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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ในศุภวาระขึ้นปีใหม	่พ.ศ.	2564	ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	

และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	ทุกคน	ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคุ้มครอง

ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	และขอขอบพระคุณที่ได้ให้															

การสนับสนุนกิจกรรมของ	ชสอ.	ด้วยดีเสมอมา

	 สำาหรับผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	(เมษายน	–	ธันวาคม	2563)	

ระยะเวลา	9	 เดือน	ชสอ.	 มีสินทรัพย์	149,541	 ล้านบาท	มีกำาไรสุทธิ	1,007	ล้านบาท		ทั้งนี้	ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากที่สมาชิกให้การสนับสนุนและให้ความเช่ือมั่นในการบริหารงาน	ชสอ.	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของ										

มวลสมาชิกอย่างแท้จริง

	 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID	 -19	และเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดต่อของ

โรคดังกล่าว	ชสอ.	จึงขอเลื่อนกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	 โครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	 “คณะกรรมการดำาเนินการ										

มืออาชีพ”	ระหว่างวันที่	6	–	8	มกราคม	2564	ณ	โรงแรมแกรนด	์ริชมอนด์-สไตล์ลิช	คอนเวนชั่น	อำาเภอ

เมอืง	จงัหวดันนทบรีุ	โครงการฝกึอบรม	หลกัสตูร	“คณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการเงินกู”้	ระหวา่ง						

วันที	่20	–	22	มกราคม	2564	ณ	โรงแรมดวงตะวัน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม	่	และ	โครงการ	“ปฏิบัติ

ธรรมนำาสขุ	บคุลากรสหกรณ์ออมทรัพย์”	วนัที	่22	–	24	มกราคม	2564	ณ	วดัป่าทรพัย์ทวธีรรมาราม	จงัหวดั

นครราชสีมา	ทั้งนี้	จะแจ้งกำาหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

	 ท้ายนี้	ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู	้โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6		อัตราดอกเบี้ย	
2.90	%	ต่อป	ี(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	25	ธันวาคม	2563	ถึง	วันที่	30	มีนาคม	2564	และ

ตั้งแต่วันที	่31	มีนาคม	2564	เป็นต้นไป	ดอกเบี้ย	3.20	%	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	สมาชิกที่มีความประสงค์

ใช้บริการติดต่อ	 ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	 โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227																					

ผมขอขอบคุณสหกรณส์มาชิกทกุทา่นดว้ยความเคารพรักมา	ณ	ทีน่ีอ้กีครัง้หนึง่	สวสัดีปใีหม	่2564	ทกุๆ	ทา่น

           

         พลตำารวจโท											

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 					ประธานกรรมการ
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ชสอ. เข้�พบหน่วยง�นสวัสดีปีใหม่ 2564

หน่วยง�นต่�งๆ เข้�พบสวัสดีปีใหม่ 2564

บริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ส�ธ�รณสุขไทย

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สม�ชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นรถเมล์
องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด

ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพค

ACCU

น�ยชัยวุฒิ มัณฑะน�นนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี น�ยเสริม อุตมพรวิเศษ หัวหน้�สำ�นักง�นตรวจบัญชี
สหกรณ์นนทบุรี

น�ยคุรุชน พืชมงคล นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร 
สำ�นักง�นประช�สัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

น�ยวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ น�ยโอภ�ส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำ�กัด

มห�วิทย�ลัยแม้โจ้ จ.เชียงใหม่ 

	 เมือ่วนัที	่18	ธนัวาคม	2563	ดร.กมล ศรล้ีอม รองประธาน
กรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	 วิโรจน์							
สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	ดร.วันทนา	บ่อโพธิ์	
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	 ดร.สมนึก	บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่						
นางประภาษร	ทิพย์ด	ีนางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	รองผู้จัดการใหญ่	
และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ให้การต้อนรับ	นายสายัณห์ ถ่ินสำาราญ 
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำากัด 
และคณะ	จำานวน	70	คน	ประกอบด้วย	ตัวแทนสหกรณ์	กรรมการ
ดำาเนินการ	และเจ้าหน้าที่	 เข้าศึกษาดูงาน	ชสอ.	ด้านโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารจัดการด้านการเงินของ	ชสอ.	เพื่อให้สมาชิก
ทีเ่ปน็ตัวแทนสหกรณ์ไดร้บัการพฒันา	ทำาใหเ้กดิทักษะในการปฏิบตัิ
หนา้ทีข่องตวัแทน	รวมทัง้สามารถใหค้ำาปรกึษาแนะนำาดา้นการเงนิ
แก่สมาชกิได	้พร้อมเยีย่มชมพพิธิภณัฑส์หกรณ	์ช้ัน4	และเขา้ศกึษา
ดูงาน	ACCU	ชั้น	5	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	2563	 ว่าท่ีร้อยตรี 
ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ 
ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	วิโรจน์	
สัตยสัณห์สกุล	 ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	
นางสาวพจนา	 วาสิกรัตน์	 รองผู้จัดการใหญ่
สำานักบริหารงาน	 และเจ้าหน้าที่	 ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จำานวน	60	คน	นำาโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ประธาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 เข้าศึกษาดูงาน	
ชสอ.	 เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจและสิทธิประโยชน์
การเป็นสมาชิกของ	ชสอ.	บรรยายโดย	นางสาว
วรัญญา	 ชูสกุล	 หัวหน้าแผนกส่งเสริมสหกรณ์					
ออมทรัพย์	จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	
ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพค
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	 เมื่ อวัน ท่ี 	 15	 ธันวาคม	 2563											
พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
อบรม	หลักสูตร		“การเงิน	การบัญชี	
และการบริหารสำาหรับกรรมการดำาเนินการ	

และผู้จัดการสหกรณ์”	 รุ่นท่ี	 12	 โดย	
นายโชคดี	 คลังจันทร์	 ประธานกรรมการ

วิชาการ	 กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์พิเศษ																							
พลโท	ดร.วีระ	 วงศ์สรรค์	 ท่ีปรึกษา	 และ	 ดร.สมนึก	บุญใหญ่													
ผู้จัดการใหญ่	มาให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน	80	คน						
42	สหกรณ	์ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
	 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารสหกรณม์คีวามรู้ความเขา้ใจ
ในด้านการเงิน	 การบัญชี	 การบริหารจัดการสหกรณ์	 สามารถ
นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำากับดูแลสหกรณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล	ศีลธรรม	
คุณธรรม	 จริยธรรมในการบริหารจัดการสหกรณ์	 ท้ังนี้ผู้ เข้า
อบรม	จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำากว่า	ร้อยละ	80	ซึ่ง										

	 เม่ือวันท่ี	10	ธันวาคม	2563	พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ.	พร้อมด้วย	นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย						
รองประธานกรรมการ	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่		ผู้จัดการใหญ	่												
เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2563	สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย	 โดยได้รับเกียรติจาก	นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์    
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานพิธีเปิด	พร้อม
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการ
สหกรณ์	ทั้งนี้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2563	 ในคร้ังนี้	
สันนิบาตสหกรณ์ฯ	 ได้มีการเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร
ที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์	ซึ่งปีนี้	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์
และคัดเลือกบุคลากรผู้ทรงคุณค่า	 โดยเน้นมิติด้านคุณค่าว่าเป็น
ผู้นำาที่มีคุณค่าต่อการสหกรณ์สะท้อนอยู่ในตัวบุคคลท่ีสมควร
เป็นแบบอย่าง	และมีกระบวนทัศน์	 ท่ีแสดงคุณสมบัติว่าเป็นผู้มี																				

ความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรคม์องการณไ์กล	นอกจากน้ียงัตอ้งมหีลกัการ	
ดำาเนินงานมีผลงานเชิงประจักษ์ในการผลักดันท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการสหกรณ์	 โดยสามารถนำามาปฏิบัติ	มีหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้มีแนวปฏิบัติตามหลักการ
สหกรณ์เป็นแบบอย่างที ่ดีซึ ่งปีนี ้สันนิบาตสหกรณ์		ได้ทำาการ
คัดเลือกผ่านขั้นตอนวิธีการดำาเนินงานและคณะทำางานจนได้
บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์จำานวน	3	ท่าน		และ
ได้ทำาการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	ให้ท้ัง	3	ท่านดังน้ี	1.นายอลงกรณ์	
พลบุตร	2.รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์	ภัทราวาท	3.นางบริสุทธิ์	
เปรมประพันธ	์ซึ่งทั้ง	3	ท่าน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ทั้ง	4	มิต	ิคือ						
มีความเป็นผู้นำาที่มีคุณค่า	มีกระบวนทัศน์	มีหลักการดำาเนินงาน
และมีแนวปฏิบัติที่ดี	 สันนิบาตสหกรณ์	 จึงได้มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	 ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป	ณ	 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต	
อำาเภอลำาลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น	54	ชั่วโมง	และ
จะต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม												
(Pre-test,	Post-test)	 โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	60												
จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรจาก	 ชสอ.						
รวมท้ังได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก	
กรมส่งเสริมสหกรณ์
	 ท้ังน้ี	 ชสอ.	 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก	กรมส่งเสริม	
สหกรณ์	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช	
นกัวชิาการ	และทีป่รกึษา	ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
จำากัด

อบรม “ก�รเงิน ก�รบัญชี และก�รบริห�ร

สำ�หรับกรรมก�รดำ�เนินก�ร และผู้จัดก�รสหกรณ์” รุ่นที่ 12

สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563
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		 เม่ือวันท่ี	5	ธันวาคม	2563	พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ.	 มอบหมายให้ดาบตำารวจเดชาวัตร						
อุน่สอน	กรรมการดำาเนนิการ	เปน็ประธานพธิเีปดิโครงการฝกึอบรม	
หลกัสตูร	“ปลกูจติสำานึกการบริการและสานสมัพันธท่ี์ดขีององคก์ร”	
พร้อมด้วย	นายธงชัย	วิทยานุกรณ์	นายโชคด	ีคลังจันทร์	กรรมการ
ดำาเนินการ	เข้าร่วมพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน	จำานวน	200,000	
บาท	จัดโดยเขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคใต้	 ระหว่างวันที่	
5	-	6	ธันวาคม	2563	มีผู้เข้าร่วม	120	คน	ณ	โรงแรมชัยคณาธานี	
จังหวัดพัทลุง

	 เมื่อวันที	่6	ธันวาคม	2563	ดร.กมล ศรีล้อม รองประธาน
กรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	 วิโรจน์								
สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัด
อบรมสัมมนา	 “กลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคง	
อย่างยั่งยืน”	จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ระหว่างวันท่ี	6	 -	7	ธันวาคม	2563	ณ	สำานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	
	 โดยมี	 นายสุรพล	 กมุทชาติ	 รองประธานกรรมการ	 ชสอ.					
นายธงชัย	 พุทธมอญ	กรรมการดำาเนินการ	 ท่ีกำากับดูแลเขตพ้ืนท่ีฯ				

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	ชสอ.	
เข้าร่วมโครงการฯ	พร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ
ตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ	จำานวน	200,000	บาท	ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการกว่า	120	คน	50	สหกรณ	์และได้รับเกียรติจาก	ดร.ธาน	ี
กอ่บญุ	ประธานกรรมการ	สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุสกลนคร	
จำากัด		เป็นวิทยากรบรรยาย		และวันที่		7		ธันวาคม		2563		เป็น					
การประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีฯ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
โดยมี	รองศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ที่ปรึกษา	
ชสอ.	และที่ปรึกษาเขตพื้นที่ฯ	เข้าร่วมประชุม

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดอบรม “กลยุทธ์ก�รบริห�รเงินทุนสหกรณ์สู่คว�มมั่นคงอย�่งยั่งยืน”

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คใต้

จดัอบรม หลักสูตร “ปลูกจติสำ�นกึก�รบริก�รและส�นสัมพนัธ์ทีด่ขีององค์กร”
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	 เมื่อวันที	่24	ธันวาคม	2563	พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ.	พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	และนายนลทวัช	
สมาธิ	 รองผู้จัดการใหญ่	 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำานวน	44,512	บาท	 เพื่อจัดซื้อ													

8

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในภ�คใต้
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	 เมื่อวันที	่24	ธันวาคม	2563	ดาบตำารวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำาเนินการ 
ชสอ. และนางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน		ได้รับมอบหมาย
จาก	พลตำารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์										
ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช	
จำานวน	270,000	บาท	โดยเปน็สหกรณท์ีแ่จ้งรบัความชว่ยเหลือมายงั	ชสอ.	ตามแบบสำารวจ	
สหกรณ์ละ		10,000	บาท		เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นนำาไปช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์		โดยมี																
นายประพนัธ	์รตันอรณุ	ประธานกรรมการ		สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูรุาษฎรธ์าน	ีจำากดั		และ		
รอ้ยตำารวจเอก	สวุทิย	์ทองสภุา	ประธานกรรมการ	สหกรณอ์อมทรพัยต์ำารวจนครศรธีรรมราช	
จำากัด	ให้การต้อนรับ	ณ	สำานักงานสหกรณ์

ชสอ. ร่วมสนับสนุนซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์

มอบให้หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพย�บ�ลตำ�รวจ

เครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้หน่วยตรวจหัวใจด้วย
เครือ่งมอืพเิศษ	กลุ่มงานอายรุกรรม	โรงพยาบาล
ตำารวจ	จำานวน	2	 เครื่อง	 ไว้ใช้ในการให้บริการ
ตรวจพิเศษทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดท้ัง
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล	รวมทั้ง
การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ	การตรวจและติดตาม
การรักษาผู้ป่วยคลินิกโรคหัวใจและระบบหลอด
เลือด	 คลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว	 คลินิกดูแล																		
ผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจ	 และคลินิกเครื่อง
กระตุ้นหัวใจ	ณ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ
แหง่ชาต	ิจำากดั	สำานกังานตำารวจแหง่ชาต	ิปทมุวัน	
กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	 22	 ธันวาคม	 2563	ดร.สมนึก       
บุญใหญ่ ผู้ จัดการใหญ่ ชสอ. 	 พร้อมด้วย																	
นางประภาษร	ทิพย์ดี	นายนลทวัช	สมาธิ	นางสาว
พจนา	วาสิกรัตน์	รองผู้จัดการใหญ่	และเจ้าหน้าที่	
ชสอ.		มอบน้ำาดื่ม		ชสอ.		ให้กับสำานักงานป้องกัน						
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี	สำาหรับ												
เจ้าหน้าท่ีประจำาจุดตรวจในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี	
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2564	
ระหว่างวนัที	่29	ธนัวาคม	2563	-	4	มกราคม	2564	
ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

99

ขสอ. ร่วมบริจ�คมูลนิธิบ้�นนกขมิ้น

	 เมื่ อวัน ท่ี 	 23	 ธันวาคม	 2563										

พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ.	 พร้อมด้วย	

ดร.กมล	ศรีล้อม	 รองประธานกรรมการ	

ดร .สม นึก 	 บุญ ใหญ่ 	 ผู้ จั ดการ ใหญ่ 												

นางประภาษร	ทิพย์ดี	นายนลทวัช	สมาธ	ิ

นางสาวพจนา	 วาสิกรัตน์	 รองผู้จัดการ

ใหญ	่และเจา้หนา้ที	่ร่วมมอบเงนิสนบัสนนุ

จำานวน	5,000	บาท	และส่ิงของบริจาค

ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น	 เพื่อสมทบทุน

ค่าของขวัญและงบประมาณในการจัดงาน

คริสต์มาสให้กับเด็ก	ๆ		ด้อยโอกาสและ			

เด็กยากจนตามชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่

จังหวัด	 กรุงเทพฯ	 สุโขทัย	 เชียงใหม่	

เชียงราย	 ซึ่งมูลนิธิฯได้ดำาเนินการอยู่

ปัจจุบัน	 ในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู

แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว

ชสอ. มอบนำ�้ดื่ม ให้กับสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

จังหวัดนนทบุรีในช่วงเทศก�ลปีใหม่

ไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู	 ปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้อุปการะเด็กไว้ใน										

ความอุปถัมภ์	กว่า	300	คนซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อน	เด็กกำาพร้าซึ่งถูกทอดทิ้ง	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	

จังหวัดนนทบุรี



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 401 เดือนมกร�คม 2564

สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้�แบรนด์ FSCT

รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ�่ยธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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สินค้�
ธุรกิจเสริม

ร�ค� ใบละ

150 บ�ท

ร�ค� อันละ

240 บ�ท

803133

แก้วเซร�มิค 

808162

พ�วเวอร์แบงค์

20,000 แอมป์ร�ค�

อันละ

390 บ�ท

808165

แฟลชไดร์ฟ

(32GB สีเงิน) 
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ช่องท�งก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�ก�ร  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวล� 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำ�ก�ร  วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย : ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรส�ร 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 401 เดือนมกร�คม 2564


