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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย 
คณะกรรมการดาํเนนิการ ฝายจดัการ ชสอ. ผูกาํกบัการ ตชด. ที ่11 และ 13 
พรอมดวยครูใหญ เขาเฝาทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงินจากโครงการ 
“ออมทรพัยออมความด ีเฉลมิพระเกยีรต ิทรงเจรญิพระชนมาย ุ60 พรรษา” 
จํานวน 2,592,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
ทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป ชั้นปละ 2 ทุน จํานวน 
40,000 บาท ทุนการศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา ช้ันปท่ี 1 จาํนวน 2 ทนุ
10,000 บาทและนอมเกลานอมกระหมอมถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานเขาฉลาด อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
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ประธานพบสมาชิกประธานพบสมาชิกประธานพบสมาชิก

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

ประธานกรรมการ

สวัสดีครับ พบกันอีกคร้ัง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนตุลาคม ผมขอรายงาน
กิจกรรมที่สําคัญใหทุกทานทราบ ดังนี้ครบั 

ผมและคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเขาเฝาทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงิน
จากโครงการ “ออมทรัพยออมความดี เฉลิมพระเกียรติ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” 
จํานวน 2,592,000 บาท พรอมดวยทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป 
ทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ช้ันปท่ี 1 และนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
อาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด 
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต

วันที่ 11 - 13 กันยายน ที่ผานมา ผมในฐานะประธานกรรมการ ชสอ. และประธาน
กรรมการ ACCU ไดเปนเจาภาพหลกัจดัสมัมนา Asian Credit Union Forum และการประชมุใหญ
ประจําป 2558 สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association 
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
สขุมุวทิ 11 กรงุเทพมหานคร  โดยมตีวัแทนสมาชกิชมุนมุสหกรณนานาชาตเิขารวมกวา 700 คน 
จาก 38 ประเทศ นับวาเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทย และขบวนการสหกรณ
เปนอยางยิ่ง ผมตองขอขอบคุณทุกสวนที่รวมกันใหการตอนรับผูมาเยือน และอํานวย
ความสะดวก ทําใหงานสัมมนาครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี เต็มไปดวยความประทับใจและคําชม
จากนานาประเทศ

ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ก็ถึงวันสําคัญของขบวนการสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ 
นั่นก็คือ “วันออมแหงชาติ” โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 
ไดกําหนดใหตรงกับวันท่ี 31 ตุลาคมของทุกป ซ่ึงในปนี้ ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด จัดงาน
วันออมแหงชาติ ประจําป 2558 ขึ้น ณ จังหวัดอุดรธานี ผมขอเชิญชวนชาวสหกรณออมทรัพย
เข าร วมกิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย การเดินรณรงควันออม
แหงชาติ สัมมนาวิชาการและมอบเข็มที่ระลึก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและพิธีเปดงาน 
วันออมแหงชาติเพื่อแสดงพลังแหงการออมของขบวนการสหกรณออมทรัพยท่ัวประเทศ
รวมกัน สหกรณออมทรัพย  ที่สนใจเขารวมกิจกรรม สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ไดที่ www.fsct.com หรือ โทร 0 2496 1199  ตอ 319-321 ครับ

นอกจากนี้  ชสอ. ไดเปดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุนวันออม
แหงชาติ” อัตราดอกเบ้ีย 18 เดือน  4.10 - 4.30% ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิก
และสหกรณทุกประเภท ที่มีเงินเหลือสามารถนําเงินมาลงทุน เพื่อใหเงินหมุนเวียนอยู
ในระบบสหกรณ และเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักและ วิธีการสหกรณครับ 
ซึ่งจะเปดจําหนายไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ สหกรณใดสนใจ ติดตอไดที่แผนกตั๋วสัญญา
ใชเงินและเงินฝากประจํา โทร 0 2496 1199 ตอ 126-127, 109-110 ครับ

แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ            

กิจกรรมที่สําคัญใหทุกทานทราบ ดังนี้ครั

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเขาเฝาทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงิน
จากโครงการ 
จํานวน 2,592,000 บาท พรอมดวยทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป 
ทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ช้ันปท่ี 1 และนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
อาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด 
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต

กรรมการ ACCU ไดเปนเจาภาพหลกัจดัสมัมนา Asian Credit Union Forum และการประชมุใหญ
ประจําป 2558 สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association 
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
สขุมุวทิ 11 กรงุเทพมหานคร  โดยมตีวัแทนสมาชกิชมุนมุสหกรณนานาชาตเิขารวมกวา 700 คน 
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Asian Credit Union Forum 2015
การประชุมสัมมนานานาชาติของสหกรณออมทรัพย ในภูมิภาคเอเชีย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (FSCT) ในฐานะ
ประธานกรรมการสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (ACCU) รวมเปดการประชุมสัมมนานานาชาติของ
สหกรณออมทรัพยในภูมิภาคเอเชีย ภายใตหัวขอเรื่อง การนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อบูรณาการเครือขายสหกรณ
ออมทรัพยและเครดิต (Leading & Managing Change for the Integration of Credit Union Networks) โดยมี นายเลอศักดิ์ 
ร้ิวตระกลูไพบูลย เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพธิเีปด และมนีายเอือ้ม 
จันทรสุขโข ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (CULT) ในฐานะเจาภาพรวมกลาวตอนรับ 
พรอมดวยนางสาวเลนนี่ วี ซานโลเกว ผูอํานวยการ ACCU รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผานมา ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร สขุมุวทิ 11 กรงุเทพมหานคร โดยมตัีวแทนสมาชกิชมุนมุสหกรณนานาชาตเิขารวมกวา 700 คน จาก 38 ประเทศ
 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาววา การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียครั้งนี้ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ (FSCT) รวมกับ 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ (CULT) และสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (ACCU) จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหผูบริหารสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเซีย ไดรวมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความกาวหนาและความสําเร็จของสหกรณออมทรัพยท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
โดยสวนรวม รวมทั้งไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณของสมาชิกสหกรณในภูมิภาค โดยปจจุบันมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 
และสหกรณออมทรพัย สหกรณเครดิตยเูนีย่นในทวปีเอเชยี เปนสมาชกิ 26 ประเทศจาก 3 ภมูภิาค ประกอบดวย เอเซยีตะวนัออก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต  นับวาเปนเวทีสําหรับสหกรณออมทรัพย สมาชิก ACCU ท่ีจะไดหารือธุรกิจสหกรณ
และงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อใหสหกรณออมทรัพยเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยจะเปดกวางทางวิชาการใหมีการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพื่อใหเกิดแนวทางใหมในการแกไขปญหา รวมถึงสรางสรรคงานใหม ใหสหกรณออมทรัพยสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
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Thailand Night
- September 11, 2015-

34th Annual General Meeting 
- September 13, 2015-

International  Night
- September 12, 2015-

- September 13, 2015-
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 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. รับมอบโลรางวัลสถาน-
ประกอบการดีเดนดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป 
2558 (ประเภทรางวัลดีเดน ระดับจังหวัด) จาก นายวรานนท ปติวรรณ รองอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
ภาคตะวันตก ประจําป 2558 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เมื่อวันที่ 
24 สงิหาคม 2558 ณ โรงแรมฮลิตนัหวัหนิ รสีอรท แอนด สปา จงัหวดัประจวบครีขีนัธ
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ชสอ. รับรางวัลสถานประกอบการดีเดน ป 2558

ชสอ.จัดฝกอบรมว�ชาชีพสําหรับเจาหนาที่สินเชื่อ
 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานเปด
การฝกอบรมหลักสตูร เจาหนาทีส่นิเชือ่ พรอมทัง้บรรยายในหวัขอ “บทบาทหนาที่
และลักษณะงานของเจาหนาที่สินเชื่อ” โดย ชสอ. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผานมา 
ณ โรงแรมเมธาวลยั จังหวดัเพชรบรุ ี โดยมผีูเขารบัการอบรม 84 คน จาก 46 สหกรณ  
 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาววา การบริหารงานของสหกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อใหงานสหกรณ
บรรลุเปาหมาย บังเกิดผลดีและเปนประโยชนแกสมาชิก เจาหนาที่สหกรณจําเปน
ตองพฒันาความรู ความสามารถในการบรหิารงานของสหกรณใหแขงขนักบัสถาบนั
การเงินอื่น ๆ ภายในกรอบการดําเนินงานของอุดมการณ หลักการสหกรณ รวมทั้ง
ตองสามารถตดิตอประสานงานระหวางกรรมการ และสมาชกิสหกรณไดเปนอยางดี 
พรอมทีจ่ะเสรมิสรางเพิม่พูนความสาํเรจ็ในทางสงัคม เศรษฐกจิ และความเปนอยูของ
สมาชกิภายใตความซือ่สตัยเปนประการสาํคญั  การดาํเนนิธรุกจิสนิเชือ่นัน้ เปนการ
บริการที่จัดขึ้นเพื่อใหสมาชิกสหกรณไดกูยืมเงิน เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคของ
ตนเอง ซ่ึงการดาํเนินงานในสวนนีจ้ะมขีัน้ตอนและหลกัการ หากการดาํเนนิการขาม
กระบวนการหรือขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในการทุจริตหรือ
ขอบกพรองของการดําเนินการได ซึ่ง ชสอ. ไดเห็นความสําคัญและจําเปนที่จะตอง
พัฒนาบุคลากรดวยการใหการศึกษา ฝกอบรม จนมีความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาชีพ 
โดยมุงหวังทีจ่ะใหบคุลากรนัน้ ไดเพิม่พนูทกัษะ ความรู ในการปฏบิตังิานดานสนิเชือ่ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถขับเคลื่อนงานของสหกรณใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคของสหกรณ
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ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ.กทม.พ�้นที่ 1 จัดเสวนา
“พ�ชิตความเสี่ยงของสหกรณใหปลอดภัย”

ชสอ. สนับสนุน ชมรม สอ. ภาคใต จัดสัมมนา 
“Kaizen เพ�่อการพัฒนานวัตกรรมการบร�หารจัดการ”

 ดร.เฉลมิพล ดลุสัมพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงนิสนบัสนนุ
ใหกบัชมรมสหกรณออมทรพัยกรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 จาํนวน 200,000 บาท 
พรอมทั้งบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ “พิชิตความเสี่ยง
ของสหกรณใหปลอดภัย” โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ เปนประธานพิธีเปด จากนั้นเปนวิทยากรในการเสวนารวม
กับ พ.ต.อ.นายแพทย ดนุกฤต กลัมพากร และนายปรเมศวร อินทรชุมนุม 
เสวนาเสนอแนวคดิและใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสหกรณใหสามารถบรหิาร
จดัการธุรกิจการเงนิไดอยางมปีระสทิธภิาพ และจัดทาํแผนบรหิารความเสีย่ง
สาํหรบัสหกรณออมทรัพย เพือ่ใหดําเนินธรุกจิดานการเงนิดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวังและโปรงใส เพ่ือสรางความเชื่อมั่นจากสมาชิก โดยมีตัวแทน
สหกรณจากชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 1 จาํนวน 120 คน 
เขารวมรับฟง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผานมา ณ อาคารฝกอบรมสวนกลาง 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 
ประธานกรรมการ ชสอ. เขารวม

โครงการสัมมนา “Kaizen เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ” พรอมบรรยายพิเศษหัวขอ “นโยบายการบริหาร ชสอ.” 
จัดโดยชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผานมา 
ณ โรงแรมเรือรัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความรูแกบุคลากรและสหกรณที่สนใจในกระบวนการจัดทํา
นวตักรรมสหกรณ เพือ่การพฒันาคณุภาพการบรกิาร เพิม่ประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานสหกรณ ซึ่งมีผูสนใจเขารวมสัมมนา
ทั้งสิ้น 37 คน จาก 16 สหกรณ ในการนี้ ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุน 
จํานวน 100,000 บาท ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต สําหรับ
การจัดสัมมนาในครั้งนี้
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 ชสอ. ไดทาํสญัญาจางบรษิทัเมโทรซสิเตม็ส คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บรกิารออกแบบ พฒันา และตดิตัง้โปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก ประกอบดวยระบบงานหลัก 9 ระบบ และระบบงานเสริม 9 ระบบ โดยมีระยะ
เวลาการออกแบบและพัฒนา 2 ป 
 FSCT News ฉบบัทีผ่านมา  ชสอ. ไดรายงานความคบืหนาการลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมความตองการของระบบงานสหกรณ 
(DETAIL REQUIREMENTS) ผานไปครบทั้ง 16 สหกรณนํารองไปแลวนั้น  สําหรับเดือนสิงหาคม บริษัทเมโทรฯ จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการกับสหกรณออมทรัพยนํารอง 16 สหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกําหนดกระบวนงานตั้งตน (To-Be System 
Flow) ของระบบงานตางๆและฟงกชั่นงาน  (To-Be Function List) ของโปรแกรมสหกรณออมทรัพย เพื่อการออกแบบระบบ
งานตางๆ ดังนี้ 

โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณสมาชิก 

วันที่ หัวเรื่องการประชุม

13-14 ส.ค. 58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานเงินฝาก

17-18 ส.ค. 58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานสินเชื่อ

19 ส.ค. 58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานทุนเรือนหุน

20-21 ส.ค. 58 ประชุมปฏิบัติการการประมวลผลเรียกเก็บและปนผล/เฉลี่ยคืน

ภาพบรรยากาศการประชุมปฏิบัติการออกแบบระบบงาน
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ  พรอม
ดวยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและ
ฝายจดัการ เขาพบผูบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย นายทรงพล 
ชวีะปญญาโรจน รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารจดัการทางการเงนิเพือ่ธรุกจิ ณ ธนาคารกรงุไทย 
สํานักงานใหญ เพื่อประชุมหารือเรื่องความรวมมือในการ
เชื่อมตอระบบ ATM ระหวาง ชสอ. กับ ธนาคาร เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2558
          ชสอ. มีความตองการที่จะเชื่อมตอระบบ ATM กับ
ธนาคาร เพื่อใหบริการในโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ
ออมทรัพยใหสหกรณสมาชิกใชงานทั่วประเทศ มีลักษณะ

 การดําเนินงานเดือน กันยายน 2558

วันที่ การประชุม

14 -15 ก.ย. 58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานการเงิน

16 ก.ย. 58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานบัญชี และ งบประมาณ

17 ก.ย. 58 ประชุมปฏิบัติการระบบปฏิบัติการของ สอ. และงานเอทีเอ็ม ระดับ สอ.

21 ก.ย. 58 ประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 4

24 ก.ย. 58 ประชุมดานเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมตอเอทีเอ็ม รวมกับ ธนาคาร

บรษิทัเมโทรฯกาํหนดวนัประชมุปฏบัิตกิารเพือ่ออกแบบระบบงานรวมกบั 16 สหกรณนาํรอง ในเดอืนกนัยายน 2558 ดงันี้

การทํางานของการเชื่อมตอระบบแบบ Online Real Time 
 ธนาคารกรงุไทย กลาววา ธนาคารยนิดทีีจ่ะรวมมอืเพือ่
ตอบสนองความตองการของ ชสอ. และยินดีรวมงานกับ ชสอ. 
และมีเรื่องที่ตองหาขอสรุปรวมกันตอไป เชน 
 1. การกําหนดมาตรฐานบางอยางเพื่อใชงานระบบ 
ATM ของธนาคาร 
 2. วิธีการสมัครใชงานของสมาชิก วิธีการเปดบัตร
 3. รปูแบบของการเปดบญัช ีระหวาง ชสอ. กบั ธนาคาร
 4. ปริมาณที่ตองการใชกับระบบ
 5. วิธีการเชื่อมตอทางดานเทคนิค 
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ชสอ. เปดบานตอนรับคณะนักสหกรณจากประเทศบังกลาเทศและศร�ลังกา

สอ.กรมประชาสัมพันธ จก. ศึกษาดูงาน ชสอ.

ชสอ. เยี่ยมเยือน สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.วิวัฒน 
แดงสุภา รองประธานกรรมการ นายวินัย ทองทิพย และ นายณฐกร แกวดี 
กรรมการดําเนินการ ชสอ. ใหการตอนรับคณะนักสหกรณจากประเทศ
บงักลาเทศและศรีลงักา เขาเยีย่มชมและศกึษาดูงาน ชสอ. เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 
2558 ณ หองประชุม 601 สํานักงาน ชสอ.

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เขาพบ นายวิชิต นวลช่ืน สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
เพ่ือเย่ียมเยอืนและรายงานสถานภาพความมัน่คงของ ชสอ. พรอมพดูคยุตอบขอซกัถามและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั
กับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผานมา

 ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหการตอนรบั ดร.จรญู ไชยศร ประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัย
กรมประชาสมัพนัธ จาํกดั พรอมดวยคณะกรรมการสหกรณ เขาเยีย่มชมสาํนกังานและศกึษาดงูาน ชสอ. เกีย่วกบัการบรหิาร
งานสหกรณ การพัฒนาบคุลากร การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห เมือ่วนัท่ี 1 กนัยายน 
ที่ผานมา ณ หองประชุม 601 สํานักงาน ชสอ.
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ชสอ. จัดอบรม “สุดยอด EXCEL 2013 สําหรับงานสหกรณ”  
 ดร.วินัย ทองทิพย กรรมการดําเนินการ ชสอ. เปนประธานกลาวเปดการอบรมหลักสูตร “สุดยอด EXCEL 2013 
สําหรับงานสหกรณ” ระหวางวันที่ 2-4 กันยายน 2558 โดยวิทยากรฝกอบรม อาจารยจิราวัลย เพ็งกุล ณ หองอบรม 
ชั้น 6 สํานักงาน ชสอ. มีผูสนใจเขารับการอบรมทั้งสิ้น 38 คน 
 ดร.วินัย ทองทิพย กลาววา ผูเขารวมการอบรมในครั้งนี้จะไดเรียนรูถึงการจัดการกับโปรแกรม Excel ขั้นสูง  
ทําใหทราบถึงการใชโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013  ในการใชงาน
แบบเจาะลึกกับการคํานวณสูตรแบบมาโครตางๆ เพื่อตองการใหผูเขารับการ
ฝกอบรม นําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชงานธุรการไดสมบูรณ  โดย ชสอ. 
มุงหวงัใหผูเขารบัการฝกอบรม สามารถปฏบิติังานไดอยางรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ 
เกิดประโยชนสูงสูด เรียนรูในการใชงานของเวอรชั่น 2013 วามีเครื่องมือ และ
มุมมองในการทํางานแบบใหมที่งาย สะดวกและทันสมัย สามารถชวยในเรื่อง
การทํางานใหสะดวกและงายมากขึ้น ตลอดจนเรียนรู เทคนิคการนําเสนอ
ที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น 

 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2558 ทีผ่านมา ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธาน
กรรมการ ชสอ. พรอมดวยคณะกรรมการดาํเนนิการ ทีป่รกึษา ผูตรวจสอบกจิการ 
และฝายจดัการ รวมไหวสกัการะพระพทุธมงคลมหาอภปิชูนยี (พระประจาํ ชสอ.) 
สักการะศาลพระพรหม พรอมทําบุญเลี้ยงพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพื่อความเปน 
สิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ป แหงการกอตั้ง ชสอ. (ซึ่งตรงกับวันที่ 1 
กันยายน ของทุกป) ณ สํานักงาน ชสอ. 
 นอกจากนี้ ไดมีพิธีการมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท พรอมโลและ
ใบประกาศเกยีรตคิณุ ชสอ. ใหแกเจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิานครบ 20 ป ในวนัที ่1 กนัยายน 

2558 มอบโดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ 
เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งถือวาเจาหนาที่ ทุกทานเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนา ชสอ. ใหเจริญกาวหนามาจนถึงทุกวันนี้ โดย
ในปนี้ มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานครบ 20 ป จํานวนทั้งสิ้น 6 คน

เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2558 ทีผ่านมา 

ครบรอบ 43 ป ชสอ.
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CSR  ออมทรัพย..เพ�่อสังคม

 สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอม
รายละเอียดมาไดที่ email : prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
จัดโครงการคายเยาวชนสหกรณ ประจําป 2558 ณ เชียงใหมไนทซาฟารี 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2558

สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2558

วันที่ 7 มิถุนายน 2558

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
มอบเงินชวยเหลือคนชราอนาถา ที่ มูลนิธิจงฮั้ว อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา วันที่ 12 สิงหาคม 2558

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
กิจกรรมคืนสูสังคม “โครงการคืนสุขภาพผานวอลเลยบอลแกนักเรียน” 

ณ โรงเรียนบานเนินเสาธง จ.ระยอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2558

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด
จัดโครงการสมาชิกออมบุญ ครั้งที่ 1 

ณ วัดอัมพวัน วันที่ 11 มิถุนายน 2558

สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
จัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 วันที่ 22 สิงหาคม 2558
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นายณฐกร  แกวดี กรรมการเชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ พรอมดวย นายกิตติชัย ฝนฝากจิต ผูเชี่ยวชาญประจํา
คณะกรรมการเชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ มอบเงินสนับสนุน จํานวน 200,000  บาทใหกับ  นายสถิตยชัย วรานนทวนิช
ประธานกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก  และคณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก รับมอบ
เงินสนับสนุน การจัดโครงการดังกลาว เม่ือวันที่ 29 – 30 สิงหาคม ที่ผานมา ณ เรือนชบา รีสอรต อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ  
โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 137 คน จาก 25 สหกรณ

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก 

 นายณฐกร แกวด ีกรรมการเชือ่มโยงเครอืขายและกจิการพเิศษ บรรยายพเิศษ 
เรื่อง “นโยบาย ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณสมาชิก” และ ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ
สมาชกิใชบรกิารสนิเชือ่ โดยปจจบุนัมเีงนิใหบรกิารไดทนัท ีหากเอกสารขอกูครบ อนมุตัเิรว็ 
รับเงินไดทันทีไมตองรอการจัดสรรเงิน โดย ชสอ.มีบริการเงินกูไวใหบริการ โครงการเงิน
กูพิเศษ  โครงการเงินกูปกติ โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ  รวมถึงการใหบริการ
เงินฝาก ดานการลงทุนใน ชสอ. ใหบริการดานเงินรับฝากประจํา ตั๋วสัญญาใชเงิน และ
ทุนเรือนหุน
 การจัดสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญ วาที่พันตรีสมบัติ  วงศกําแหง ผูอํานวยการฝาย
กฎหมายและคดีธนาคารธนชาต เสวนารวมกับ นายณฐกร แกวดี  กรรมการเชื่อมโยง
เครอืขาย และกิจการพเิศษ เรือ่ง “ปญหาการบงัคบัใชกฎหมายทีฝ่ายจดัการและกรรมการ
ตองรู” โดยไดเสวนา ถึง 11 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การคํ้าประกันตามกฎหมายใหม
ตองใหคู สมรสยินยอมหรือไม และมีผลทางกฎหมายอยางไร ประเด็นที่ 2 กรณี
มีผูคํ้าประกันหลายคนสหกรณตองระบุยอดเงินที่ผูค้ําประกันแตละคนตองรับผิดชอบไว
ในสญัญาคํา้ประกนัหรอืไม เพยีงใด ประเด็นที ่3 สมาชิกผูกูผดินดัชาํระหนีเ้ดอืนเวนเดอืน 
สหกรณตองบอกกลาวผูค้ําประกันหรือไมอยางไร ประเด็นที่ 4 การจดทะเบียนจํานอง 
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหเจาหนาที่สหกรณเปนผู แทนไปทํานิติกรรม
นอกเหนอืจาก มาตรา 51 แหง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 ไดหรอืไม ประเด็นที ่5 การบงัคบั
จํานองขายทอดตลาดแลวไดเงินไมพอชําระหนี้สหกรณ  สหกรณมีวิธีการบังคับชําระหนี้
กบัผูจาํนอง หรอืผูกูใหครบถวนไดอยางไรบาง ประเดน็ที ่6 กรณีมีเจาหนีร้ายอ่ืนบงัคบัเอา
กับทรัพยที่สมาชิกจํานองไวกับสหกรณ และเจาพนักงานบังคับคดีขอใหสงตนฉบับโฉนด
ที่ดินและสัญญาจํานอง สหกรณควรปฏิบัติอยางไร  ประเด็นที่ 7 กรณีผูจํานองแจงให
สหกรณขายทอดตลาดทรัพยจาํนอง  สหกรณตองทาํอยางไร ประเดน็ที ่8 พรบ.การทวงหนี้
มีผลบังคับใชเมื่อไหร และจะมีผลตอสหกรณอยางไรบาง ประเด็นที่ 9 ผูมีสิทธิทวงถาม
หนี้ และเจาหนี้ที่ไมอยูในบังคับกฎหมายนี้มีใครบาง ประเด็นที่ 10 การทวงหนี้ที่ตองหาม
ตามกฎหมาย มีอะไรบาง และมีโทษเพียงใด  ประเด็นที่ 11 สหกรณมีสิทธิทวงหนี้จาก
สมาชกิผูกูโดยตรงไดหรอืไมเพยีงใด หรอืตองใหบคุคลทีจ่ดทะเบยีนแลวเปนผูทวงหนีแ้ทน 
 และเชญิ นางวนัเพ็ญ จารุวฒันพานิช ผูอาํนวยการสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณที่ 
10 และนายศรัณย จารุวัฒนพานิช ขาราชการบํานาญ  บรรยายเรื่อง การดําเนินกิจการ
สหกรณ การจดัชัน้คณุภาพลกูหนี ้การจาํหนายหนีส้ญู การกาํหนดงวดชาํระเงนิกู การนาํ
เงินสดไปลงทุน ระเบียบการบัญชีของสหกรณ และระเบียบ วาดวยการรับจายและการ
เก็บรักษาเงิน และไดมีการแบงกลุมผูเขาอบรมเพื่อระดมความคิดเห็นและมีการจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค โดย นายณฐกร แกวดี กรรมการเชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ 
เปนผูกลาวเปดงาน  ใหผูอบรมทีแ่บงกลุมแตงกายสไตลใชวสัดกุระดาษหนงัสอืพมิพ และ
เชือกฟางมาประยุกต มีการประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินมอบรางวัลใหกับกลุมที่
ไดรับการคัดเลือก กิจกรรมกลุมเขารวมงานเลี้ยงสังสรรคในครั้งนี้ดวย
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ผลการประกวดคําขวัญและเร�ยงความ 100 ป สหกรณ ไทย
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“100 ป รอยดวงใจ พัฒนาสหกรณไทย ใหกาวไกลอยางยั่งยืน”
โดย นางสาวกมลรส ปาสารีบุตร สหกรณออมทรัพย บจก.อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

 ตามที่ ขบวนการสหกรณไทยจะครบรอบการดําเนินงาน ปที่ 100 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด (ชสอ.) ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดประกวดคําขวัญสหกรณไทยและเรียงความเรื่อง “100 ปสหกรณไทย 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมไทย” เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลอง 100 ป สหกรณไทย ซึง่ไดเชญิชวนใหนกัเรยีน นกัศกึษา สมาชกิสหกรณ 
และประชาชนทั่วไป สงผลงานเขาประกวด คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว ผลการประกวด ดังนี้

ผลการคัดเลือกคําขวัญ 100 ป สหกรณไทย 

ผลการคัดเลือกเรียงความ “100 ปสหกรณไทย เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย”

ชสอ. รับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนเจาหนาท่ี 4 อัตรา
1. ตําแหนงเจาหนาที่พัฒนาโปรแกรม (Web Programmer) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,080 บาท 
2. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารฐานขอมูล (Database Administrator) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,080 บาท
3. ตําแหนงเจาหนาที่การลงทุน (Investment Officer) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
4. ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  (Foreign relations Officer) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 30,000 บาท
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถติดตอสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ : 
 แผนกบริหารงานบุคคล สํานักผูบริหาร สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 เลขที่ 199 หมู 2 ตําบลบางสีทอง  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 204 -206 และ 224 - 225
 (รถโดยสารประจําทาง ที่ผาน ชสอ. ขสมก. สาย 114 ปอ.114 และรถรวมบริการ บางกรวย-ทานํ้านนท)

รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ตั้งแต เวลา 09.00 – 15.00 น. เวนวันหยุดราชการ)

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
ชนะเลิศ

“100 ป สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมั่นคง”
โดย นางสาวศิริธร รื่นรส สหกรณออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จํากัด

“100 ป สหกรณไทย กาวไกลทั่วทิศ พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย นายจรัล สายจันทร สหกรณออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จํากัด

“100 ปสหกรณกาวไกล เศรษฐกิจไทยกาวหนา พัฒนาสังคมยั่งยืน”
โดย นางสาวศรีประภา กลางประพันธ สหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด

รางวัล
รองชนะเลิศ 1

รางวัล
รองชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ 2

รางวัล
รองชนะเลิศ

รางวัล
ชมเชย

นายณัฐวุฒิ  นิ่มนอย นิสิตชั้นปที่ 5 ภาควิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นายวทัญู สังขออน  สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด 
ครูโรงเรียนบานหนองบัว อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

นางอวยพร คุณาพงษกิติ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม จํากัด  
ครูโรงเรียนถาวรานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
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ขาวประชาสัมพันธ

เพื่อรวมรณรงคการออม เนื่องในวันออมแหงชาติ ป 2558

โดยกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม 

และกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม 

“สามัคคี” ไปยัง ชสอ.

ณ วัดวรจันทร ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันอาทิตย ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตรงกับวันขึ้น 5 คํ่า เดือน 11 เวลา 10.00 น. 

เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณอุโบสถชํารุดทรุดโทรม

ณ วัดวรจันทร ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวรจันทร ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ชสอ. ขอเชิญรวมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน ประจําป 2558 

ชสอ. ขอเชิญรวมทําบุญทอดกฐินพระราชทานดังกลาวตามกําลังทรัพยและศรัทธา

โดยขอใหโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  จํากัด   สาขาวงศสวาง  

 ชื่อบัญชี  กฐิน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9

และกรุณาสงโทรสารใบตอบรับการนําสงเงินพรอมสําเนาใบสําคัญการโอนเงิน  มายัง ชสอ. ทราบดวย

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบยอดเงินทําบุญและการจัดทําใบอนุโมทนาบัตรตอไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายสํานักงาน โทร 0 2496 1199 ตอ 804, 115-116  โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ
เขารวมโครงการสงเสริมการออม

ชสอ. ขอเชิญเขารวมฝกอบรม  

ชสอ. ขอความรวมมือสหกรณสมาชิก 
สงรายงานกิจการประจําป 2557 

มายัง ชสอ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. 

โทร 0 2496 1199 ตอ 319-320  website : www.fsct.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายวางแผน ชสอ. 

โทร 0 2496 1199 ตอ 304-307

เพื่อจัดทํารายงานสถิติขอมูลสหกรณออมทรัพย
ใหเปนปจจุบัน เผยแพรลง www.fsct.com

อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและการพัฒนา
สหกรณออมทรัพยตอไป

1. หลักสูตร “การประเมินสหกรณโดยใชเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย” 
วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2558  ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.

สามารถดาวโหลดใบตอบรับไดที่  www.fsct.com  ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2558  (ไมมีคาใชจาย)

2. หลักสูตร “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง” รุนที่ 4
ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

(กลุมเปาหมาย 40 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูจัดการ รองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ)
       สามารถดาวโหลดใบสมัครไดที่  www.fsct.com  และสงมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับพิจารณาคัดเลือก กอนวันที่ 20 ตุลาคม 2558  
คาลงทะเบียน ทานละ 27,500 บาท พรอมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ ชสอ. คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ตอ 308

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายวางแผน ชสอ. โทร 0 2496 1199 ตอ 304-307



วงเงิน
ระยะเวลา 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

1 ลานบาทขึ้นไป 4.10 

5 ลานบาทขึ้นไป 4.20

10 ลานบาทขึ้นไป 4.30

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน

ชําระคืน
(เดือน)

ระยะสั้น 4.60% 4.43% 12

ระยะปานกลาง 5.05% 4.86% 36

ระยะยาว 5.15% 4.95% 100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

“รุนวันออมแหงชาติ ป 2558”“รุนวันออมแหงชาติ ป 2558”“รุนวันออมแหงชาติ ป 2558”

อัตราดอกเบี้ย

และ     เง�นฝากประจํา

ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - 6 พฤศจิกายน  2558
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