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 สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับ กับวารสารขาวสารสหกรณออมสิน ฉบับที่ 6 

ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งถือเปนฉบับสุดทายของป 2561 แลว และก็เปนฉบับสุดทายของผมที่จะทำหนาที่ 

ของบรรณาธิการขาวสารสหกรณออมสินเชนเดียวกันดวย เนื่องจากในปหนาผมไมไดเปนคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณออมสินแลว

เพราะครบวาระของการเปนกรรมการฯ ตองหยุดพัก ไมสามารถสมัครใหมได ซึ่งก็เปนไปตามระเบียบการของสหกรณออมสินที่ไดกำหนดไว 

ก็ตองถือโอกาสนี้ ขอร่ำลา เพื่อนสมาชิกขาวสารสหกรณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย และหวังวาเพื่อนสมาชิกสหกรณทุกทาน จะยังคง

ติดตามขอมูลขาวสารของสหกรณออมสินตอไปอยางตอเนื่องกันนะครับ สวนใครจะมาทำหนาที่เปนบรรณาธิการขาวสารสหกรณในฉบับ 

ตอๆไป ก็คงจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ซึ่งจะเปนชุดที่ 30 ของสหกรณแลวนะครับ อยางไรก็ตามผมก็ยังเชื่อมั่นวา 

วารสารขาวสารสหกรณออมสิน ยังคงมีความจำเปนที่จะตองมีอยางตอเนื่องตอไป ไมวาปจจุบันจะเปนยุคดิจิทัล 4.0 หรือไมก็ตาม  

เพราะการเขาถึงสมาชิกในการนำเสนอขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ ของสหกรณออมสิน ในรูปแบบของวารสารนี้ ยังถือวาสามารถเขาถึง

สมาชิกของสหกรณไดเปนอยางดีครับ ผมมีความเชื่ออยางนั้นจริงๆครับ โดยผมสามารถทราบไดจากการสอบถามเพื่อนสมาชิกสหกรณ 

ที่รูจักกันไดใหความเห็นวายังคงติดตามขาวสารจากวารสารสหกรณออมสินมาโดยตลอด และไดใหขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น 

ผานมายังสหกรณออมสินกันเปนอยางมาก ก็ตองขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสหกรณออมสินเปนอยางมาก มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ 

 โอกาสนี้ ผมขอถือโอกาสเขาเรื่องของวารสารสหกรณออมสินกันเลยนะครับ เรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ เรื่องการเชิญชวน

สมาชิกสหกรณออมสินทุกทานมารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมขึ้นในวันเสารที่ 19 มกราคม 2562  

ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ เหมือนเชนปที่แลวนะครับ และเชนเคยครับสหกรณออมสินไดมีการจัดเตรียมการ

ประชุมในปนี้ เอาไวอยางเรียบรอยแลวเพื่อเตรียมรองรับสมาชิกสหกรณทุกทาน ไมวาจะเปนในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการ

ประชุมใหญ การจัดเตรียมการเลือกตั้ง และที่สำคัญคือ เรื่องของอาหารการกิน เครื่องดื่ม สำหรับสมาชิกที่มารวมประชุมใหญในครั้งนี้อยาง

เพียงพออยางแนนอนครับ โดยสมาชิกทุกทานสามารถมาลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 07.00น.เปนตนไป สิ่งที่ผมอยากจะเรียนใหทราบถึง 

รายละเอียดของการประชุมใหญนอกเหนือจากในเรื่องของวาระการประชุมแลวก็คือ รายละเอียดของการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณและการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณใหทานทราบพอสังเขปก็คือ การเลือกตั้ง

ในป2562 นี้การเลือกตั้งประธาน 1 ทาน และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณจำนวน 7 ทาน นั้น สมาชิกสามารถใชสิทธิเลือกตั้งดวยวิธี

การยกมือรับรองในที่ประชุมใหญเทานั้น เนื่องจากมีผูสมัครไมเกินจำนวนตามที่ประกาศรับสมัคร สวนการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมสินสมาชิกทุกทานจะตองไปใชสิทธิ์ลงคะแนนตามปกติที่หนวยเลือกตั้ง ตามที่สหกรณกำหนดไว ณ บริเวณสนามฟุตบอล 

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ สิ่งที่ผมอยากใหคำแนะนำและจะขอแจงเตือนถึงการมารวมประชุมใหญและลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้ 

ทานจะตองนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานของธนาคาร บัตรพนักงานบำนาญหรือหลักฐานการแสดงตนอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให โดยจะตองมีรูปถายของทานอยูดวยเพื่อเปนการยืนยันตัวตนของสมาชิกมาเปนหลักฐานในการลงทะเบียนหรือเลือกตั้งดวย

นะครับโดยทานสามารถตรวจสอบรายชื่อและหนวยเลือกตั้งได ณ เตนทอำนวยการและสถานที่ที่สหกรณจัดไว หากทานมีปญหานอกเหนือ

จากที่กลาวไวทานสามารถมาแจงที่กองอำนวยการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและหากพบวาทานมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสหกรณแตไมมีชื่อ 

หรือมีปญหาอยางหนึ่งอยางใด จะมีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต) เปนผูวินิจฉัยอนุญาตใหทานที่มีปญหาในเรื่องตางๆ ของสมาชิกใหกับ 

ทกุทานทีม่ปีญหาซึง่จากประสบการณในการประชมุใหญทีผ่านมากค็อืการมาลงทะเบยีนไมทนัหรอืมาชานัน่เอง ซึง่การลงทะเบยีนในครัง้นีจ้ะ 

เริ่มใหลงทะเบียนการเลือกตั้งไดตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)กำหนด ซึ่งโดยปกติจะปดหีบเลือกตั้ง เวลา 15.00 น. ตรง

ดังนั้นทานสมาชิกจะตองมาใหทันตามกำหนดเวลาที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กำหนด มิฉะนั้นทานจะไมสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งได 

และจะทำใหทานเสียสิทธิ์ในการที่จะไดรับคาพาหนะ 1,000 บาทดวย ยังไงๆก็ขอใหมาใหทันเวลากันดวยนะครับ อีกเรื่องที่อยากใหทาน

สมาชิกทราบก็คือ ภายในบริเวณหอประชุมเพชรรัตน ขอใหทานสมาชิกไปลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญโดยพรอมเพรียงกันดวย  

เพราะทีป่ระชมุจะมกีารนบัองคประชมุ ถาไมครบตามทีก่ำหนดไวกจ็ะไมสามารถเปดการประชมุได และจะสงผลใหเกดิความลาชาในการประชมุ 

ซึ่งก็จะทำใหสมาชิกจะไดรับเงินปนผล เงินปนผลเฉลี่ยคืน เงินคาพาหนะลาชาตามไปดวย ผมเองก็อยากใหทุกทานที่มาถึงแลว  

เชิญรับประทานอาหาร เครื่องดื่มที่ทางสหกรณจัดเตรียมไวใหเรียบรอยแลวไปพรอมกันที่หอประชุมเพชรรัตน เพื่อเขารวมประชุมใหญ  

ซึ่งนอกจากทานจะไดรับทราบขอมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณในรอบปที่ผานมาแลว ทานยังสามารถใชสิทธิแสดงความ

คดิเหน็หรอืขอเสนอแนะ หรอืสอบถามปญหาขอสงสยัตางๆในทีป่ระชมุดวยสิง่ตางๆเหลานีผ้มเองพยายามทีจ่ะอธบิายชีแ้จงรายละเอยีดตางๆ 

ใหทานทราบทุกปแตก็ยังมีปญหาขอขัดของเกิดขึ้นในทุกปเชนเดียวกัน สำหรับปนี้ผมหวังวาการประชุมใหญในครั้งนี้ คงจะมีการดำเนินการ

และเปนไปอยางราบรื่น สมาชิกไดรับคาพาหนะ เงินปนผล/เฉลี่ยคืน เขาบัญชี นำเงินไปจับจายใชสอยกันอยางมีความสุขกันทั่วหนาดวย

ความรวดเร็วและถูกตองกันทุกทานนะครับ (รายละเอียดตางๆ ทานสามารถติดตามไดในวารสารขาวสารสหกรณออมสินฉบับนี้ครับ) 

 ทายที่สุดนี้ ผมขอถือโอกาสลาทานสมาชิกสหกรณออมสินทุกทานอีกครั้งนะครับและขอถือโอกาสนี้อวยพรปใหมที่จะถึงใน 

ป 2562 ขออำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกทานเคารพนับถือไดโปรดอำนวยอวยพรใหสมาชิก

สหกรณออมสินทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอใหสมดังใจปรารถนา เงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพกายใจที่ดี เจริญกาวหนาทั้งในชีวิต

ครอบครัวและหนาที่การงานยิ่งๆขึ้นไป ทุกคนทุกทานนะครับ 

                        ...âÃ¨¹�  âÃà¨ÍÃ�Ê... 
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พร�อมรับใช�สมาชิก” 
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ผลการดำเนินงานสหกรณ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
95,365.87         55,362.19        88,080.67        -                  -                  -                    

1,713,125.26    1,943,742.69   1,933,906.22   -                  -                  -                    
14,771.50         14,771.50        14,771.50        8,512,074.23   8,678,773.83   8,738,121.31     

12,931,327.42  13,005,455.78 13,148,091.18 124,742.83      136,808.56      151,106.00        
1,737.92           1,643.67          1,569.50          8,636,817.06   8,815,582.39   8,889,227.31     

27,443.01         33,277.51        28,768.94        
5,524,380.47   5,584,864.23   5,629,185.45     

335,730.23      335,730.23      335,730.23        
22,804.71        21,375.71        21,588.21          

264,038.51      296,700.78      339,456.81        
6,146,953.92   6,238,670.95   6,325,960.70     

14,783,770.98  15,054,253.34 15,215,188.01 14,783,770.98 15,054,253.34 15,215,188.01   

เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหกู้ย้ืม-สุทธิ
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ
สินทรัพยอื์�น

สินทรพัย์

รวมสินทรพัย์

รวมหนี� สิน

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานธนาคารออมสิน จาํกดั
รายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 , 31 ตุลาคม 2561, 30 พฤศจิกายน 2561
(ไมไ่ดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชสีหกรณ)์ 

ทุนเรือนหุน้
ทุนของสหกรณ์

หนี� สิน
เงินเบิกเกินบญัชธีนาคาร
เงินกูย้ืม
เงินรับฝาก
หนี� สินอื�น

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื์�น

ทุนสาํรอง
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอื�นๆ
กาํไรสุทธิ
รวมทุนของสหกรณ์

รวมหนี� สินและทุนของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย (ตอป) 

 เงินฝาก 

 ออมทรัพย์พิเศษ 3.25 % 

 ออมทรัพย์ 2.00 % 

 

 เงินกู 

 สามัญ  5.25 % 

 ฉุกเฉิน 5.25 % 

 กูพิเศษ 5.15 % 

 เงินฝากค้ำประกัน 4.00 % 

 เงินฝากค้ำประกัน 4.00 % 

 กรณีผิดนัดชำระ       +0.25 % 



»ÃÐ¡ÒÈ 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2562 

นายจักรพรรดิ  นิยมจันทร์ 
ประธาน 

นายเชิด  นาคมณี 
กรรมการ 

นายบรรจง  แผพุมทรัพย์ 
กรรมการ 

นายพิชัย  แสงพิทักษ์ 
กรรมการ 

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์ 
กรรมการ 

นายสุวัฒน์  จันทรทาจีน 
กรรมการ 

นางกิติมา  แฟงทอง 
กรรมการและเลขานุการ 
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แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ  
กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำป 2562 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน 

นายวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์ 

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร 
หมายเลข 1 

วาที่ร.ต. เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร  
หมายเลข 6 

นางสาวภาวินี  นพตระกูล 
หมายเลข 2 

นายสุรพล  จันทรทาจีน 
หมายเลข 3 

นายวิมล  ทุงทอง 
หมายเลข 4 

นายสุภาวุฒิ  ดาระอินทร์ 
หมายเลข 5 

นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ 
หมายเลข 7 



ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 9 คน 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
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นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์ 
หมายเลข 1 

หมายเลข 4 

นางสาวสุธีรา  กฤษณจักราวัฒน์ 
หมายเลข 9 

นายณัฐวัฒน์  จันทรรัตน์ 
หมายเลข 2 

นายสมพล  บุญประคอง 
หมายเลข 5 

นายบุญเชิด  ชื่นจิตต์ 
หมายเลข 10 

นายณฐวัฒน์  ชาญประไพร 
หมายเลข 3 

ถอนตัว 

นางอุษา  ชื่นจิตต์ 
หมายเลข 6 

นางสาวสอาดศรี  สุรชัย 
หมายเลข 7 

นางบุหงา  บำรุงเอื้อ 
หมายเลข 8 



สมาชิกควรรู้ 

คำแนะนำการเขารวมประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 ในวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 

1.  การลงทะเบียนเขารวมประชุม  

 ตั้งแตเวลา 07.00 น. - 15.00 น. บริเวณสนามฟุตบอลตาม

หนวยเลือกตั้งที่กำหนดลงลายมือชื่อเขารวมประชุมแสดง         

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน                   

ธนาคารออมสิน บัตรพนักงานบำนาญ หรือบัตรอื่นๆ                

ที่ทางราชการออกใหโดยมี รูปถายใหกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อบันทึกเลขบัตรฯ 

2.  การเขารวมประชุม เวลา 08.00 น. ประชุมตามวาระ 

ตางๆ ที่ไดกำหนดไว 

3.  สถานที่เลือกตั้ง  บริเวณสนามฟุตบอลตามหนวยเลือกตั้งที่

สหกรณกำหนด 

4.  การเลือกตั้ง การเลือกตั้งโดยสมาชิกใชสิทธิ เลือกตั้ง               

และลงคะแนนเลือกตั้งดวยเครื่องลงคะแนน 

5.  การเลือกตั้งดวยเครื่องลงคะแนน  

 -  เวลาในการเริ่มลงคะแนนเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งกำหนด และการปดรับลงคะแนน   เวลา 15.00 น.  

 -  ลงลายมือชื่อในทะเบียนลายมือชื่อ ที่หนวยเลือกตั้งที่ลง

ทะเบียน พรอมรับบัตร 2 ประเภท ไดแก              

  1.  รับบัตรแสดงตนผูใชสิทธิเลือกตั้ง (สีฟา) และบัตรแลก

คูปองคาพาหนะ ( สีชมพู )  

  2.  สงบัตรแสดงตนผูใชสิทธิเลือกตั้ง(สีฟา)ใหกรรมการ

ประจำหนวยเลือกตั้ง 

   -  เขาคูหาลงคะแนน 

    -  ดูสัญญาณไฟ 

   -  ไฟสถานะเปนสีเขียว แสดงวาพรอมลงคะแนน 

   -  ไฟแสดงสถานะสีแดง แสดงวายังไมพรอมลง

คะแนนตองรอจนกวาจะเปนสีเขียว 

4. กรณีประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง 

 -  กดปุมหมายเลขที่ตองการโดยเลือกผูตรวจสอบกิจการ   

ไมเกิน 5 หมายเลข 

 -  กดปุมหมายเลขใหมีไฟสวางขึ้น ถาไมมีแสงไฟ แสดงวา

กดไมติดใหกดใหม 

 -  หากตองการเปลี่ยนหมายเลขใหมใหกดปุมยกเลิก  

จากนั้นใหกดปุมหมายเลขที่ตองการเลือกใหม 

 -  ตรวจสอบหมายเลขที่เลือกใหตรงตามความตองการ           

แลวกดปุมยืนยันการลงคะแนนดวยการกดปุมเครื่องหมาย

กากบาท  x  ดานลางของเครื่องลงคะแนน 

 -  เมื่อไดยินสัญญาณเตือนใหรีบออกจากคูหาทันที 

5. กรณีไมประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง 

 -  ใหกดปุมไมประสงคลงคะแนน (สีเหลือง ดานบน) 

 -  ยืนยันดวยการกดปุมเครื่องหมายกากบาท  x ดานลาง 

 -  เมื่อไดยินสัญญาณเตือนใหรีบออกจากคูหาทันที 

6. การรับเงินคาพาหนะ  

 หลังจากลงคะแนนเลือกตั้งเรียบรอยแลว นำบัตรแลกคูปอง

คาพาหนะ (สีชมพู) มาแลกรับบัตรคูปองคาพาหนะ (สีเหลือง)

และนำมารับเงินคาพาหนะในวันประชุมไดที่ กลุมงานบริการ

ลูกคา 2 สำนักพหลโยธิน ภายในเวลา 16.00 น. ในกรณีที่ 

ไมสามารถรับเงินในวันดังกลาวไดใหนำคูปองคาพาหนะมารับที่

สหกรณภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 

7.  รวมคะแนนเลือกตั้ง หลังปดเลือกตั้งเวลา 15.00 น.          

ดวยเครื่องรวมคะแนน และประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้ง 

8.  ทั้งนี้ การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและ

กรรมการดำเนินการ ประจำป 2562 มีผูสมัครรับเลือกตั้ง         

มีจำนวนไมเกินตามประกาศรับสมัคร จึงใชวิธีเลือกตั้งโดยให

สมาชิกยกมือรับรองในที่ประชุมใหญ ประจำป 2562 

คำแนะนำดังกลาว อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและขั้นตอนใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญได 

หากไมมีบัตร  ไมมีสิทธิเขารวมประชุมใหญและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 08 



สมาชิกควรรู้ 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
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ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
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COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 

1 »ÃÐªØÁ¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹§Ò¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22-23 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561  

³ ¤ÃÑÇÍÔèÁÊØ¢ ºŒÒ¹ÍÂÙ‹à»š¹ÊØ¢ ¨Ñ§ËÇÑ́ ©ÐàªÔ§à·ÃÒ 

2 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22-23 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561  ä´Œ̈ Ñ́ â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� ËÑÇ¢ŒÍ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹

ÊË¡Ã³�” ³ ¤ÃÑÇÍÔèÁÊØ¢ ºŒÒ¹ÍÂÙ‹à»š¹ÊØ¢ ¨Ñ§ËÇÑ́ ©ÐàªÔ§à·ÃÒ 

3 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1-3 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561 ÊË¡Ã³�ä´ŒÊ‹§µÑÇá·¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¨Ñ́ ¡ÒÃÅÙ¡Ë¹ÕéáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡¼ÙŒ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹” ³ à¢×èÍ¹ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã� ¨Ñ§ËÇÑ́ ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 

â´ÂªÁÃÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈  à»š¹¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ 



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
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COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 

4 àÁ×èÍÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561 ÊË¡Ã³�Ã‹ÇÁ¾Ô¸ÕÇÒ§¾Ç§ÁÒÅÒ ¶ÇÒÂà»š¹ÃÒªÊÑ¡¡ÒÃÐ             

áÅÐ¾Ô¸ÕºÓà¾çÞ¡ØÈÅÍØ·ÔÈ¶ÇÒÂ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹ÊÇÃÃ¤µ¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨ ¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ  

³ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 

5 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561 ÊË¡Ã³�̈ Ñ́ â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� ËÑÇ¢ŒÍ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃË¹ÕéáÅÐ¡®ËÁÒÂ” â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃË¹Õé 

áÅÐ¡®ËÁÒÂãËŒá¡‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� ³ ËÍ»ÃÐªØÁà¾ªÃÃÑµ¹ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 
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