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พระราชทานผ้ากฐิน
วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ
และสหกรณ์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด เพื่ อ น้ อ มนำ � ทอดถวาย ณ                     
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พิจิตร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดร.เพชร
ประทุมมาพร ทองอุน่ เกตุมณีศา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พิจิตร รักษาราชการแทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร     
นายพยนต์  อั ศวพิ ช ยนต์  รองผู้ว ่าราชการจัง หวัดพิจิตร      
นางชุ ลี อั ศ วพิ ช ยนต์ รองนายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
พล.ต.ต.กำ � ธร จั น ที ผู้ บั ง คั บ การตำ � รวจภู ธ รจั ง หวั ด พิ จิ ต ร        
นายสิงหราช วงษ์เสงีย่ ม ปลัดจังหวัดพิจติ ร นายไชยยา สมถวิล
นายอำ�เภอเมืองพิจิตร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำ�    
ท้ อ งที่ ท้ อ งถิ่ น ประชาชนเข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน โดยมียอดถวายจำ�นวนเงิน 1,844,053 บาท
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วัดท่าหลวงเป็นวัดสำ�คัญของจังหวัดพิจิตร อยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำ�น่านฝั่งตะวันตก ถนนบุษบา ใกล้ศาลากลางจังหวัดเก่า
วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2388 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรอายุ   
นับร้อยปี อันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูป   
ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งหล่อด้วย
ทองสำ�ริด และมีพุทธลักษณะงามล้�ำ เกินคำ�บรรยาย องค์พระ
มีหน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ตามประวัตเิ ล่าว่า
พระพิจติ รผูเ้ ป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธาน มาประดิษฐาน   
ที่เมืองพิจิตร   เมื่อทัพกรุงศรีอยุธยาเดินทางผ่านเมืองเพื่อ        
ไป ปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตร จึงได้ขอร้อง
แม่ทัพว่า   หากปราบขบถเสร็จแล้ว   ขอให้หาพระพุทธรูป         
มาฝาก ครั้นเมื่อเสร็จศึก แม่ทัพนั้นได้อาราธนาพระพุทธรูป
หลวงพ่อเพชร ลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำ�ปิง โดยฝาก
เจ้าเมืองกำ�แพงเพชรไว้ จากนั้นได้อาราธนาหลวงพ่อเพชร
มา ประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมา
ประดิษฐานทีพ่ ระอุโบสถวัดท่าหลวง อำ�เภอเมืองพิจติ ร จนถึง
ปัจจุบัน
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ชสอ. จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2565
ตั้งเป้าระดมเงินออม 20,000 ล้านบาท
ด้ ว ยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2541
กำ�หนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ”
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.)
ร่ ว มกั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ทั่ ว ประเทศ จั ด งานวั น ออม     
แห่งชาติ ประจำ�ปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้
กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป      
โดยได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก  นายวิ ศ ิ ษ ฐ์ ศรี ส ุ ว รรณ์ อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิดงานสัมมนา
และ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
เป็นประธานในพิธเี ปิดการเดินรณรงค์ “วันออมแห่งชาติ
31 ตุ ล าคม 2565” ในวั น จั น ทร์ ที่ 31 ตุ ล าคม พ.ศ.
2565 ณ ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์             
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครคิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย
จำ�กัด บริษทั สหประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) สมาคมสมาพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย และสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติกว่า 500 คน
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โดยในปี 2565 ชสอ. ได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์      
ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและจัดงานวันออม    
แห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้ตระหนัก  
ถึงความสำ�คัญของการออม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
ตั้งเป้ามีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 20,000 ล้านบาท         
ซึง่ จากการรณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมการออมจากสหกรณ์สมาชิก
ทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มียอดเงินออม จำ�นวน
25,890.- ล้านบาท
2. การเดิ น รณรงค์ วั น ออมแห่ ง ชาติ โดยมี เ ขตพื้ น ที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มาร่วมเดินรณรงค์กับนักเรียนในจังหวัด
นนทบุรี
3. การจัดให้มีธรรมเทศนา “ออมวันนี้ มั่งมีวันหน้า”
โดย พระราชธรรมนิเทศ  (พระพยอม กัลยาโณ) และบรรยาย
“บริหารการเงินอย่างไร ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” โดย คุณโอมศิร  ิ
วีระกุล บ.ก. aomMONEY และวิทยากรด้านการเงิน
4. การมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กบั สหกรณ์ทใี่ ช้บริการ
เงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2565
สูงสุด
5. การจับสลากลุ้นรางวัลส่งเสริมการออมสหกรณ์ที่
ใช้บริการเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. รุ่นวันออมแห่งชาติ        
ปี 2565
6. การจัดบูธนิทรรศการของขบวนการสหกรณ์
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สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำ�กัด
เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม  2565  รองศาสตราจารย์พิเศษ    
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย นางประภาษร
ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่
ชสอ. ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายศิริชัย ขวัญแก้ว รองประธาน
กรรมการ คนที่ 1 รั ก ษาการประธานกรรมการ สหกรณ์        
ออมทรัพย์ครูปตั ตานี จำ�กัด
นำ � คณะกรรมการดำ � เนิ น
การ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
จำ�นวน  92  คน  เข้าศึกษา    
ดู ง านเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งานของ ชสอ. และการแก้ไข
ปั ญ หาหนี้ สิ น แก่ ส มาชิ ก    
สหกรณ์ฯ เพื่อสร้างการรับ
รู้ด้านการพัฒนาองค์กร กิจการการดำ�เนินการในรูปแบบของ
สหกรณ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้
สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำ�กัด
เมื่ อวั น ที่ 19 ตุ ล าคม
2565 รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
พลโท  ดร.วี ร ะ  วงศ์ ส รรค์
ประธานกรรมการ มอบหมาย
ให้  พลตำ� รวจโท วรวิทย์
ลิ ปิ พั น ธ์ ร อ ง ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร พ ร้ อ ม ด้ ว ย        
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการ
ใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุร กิจ
และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสิรภพ ปรีดีกุล
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย
จำ�กัด นำ�คณะกรรมการดำ�เนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษา
ดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสหกรณ์ของ ชสอ.
ศูนย์นวัตกรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
สหกรณ์ เพื่อนำ�ไปเป็นแนวทางสำ�หรับประยุกต์ใช้และพัฒนา
งานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำ�กัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2565 รองศาสตราจารย์
พิ เ ศษ พลโท ดร.วี ร ะ
ว ง ศ์ ส ร ร ค์ ป ร ะ ธ า น
กรรมการ พร้ อมด้ว ย     
นายสงบ จินะแปง กรรมการ
ดำ�เนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่     
ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช
สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ               
นายประจวบ แก้วสิริ รองประธานกรรมการ สหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำ�กัด นำ�คณะกรรมการดำ�เนินการ          
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ผู้ตรวจสอบเครือข่าย และ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ.
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดของบุคลากร
ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น รวมถึงนำ�เอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงาน
สหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้
สหกรณ์ ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำ�กัด
เมื่ อวั น ที่ 28 ตุ ล าคม
2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายวิทยา
ประเทศ กรรมการดำ�เนินการ
นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาว
พจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการ
ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสงบ จินะแปง
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำ�กัด และ
กรรมการดำ � เนิ น การ ชสอ. นำ � คณะกรรมการดำ � เนิ น การ           
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ และฝ่ า ยจั ด การ เข้ า ศึ ก ษาดู ง านด้ า น        
การบริหารงานของ ชสอ. เพือ่ นำ�ความรูไ้ ปพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของสหกรณ์ตอ่ ไป พร้อมเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์และ         
แหล่ง เรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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ประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์
รวมใจเป็นหนึ่ง จำ�กัด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  มอบหมายให้
พลตำ�รวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วม
เป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2565 สหกรณ์
ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำ�กัด ณ แหล่งสมาคมนายทหาร
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำ�กัด เกิดจากการ
รวมตัวกันของพนักงานบริษัท NXP เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ที่พึ่งของพนักงาน ดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมี          
นายวิเชียร ชมชื่น เป็นประธานกรรมการ บริหารงานโดยใช้
เงินทุนภายในของสหกรณ์  มีสินทรัพย์รวม  239  ล้านบาท          
ทุนดำ�เนินงาน 171 ล้านบาท โดยในปีนี้สหกรณ์สามารถ
จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นเงินปันผลร้อยละ 2.50 และเงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 18.50 มีสมาชิกจำ�นวน 1,339 คน
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สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจพัทลุง จำ�กัด
เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2565
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท
ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำ�ปี
2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจ
พั ท ลุ ง จำ � กั ด เพื่ อ พิ จ ารณา
เลือกตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการดำ � เนิ น การแทนตำ � แหน่ ง ที่ ว่ า งก่ อ นถึ ง คราวออก     
ตามวาระ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน 2564 พิจารณาแผนฟืน้ ฟู
กิจการสหกรณ์ พิจารณากำ�หนดวงเงินกูย้ มื และแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ บั ง คั บ   ของสหกรณ์ ประชุ ม โดยผู ้ แ ทนสมาชิ ก   และ              
มีผู้สังเกตุการณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยมี พ.ต.ท.ประเสริฐ ไชยเดช รองประธานกรรมการ
กล่าวรายงานต่อที่ประขุม ณ โรงแรมศิวา รอยัลพัทลุง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 423 เดือนพฤศจิกายน 2565

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก

ชสอ. ภาคใต้

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ โดยมี นายอภัย
สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทำ�หน้าทีป่ ระธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 123
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน
พิธเี ปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหาร
การเงิน สินเชื่อและติดตามการค้างชำ�ระหนี้สมาชิกสหกรณ์”
จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก  ชสอ. ภาคใต้  พร้อมด้วย      
ร้ อ ยตำ � รวจเอก สุ วิ ท ย์ มากด้ ว ง รองประธานกรรมการ            
นายวิทยา ประเทศ นายเทิม มิตรจิต นายสมยศ เสาวคนธ์
นายพรศักดิ์ คุณวุฒมิ โนธรรม นายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการ
ดำ�เนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม
โครงการดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนั บ สนุ น       
การจัดโครงการ จำ�นวนเงิน 200,000 บาท โดยมี นายนคร
เทพหนู ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้ น
ที่ฯ ร่วมรับมอบ มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 132 คน 47 สหกรณ์            
ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง

การประชุ ม ในครั้ ง นี้ นายวิ ศิ ษ ฐ์ ศรี สุ ว รรณ์ อธิ บ ดี        
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ในฐานะเลขานุ ก าร คพช. ได้ ชี้ แ จง     
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำ�หนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะ     
รับจดทะเบียน   วัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำ�เนินการ
กิ จ การของสหกรณ์ แ ต่ ล ะประเภท ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า ง                 
การพิจารณาของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรกลาง “การเงิน การบัญชี และการบริหาร
สำ�หรับกรรมการสหกรณ์” สำ�หรับชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์
ขนาดใหญ่ และสหกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อให้กรรมการสหกรณ์
มีคุณสมบัติตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์     
พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ซึ่งมีกรรมการสหกรณ์ผ่าน           
การอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จำ�นวน 59 รุ่น 4,956 ราย และ
มีสำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
เป็ น หน่ ว ยงานจั ด การฝึ ก อบรมเพิ ่ ม เติ ม ด้ ว ย  นอกจากนี                 ้
มีการรายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการ
และการกำ�กับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. … จากนั้น ในที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ  ตามประกาศ  คพช.  และพิจารณาอนุม ัต ิ       
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 - 2570) รวมทัง้
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
การสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 (2566 - 2570) และ               
คณะอนุกรรมการติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2566 - 2570) เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติและมีการติดตามผลของแผนพัฒนาได้อย่างชัดเจน
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ชสอ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำ�บลบางสีทอง
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ดร.สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่   นางประภาษร  ทิพย์ดี       
รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมมอบน้ำ�ดื่มและ
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อาหารแห้ง ให้กับ นายยอดศักดิ์ สุขโรจณี รองนายก
เทศมนตรี ตำ�บลบางสีทอง เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือประชาชน   
ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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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
ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 423 พฤศจิกายน 2565

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
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