	และต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	ชสอ.	 ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์
ออมทรัพย์	ตระหนักในปัญหาของเหตุการณ์อ ุทกภัยครั ้งน ี 	้										

พิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำ รุง 1 จังหวัดสระแก้ว

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือ
แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี

	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนมาอยา่งตอ่เนือ่ง	ตัง้แตป่	ี2549	จนถงึปจัจบัุน								
รวมทั้งสิ้นจำานวน	 	26	 	อาคาร	งบประมาณในการก่อสร้าง				
รวมทัง้สิน้จำานวน	12,815,053.-	บาท	เพือ่สนบัสนุนโครงการ
พระราชดำาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กมุาร	ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
เกี ่ยวกับสหกรณ์			เพื ่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้และ									
ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์	 เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าของการ
สหกรณ์ที่มีต่อสังคม	 และเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วม						
ในการทำากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ	ชสอ.

ด้วยความห่วงใยสหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ	 จึงขอมอบเงินให้กับสหกรณ์เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นนำา
ไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์	ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี	
นครราชสีมา	ชยัภมู	ิพษิณุโลก	นครสวรรค	์และจงัหวดัอืน่ๆ	สหกรณ์
ละ	10,000	บาท	จำานวน	37	สหกรณ	์รวมเปน็เงนิทัง้สิน้	370,000	
บาท	โดยในวันนี้	ชสอ.	ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ในจังหวัดจันทบุร	ีจำานวน	6	สหกรณ์ๆ	ละ	10,000.-	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,000	บาท	
	 ชสอ.	และสหกรณส์มาชกิ	ขอสง่กำาลงัใจใหผู้ป้ระสบอุทกภยั
ทุกท่านข้ามพ้นวิกฤตนี	้และกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
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	 เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                     
พร้อมด้วย	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 เข้าร่วมพิธี
ทำาบุญ	และแสดงความยินดีกับ	 คุณพอลล์ กาญจนพาสน์                     
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อิมแพ็ค เมืองทองธานี	 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ		23	ปี	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	โดยอาราธนา
นิมนต์	 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช)                                 
เจ้าคณะใหญ่ หนกลาง กรรมการเถรสมาคม	พร้อมคณะสงฆ์
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	สวดเจริญพระพุทธมนต์	รับการ
ถวายภัตตาหารเพล	 เครื่องไทยธรรมและเจิมอาคารพร้อม
ประพรมน้ำาพระพุทธมนต์	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	ณ	บริเวณ
ภายในอาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

	 เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
กลา่วเปดิการอบรมออนไลนผ์า่น		Zoom		Meeting		หลกัสตูร		

“การเงิน	การบัญชี	และการบริหารสำาหรับกรรมการสหกรณ์”	

รุ่นที่	13	สำาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่	โดยมี	นายวิทยา	ประเทศ	

ประธานกรรมการวิชาการ	กล่าวรายงาน	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	

ผู้จัดการใหญ่	เข้าร่วมพิธีเปิด	เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้	

ความเขา้ใจในดา้นการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิารจดัการสหกรณ	์

ตามประกาศกฎกระทรวง	สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการ				

ซ่ึงมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร	ตามท่ีคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด	อย่างน้อยสามคน	และ

สามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชบ้รหิารและกำากบัดแูลสหกรณ์

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ท้ังนีม้ผู้ีเขา้รบัการฝกึอบรมจำานวน	84	

คน	67	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

แสดงความยินดีครบรอบ 23 ปี อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ หรับกรรมการสหกรณ์” 
รุ่นท่ี  13 สำ หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่
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	 เมือ่วันที	่3	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารยพิ์เศษ 
พลโท  ดร. วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ  ชสอ.		และ									
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้	 บมจ.การบินไทย	
พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทการบินไทย	จำากัดฯ	 เข้าร่วมประชุม
คณะทำางาน	เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับ
สหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้	บมจ.การบินไทย	 โดย	นางสาว
อัญมณี ถิรสุทธ์ิ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์            
เปน็ประธานทีป่ระชุม	ซึง่ท่ีประชมุไดร้บัฟงัขอ้มลูความกา้วหนา้
ในการดำาเนินงานของ	บมจ.การบินไทย	 โดยจะนำาข้อมูลไป
พิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีต่อไป	ณ	กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์	เทเวศร์	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวันที่	19	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                 
เปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์	 “การให้สิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์				
ถอนหุ้นคืนบางส่วน”	 โดยมี	 นายพรศักด์ิ	 คุณวุฒิมโนธรรม	
กรรมการดำาเนินการ	และนายณฐกร	แก้วดี	ที่ปรึกษา	ชสอ.	
เป็นผู้ดำาเนินรายการ	และเปิดเวทีให้สมาชิกร่วมแสดงความ
คิดเห็น	 โดย	ชสอ.	 ได้นำาส่งผลการประชาพิจารณ์	 เสนอกรม														
สง่เสรมิสหกรณใ์นการรบัฟังความคดิเห็นของขบวนการสหกรณ	์
เรื่อง	 ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์								
การกำาหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี ่ยวกับการขาย							
การโอนและการจ่ายคืนค่าหุ้น	โดยมีประเด็นสำาคัญดังนี้
	 1.	การกำาหนดอายุการเป็นสมาชิกมากกว่า	20	ปีขึ้น
ไป	 เงื่อนไขดังกล่าวไม่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกวัยเกษียณและ										
ขัดวัตถุประสงค์ของระเบียบน้ี	สหกรณ์หลายๆ	แห่งที่ตั้งมา					
ไม่ถึง	 20	ปีจะไม่สามารถใช้ระเบียบนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิกผู้เกษียณอายุได้	
	 2.	 ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำา
ประกันขอตัดออกและเพ่ิมเติมว่าต้องมีเงินค่าหุ้นมากกว่า

ผู้บริหาร บมจ. การบินไทย ประชุมร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ชสอ. เปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์ 
“การให้สิทธ์ิของสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน”

เงินกู้ในสหกรณ์เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์แม้ไม่มีภาระหนี้สิน
กับสหกรณ์ก็อาจจะมีภาระการค้ำาประกันและการกำาหนดให้
สมาชิกต้องมีเงินค่าหุ้นมากกว่านี้ถือเป็นหลักประกันในการ
บริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์	นอกจากนั้นเงื่อนไขดังกล่าว
ยังเป็นการลิดรอนสิทธิของสมาชิกวัยเกษียณจนเกินไป
	 3.	 เพิ่มเติมกรณีสมาชิกท่ีมีหนี้อยู่กับสหกรณ์สามารถ
ถอนค่าหุ้นบางส่วนได้เฉพาะในส่วนที่มีมากกว่าเงินกู้ใน
สหกรณเ์พือ่ใหส้อดคลอ้ง	กบัคณุสมบตัขิองสมาชกิ	และชดัเจน
ในทางปฏิบัติในการคำานวณการถอนหุ้นคืนบางส่วน	และให้					
คงเหลือเงินค่าหุ้นไว้เป็นหลักประกันให้กับสหกรณ์	
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	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
พร้อมด้วย	นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	รองประธานกรรมการ	
นางสาววันทนา	 บ่อโพธิ์	กรรมการและเลขานุการ	นายโกวิท	
เกตุงาม	กรรมการดำาเนินการ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	
และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ให้การต้อนรับ	นายวีระชน	ธิมะสาร	
ประธานกรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร	 จำากัด					
(ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย)	และคณะ	 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
สหกรณ์	ชั้น	4	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.      
มอบหมายให้	นางสาววนัทนา	บอ่โพธิ	์กรรมการและเลขานกุาร	
พร้อมด้วย	ดร.สมนึก		บุญใหญ่		ผู้จัดการใหญ	่	นางประภาษร	
ทิพย์ดี	 นางสาวพจนา	 วาสิกรัตน์	 รองผู้จัดการใหญ่	 และ						
เจ้าหน้าท่ี	 ให้การต้อนรับ	รองศาสตราจารย์	ดร.ณดา	 จันทร์สม	
ประธานกรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร	์จำากดั	พรอ้มดว้ยคณะกรรมการดำาเนนิการ	
และเจ้าหน้าที่	 จำานวน	12	คน	 เข้าศึกษาดูงาน	ชสอ.	 เรื่อง
การบริหารงาน	 และการบริหารเงินของ	 ชสอ.	 เพ่ือเรียน
รู้ประสบการณ์ด้านการบริหารเงินทุน	 เทคนิคการลงทุน									
การบริหารจัดการท่ัวไปของ	ชสอ.	รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็น	
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย	
และศูนย์	IT	ชั้น	4	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำ กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำ กัด

สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน 
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	 เม่ือวันท่ี	26	พฤศจิกายน	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ FSCT และ 
นายพัค ชาฮุน ประธานกรรมการ KFCC	กล่าวเปิดโครงการ
แลกเปลีย่นผูน้ำาสหกรณร์ะหวา่งประเทศ	“2021  KFCC – FSCT 
Join Webina”		พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ		และ							

ฝ่ายจัดการของ	FSCT	และ	KFCC	เข้าร่วม	ซึ่งชุมนุมสหกรณ์

ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	จำากดั	(FSCT)	และชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี	 (The	 Korean					

Federation	of	Community	Credit	Cooperatives	:	KFCC)	

ภายใต้ข้อตกลงทวิภาค	ี เมื่อวันที่	22	กันยายน	2536	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	(SACCO)	

และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน		(CC)		มีโอกาสศึกษาดูงาน

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านสหกรณ์

ระหว่างผู้แทนของ	 ชสอ.	 และ	 KFCC	 รวมถึงการศึกษา

วัฒนธรรม	 สภาพสังคม	 และเศรษฐกิจ	 ซึ่งจัดเป็นประจำา								

ทุกปี	ในปีน้ีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID	-19	

จึงทำาให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ	 จึงได้มีการจัด			

โครงการในรูปแบบออนไลน์		ภายใต้มาตรการควบคุมของรัฐ	

โครงการ
แลกเปลี่ยนผู้นำ สหกรณ์

ระหว่างประเทศ 
“2021 KFCC – FSCT 

Join Webina”
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ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้กับ						

ผู้เข้าร่วมของ	FSCT	และ	KFCC	หัวข้อ	

“โอกาสในการเขา้ถงึผลติภัณฑแ์ละบรกิาร

ทางการเงิน		(สำาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย)”	

โดยผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ถุงเท้าไทย	

จำากัด		นำาโดย		นายสิรภพ		ปรีดีกุล	

ประธานกรรมการ	นายชัยยา	ตีบไธสง	

รองประธานกรรมการ		นายส ิรว ิชญ	์

ป ร ะ เ ส ริ ฐ สั ง ข์ 	 เ ล ข า นุ ก า ร 	 แ ล ะ

ศาสตราจารย์	 พัค	 โบกยง	 อาจารย์

จากมหาวิทยาลัยคยองฮี	 และ	 หัวข้อ									

“การพัฒนาระบบ	 ICT	 ให้กับสมาชิก”																																	

โดย	 นายพรศักดิ์ 	 คุณวุฒิมโนธรรม	

ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ชสอ.	 และศาสตราจารย์	 จาง	 ซึงควอน	

อาจารย์จากมหาวทิยาลยัซงุคยองโฮ	และ

เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี ่ยน	

ความคิดเห็น	 มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก	

FSCT	 และ	 KFCC	 จำานวน	 70	 คน											

ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
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100216	 กองบัญชาการตำารวจภูธร	1	 1
101033	 กำานันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ	์ 1
100180	 ข้าราชการตำารวจนครราชสีมา	 1
100028	 ครูนครพนม	 1
100098	 ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์	 1
100050	 ตำารวจชุมพร	 1
100095	 ตำารวจเชียงราย	 1
100191	 ตำารวจทางหลวง	 1
100211	 ตำารวจป่าไม	้ 1
100333	 ตำารวจภูธรจังหวัดปทุมธาน	ี 1
100084	 โรงพยาบาลราชวิถี	 1
100343	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 1
100125	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 1
100552	 ตำารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว	 2
100645	 ราชาเซรามิค	 2
100970	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	 4
100067	 ครูอุทัยธานี	 4
100672	 พนักงานฟูจิตสึเจเนอรัล	 4
100179	 กลุ่มเยื่อและกระดาษ	 5
100677	 กองบิน	6	 5
100100	 ตำารวจตระเวนชายแดนที่	34	 5
100589	 จังหวัดทหารบกทุ่งสง	 6
100171	 ตำารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	 6
100992	 ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท	 6
100884	 ตำารวจภูธรจังหวัดสระบุร	ี 6
100945	 ตำารวจภูธรจังหวัดอุดรธาน	ี 6.
100194	 ตำารวจสมุทรสงคราม	 6
100169	 ตำารวจสิงห์บุร	ี 6
100901	 โรงพยาบาลสมุทรสาคร	 7
100951	 สหภาพแรงงาน	พนักงาน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 7
100723	 พนักงานธนชาต	 8
100288	 พนักงานธนาคารออมสิน	 8
100230	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 8
100252	 สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี	 8
100520	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 9
100646	 กองบิน	1	 9
100238	 ข้าราชการสรรพากร	 9
100245	 พนักงานธนาคารทหารไทย	 9
100517	 สหภาพแรงงานอินโด	-	ไทย	 9
100243	 สาธารณสุขยโสธร	 9
100499	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	 12
100781	 ฝ่ายทำาไม้ภาคเหนือ	 12
100320	 พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 12
100870	 โอเรกอน	 12
101054	 ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี	 13
100579	 นาวิกโยธิน	 13
100339	 กองบัญชาการช่วยรบที่	4	 14
100324	 ข้าราชการกรมสรรพสามิต	 14
100054	 ครูพิษณุโลก	 14
100265	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 14
100099	 ครูยโสธร	 15
100091	 ตำารวจสื่อสาร	 15
100331	 ป่าไม้ภาคเหนือ	 15
100994	 พนักงานเทศบาลนครนครปฐม	 15
100102	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 15
100020	 ครูสิงห์บุรี	 16
100162	 ตำารวจประจวบคีรีขันธ	์ 16
100732	 ตำารวจพังงา	 16
100186	 ตำารวจภูธรจังหวัดตราด	 16
100151	 ตำารวจภูธรจังหวัดนครพนม	 16
101019	 บริษัท	ไอดีเอส	แมนูแฟคเจอริ่ง	 16
100843	 พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช	 16
100147	 โรงเรียนตำารวจภูธร	2	 16
100565	 นวมินทร์	 17
100800	 นักสหกรณ์สุราษฏร์ธานี	 17
100688	 โรงพยาบาลยโสธร	 17
100315	 พนักงาน	บมจ.	เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด	(ประเทศไทย)	 18

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อต้ัง ประจำ เดือนธันวาคม 2564
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 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 
100640	 โรงเรียนเอกชนปทุมธานี	 18
100360	 สาธารณสุขจันทบุรี	 18
101028	 สาธารณสุขสระแก้ว	 18
100831	 ตั้งฮั่วเส็ง	 19
101004	 บริษัท	รัตนบดินทร์	และบริษัทในเครือ	 19
101064	 บริษัทดาต้าโปรดักส	์ทอปปัง	ฟอร์ม	 19
100580	 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 19
100674	 โรงพยาบาลพระพุทธบาท	 20
100361	 สาธารณสุขนครพนม	 20
100367	 กองบิน	5	 21
100187	 ตำารวจฉะเชิงเทรา	 21
100167	 ตำารวจชลบุร	ี 21
100173	 ตำารวจนครศรีธรรมราช	 21
100168	 ตำารวจนนทบุร	ี 21
100160	 ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 21
100356	 ตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต	 21
100190	 ตำารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด	 21
100232	 ตำารวจภูธรจังหวัดระยอง	 21
100206	 ตำารวจภูธรจังหวัดลพบุร	ี 21
100385	 ตำารวจระนอง	 21
100246	 ตำารวจเลย	 21
100229	 ตำารวจสตูล	 21
100177	 โรงเรียนตำารวจภูธร	4	 21
100550	 สหยูเนี่ยน		เขตบางปะกง	 22
100921	 อมรินทร์ทวีสุข	 22
100581	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 23
100510	 กองพันทหารม้าที่	15	 23
100748	 กรมโยธาธิการ	2529	 24
100260	 สาธารณสุขชลบุรี	 24
100286	 สาธารณสุขลำาปาง	 24
100653	 พนักงาน	อีพีซี	 25
100623	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 25
100336	 โรงพยาบาลตรัง	 25
101031	 โรงพยาบาลอำานาจเจริญ	 25
100879	 เอพซิลอน	 25
100706	 กองพันทหารม้าที่	12	 26
100062	 ครูพระนครศรีอยุธยา	 26
100634	 พนักงาน	ทีเคที	 26
100834	 ร.13	พัน.1	 26
100710	 สถาบันการบินพลเรือน	 26
100185	 สาธารณสุขพิจิตร	 26
100175	 ตำารวจนครปฐม	 27
100161	 ตำารวจน่าน	 27
100144	 ตำารวจพิจิตร	 27
100548	 ตำารวจเพชรบุร	ี 27
100376	 ตำารวจแพร	่ 27
100152	 ตำารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก	 27
100370	 ตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ	์ 27
100143	 ตำารวจภูธรจังหวัดราชบุร	ี 27
100225	 ตำารวจภูธรจังหวัดลำาพูน	 27
100156	 ตำารวจภูธรจังหวัดสกลนคร	 27
100172	 ตำารวจมหาสารคาม	 27
100174	 ตำารวจศรีสะเกษ	 27
100959	 ตำารวจสมุทรสาคร	 27
100555	 ตำารวจสุพรรณบุร	ี 27
100857	 ตำารวจอุตรดิตถ	์ 27
100829	 โรงเรียนตำารวจภูธร	5	 27
100148	 โรงเรียนนายร้อยตำารวจ	 27
100325	 วังพญาไท	 27
100145	 ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค	7	 27
100835	 สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์	 27
100839	 เอนไกไทย	 27
100146	 ตำารวจภูธรจังหวัดกำาแพงเพชร	 28
100850	 พนักงานเดินรถโดยสาร	ขสมก.	 29
100115	 ครูปทุมธานี	 30
100796	 กันยงอีเลคทริก	 31
101023	 ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์	 31
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ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์สมาชิก 
เนื่องในวันออมแห่งชาติ  31 ตุลาคม  2564

สอ.กองกำากับการ	6
กองบังคับการฝึกพิเศษ	จก.

สอ.ข้าวหงษ์ทอง	จก. สอ.ครูยะลา	จก.

สอ.แปรงไทยและบีโอ	จก. สอ.โรงพยาบาลมะการักษ์	จก. สอ.โรงพบาบาลอำานาจเจริญ	จก.

สอ.ครูอุทัยธาน	ีจก. สอ.เครือตระการณัฏฐพร	จก. สอ.บริษัท	วาลโบร	(ประเทศไทย)	จก.

สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์จก. สอสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จก. สอ.สาธารณสุขสระแก้ว	จก.

สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	จก. สอ.องค์การสุรา	จก. สอ.อนามัยสุรินทร	์จก.
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สอ.กรมการขนส่งทางบก	จก. สอ.กลุ่มไทยเรติเอเตอร	์จก. สอ.ครูชลบุร	ีจก.				

สอ.ตำารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	จก. สอ.พนักงานถุงเท้าไทย	จก. สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	จก.

สอ.ครูศรีสะเกษ	จก. สอ.ครูอุบลราชธานี	จก. สอ.ตำารวจพังงา	จก.

สอ.มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิจก. สอ.โรงพยาบาลแพร่	จก. สอ.สาธารณสุขเชียงราย	จก.

สอ.สาธารณสุขปทุมธาน	ีจก. สอ.สื่อสารทหาร	จก. สอ.อบจ.ประจวบคีรีขันธ์	จก.
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เปิดทำ การ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ การ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บางกรวย

ปีที่  33 ฉบับที่  412 เดือนธันวาคม  2564


