


02 ขาวสารสหกรณออมสิน  
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 

สารจากผู�อำนวยการธนาคารออมสิน 

 สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ทุกทาน ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติ

อยางยิ่งที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในกิจการสหกรณในฐานะที่ปรึกษาสหกรณกิตติมศักดิ์ และผมยังเปนหนึ่งในสมาชิกสหกรณที่

ดำเนินธุรกรรมดานเงินฝาก และทุนเรือนหุน ดวยเชนกัน 

 

 ผลการดำเนินงานของสหกรณมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง อันสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ 

ประกอบดวยความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการที่ผานมาแลวหลายคณะ โดยมีเปาหมายเดียวกัน

คือการพัฒนาสหกรณเพื่อความเขมแข็ง และเปนที่พึ่งของสมาชิกอยางยั่งยืน  ผมในฐานะผูอำนวยการธนาคารออมสิน  

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ขอเปนสวนหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหกิจการของสหกรณเจริญกาวหนา และประสบความสำเร็จ 

ยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรใหกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด พรอมดวยสมาชิก และ

บุคลากรของสหกรณ ประสบแตความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพรางกาย จิตใจ เขมแข็งตลอดไป   

 

 

 

 

 

(นายวิทัย  รัตนากร) 

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน / ที่ปรึกษากิตติมศักด 

 



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 03 

editor’s talk 
บก.บอกกลาว 

 สวัสดี	 เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่าน	 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับข่าวสารสหกรณ์ออมสินฉบับที่	 4	

ประจำเดือน	 กรกฎาคม	 –	 สิงหาคม	 2563	 ซึ่งถือเปนเดือนมหามงคลของปเลยครับเพราะในเดือนกรกฎาคมก็เปนเดือนแห่ง	

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	 10	 และในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2563	 ก็เปนวันแห่งมหามงคลยิ่งของชาวไทยเช่นเดียวกัน	 นั่นก็คือวันเฉลิม	

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวงและถือเปนวันแม่แห่งชาติของปวงชน

ชาวไทยอีกด้วย	 ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะกรรมการดำเนินการ	 ที่ปรึกษา	 สมาชิก	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารออมสิน	 จำกัดขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี	

พันปหลวงให้ทรงพระเกษมสำราญ	 พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเปนมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป	 ด้วยเกล้าด้วย

กระหม่อม	 ขอเดชะ	 ซึ่งทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถวายพระพรชัยมงคลแด่ราชวงศ์ทุกๆพระองค์ในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็รู้สึกมีความ

สุขมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยอันมีสถาบัน	 ชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของปวง	

ชาวไทย	ทุกคนและผมเชื่อว่าสมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกๆท่านก็คงรู้สึกตื้นตันใจเช่นเดียวกันนะครับ		

	 ทีนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับสาระต่างๆของข่าวสารสหกรณ์ออมสินในฉบับนี้กันบ้างดีกว่า	 เรื่องแรกที่จะขอกล่าวถึงก็คือการ

เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนที่	 17	 อย่างเปนทางการของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน	

คุณวิทัย	 รัตนากร	 เมื่อวันพุธที่	 1	 กรกฎาคม	 2563	 ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดให้มีพิธีการต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก	

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน	 คุณวิทัย	 รัตนากร	 โดยท่านได้ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารงานของ	

ธนาคารออมสินให้กับพนักงานไปเปนที่เรียบร้อยแล้ว	 โดยเนื้อหาที่ท่านให้ไว้	 ถือว่าได้ใจพนักงานธนาคารออมสินเปนอย่างมาก	

ส่วนเรื่องต่อไปก็คือการติดตามการบริหารงานของท่านต่อไป	 ก็ขอให้การดำเนินการทุกอย่างที่ท่านตั้งใจให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายสร้างความเจริญให้กับธนาคารออมสินของเรายิ่งๆขึ้นไปส่วนเรื่องที่น่ายินดีสำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ธนาคารออมสินในครั้งนี้	 ท่านได้ตอบรับการเปนประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน	

จำกัด	 ของพวกเราอีกด้วย	 ต้องขอขอบพระคุณเปนอย่างสูงไว้	 ณ	 ที่นี้ด้วยโดยท่านได้ให้เกียรติกับข่าวสารของสหกรณ์โดยแถลง

ผ่านสารจากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 ซึ่งสามารถติดตามได้ภายในข่าวสารฉบับนี้นะครับเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะกล่าวถึง		

ก็คือการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมสินที่เปนสมาชิกครบ	 25	 30	 และ	 35	 ป	 โดยสหกรณ์จะมอบทุนเรือนหุ้นเปน

จำนวนเงินตามระยะเวลาการเปนสมาชิกของสหกรณ์ของแต่ละท่าน	 และเราจะมีรายละเอียดรายชื่อแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ	 สำหรับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจที่อยากให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันก็คือผลการ

ดำเนินงานในช่วงครึ่งปแรกของ	 ป	 2563	 ทางสหกรณ์ก็มีงบการเงินของสิ้นเดือนพฤษภาคม	 -	 มิถุนายน	 2563	 มาเล่าแจ้ง

แถลงไขให้ทุกท่านที่สนใจและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ว่าเปนอย่างไรกันบ้างในช่วงวิกฤต	 COVID-	 19	 ก็สามารถ

ติดตามได้ในฉบับนี้เช่นเดียวกัน	 ส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเปนข่าวสารทั่วไปที่น่าจะเปนประโยชน์ให้กับสมาชิก	 ทาง	

คณะจัดทำข่าวสารก็พยามรวบรวมเนื้อหาข่าวสารกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกก็ล้วน

แล้วแต่เปนประโยชน์ทั้งสิ้น	 ก็อยากจะฝากสมาชิกทุกท่านติดตามข่าวสารของสหกรณ์ออมสินได้นะครับ	 และเมื่อท่านได้อ่าน

ข่าวสารสหกรณ์ออมสินแล้วก็ขอความกรุณาช่วยส่งต่อให้เพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นๆได้อ่านกันทั่วหน้าทุกท่านรวมถึงสมาชิก	

ทุกท่านที่อยากทราบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสามารถ	ScanQR	CODE	เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ท้ายเล่มของวารสารนะครับ	 	

	 ท้ายนี้	 ถ้าจะไม่พูดถึงก็คิดว่าจะตกข่าวเปนแน่	 นั่นก็คือการที่มีข่าวการที่มีผู้ติดเชื้อจากชาวต่างชาติทั้งที่จังหวัดระยอง

และกรุงเทพมหานคร	 ก็ทำให้คนไทยทุกคนมีความวิตกและ	 ผวาไปกับโรคCOVID-19กลัวจะกลับมาระบาดซ้ำขึ้นมาอีกจาก	

ข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้น	 ก็ไม่รู้จะไปโทษใคร	 เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วนอกจากจะขอให้ทางผู้เกี่ยวข้องหาทางควบคุมไม่ให้

แพร่ระบาดขึ้นมาอีกรวมทั้งหาสาเหตุและข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด	 ปิดจุดอ่อนต่างๆให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เพราะเท่าที่มีการแพร่ระบาดที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้ว	 กำลังจะดีขึ้น	 กลับมามีข่าวขึ้นมาอีก	 ถ้ามีการระบาดรอบสองก็ไม่

อยากจะนึกเลยว่าเศรษฐกิจของบ้านเราจะเปนอย่างไรก็ขออวยพรให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก้ไขได้และผ่านไปด้วยดีด้วยเทอญ		

พวกเราในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมสินขอเปนกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย	 และขอให้สมาชิกทุกท่านรอดพ้นและ

ปราศจากภัยCOVID-19ภัยเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทุกๆท่านด้วย	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ 

 

นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ 

ประธานกรรมการประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สารบัญ         
 
 สารจากประธาน 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 หน�า  2 
 
 บก.บอกกล�าว 
 หน�า 3  
 
 รายชื่อผู�ที่เป�นสมาชิก   
 สหกรณ�ครบ 25 30  
 35 ป� เดือน กรกฏาคม -    
 สิงหาคม 2563 
 หน�า 4-5 
 
 คอลัมน� สหกรณ� 
 ยุคดิจิทัล หน�า 6 
 
 คอลัมน� กฎหมาย  
 คู�สหกรณ� 
 หน�า 7 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 สหกรณ� หน�า 8 
 
 ปฏิบัตธรรม 
 วัดพรหมรังสีและ  
 คำแนะนำการยื่นกู�เงิน 
 กับสหกรณ� 
 หน�า  9 
 
 COOP EVEN 
 หน�า  10 
 
 ขยายสำนักงานสหกรณ� 
 หน�า  11 

 
“สหกรณ�ก�าวไกล 

พร�อมรับใช�สมาชิก” 



สมาชิกครบ 25 ปี 
 

00112447	 นางสาวคัทลิยา			ล้ำเลิศ	 		

00112629	 นายวินัย			สิทธิไวทยาภรณ์	 		

00112674	 นายอัตถกรานต์			สุทธิพันธ์	 		

00112685	 นายอารัก			คงแสงศักดิ์	 		

00112710	 นางสาวโศภิตา		รักบางแหลม			

00112743	 นางเยาวลักษณ์			ศรีหาโคตร	 		

00112765	 นายจรุงแสง			สู่ความดี	 		

00112947	 นายนนทวัฒน์			สุขผล	 		

00112958	 นางภัทราวดี			ธนาจินดากุล	 		

00112969	 นางพรรณทิพย์			จันทร์เทศ	 		

00112970	 นางวนิดา			จันทร์ทิม	 		

00112992	 นายชูศักดิ์			บางอ้น	 		

00113006	 นางลภัสรดา			ชัยสุธีกุล	

สมาชิกครบ 30 ปี 
 

00080653	 นางสาวพนิดา  คุณูปธานินทร์		 	

00080711	 นางอมรรัตน์			วงศ์บุษยมาส	 	 	

00080722	 นายศรชัย			จันโทวงษ์	 	 	

00080755	 นางสาวกลอยใจ			สวนสนิท	 	 	

00080766	 นางสุมาลี			สุวรรณโคตร	 	 	

00080788	 นางวัชรินทร์			มณีคันโท	 	 	

00080799	 นางสายพิณ			เจริญไชย	 	 	

00080846	 นางสาวภัสรา			ภาระกิจโลหะ		 	

00080868	 นางนฤมล			อนันตสินกุล	 	 	

00080879	 นายบุญเชิด			คำสัตย์	 	 	

00080880	 นางนิภาวรรณ			วสะสมิทธ์	 	 	

00080891	 นางจิราภรณ์			ลาภจิตร	 	 	

00080937	 นางสาวลำพึง			ลอยอากาศ	 	 	

00080959	 นางสาวเจษฏา			โกยทอง	 	 	

00081358	 นางสาวรังสิมา			สินาคม	 	 	

00081369	 นางชลชรีย์			จารุดุล	 	 	

00081405	 นายปราโมทย์			อังสนาภิรมย์	 

สมาชิกครบ 25 ปี 
 

00112834	 นายธีรพล			สุวรรณบุบผา						

00112845	 นางสาวสุรางค์รัตน์			นามเนียม						

00112856	 นางอุไรภรณ์			นารอด						

00112878	 นายณฤทธิ์			สวนจรูญ						

00112890	 นางปภัสรา			น้อยพรหม						

00112914	 นางสำรวย			แก้วตา						

00112925	 นายกิตติพงศ์			วิจารณ์ปรีชา						

00112936	 นางสาวกุลนิษฐ์			พึ่งหิรัญ						

00113017	 นางอัจฉรา			พูลทรัพย์						

00113028	 นายสมปอง			ศรีสุวรรณ						

00113039	 นายนิติเวช			ยั่งยืน						

00113040	 นายอภิวัฒน์			วิวราวรณ์						

00113051	 นายศุภชัย			เทอดกิติวรางค์						

00113062	 นางวิภาภรณ์			สุริยัน						

00113084	 นางสาวสุภาพร		ปัญญาประทีป						

00113095	 นางน้ำฝน			เสนาธรรม						

00113108	 นางประไพ			ร่วมชาติสกุล						

00113120	 นางสุวพัชร			เฉลิมกิติ						

00113131	 นางปุณยภา			โสภณคณาทร						

00113142	 นางสาวธิดารัตน์			พิพิธกุล						

00113153	 นางศรีประภา			ยอดบริบูรณ์						

00113164	 นางสาวปิยวรรณ		ข่ายป้องค่าย						

00113175	 นางเบญจวรรณ			พุกจินดา	 		 		

สมาชิกครบ 30 ปี 
 

00080960	 นางชุตินันท์			แช่มโชติ					

00080993	 นางนันทวัน			มีวงศ์อุโฆษ					

00081007	 นางวรรณา			ฐิติบรรณ					

00081029	 นายอุทิศ			รักษาธรรม					

00081030	 นายทองคำ			ศรีนามล					

00081063	 นางสาวดรรชนี			กิระวานิช					

00081109	 นางพรพรรณ			เจตนากลาง					

00081110	 นางสุกัญญา			สังข์ทิตนุ					

00081132	 นางพรรัตน์			คล้ายนาค					

00081154	 นางพิมพ์นิภา			นามขาล					

00081187	 นายอนันต์			ภวภูตานนท์					

00081212	 นายพรเทพ			ทองอนันติวงศ์					

00081234	 นางคำภา			บุตรแก้ว					

00081256	 นางเฉลิมศรี			จันทพงษ์พิวัฒน์					

00081278	 นางสาวชวาพร			แซ่คึ้ง					

00081289	 นางสาวศุภศศิมิตร			เนียวกุล					

00081290	 นางนพมาศ			ถนัดค้า					

00081303	 นางสาวอำพัน			ธิช่างทอง					

00081314	 นางสาวฉอ้อน			จันทรวังโส					

00081336	 นายวันชัย			พานุทัต					

00081347	 นางกัลยา			หนูประสิทธิ์					

00081392	 นายจิรพล			หงษ์ทอง					

00081416	 นางสาววาสนา			ดอนดาไพร					

00081427	 นางสาววิไล			เดชธนสมบัติ					

00081438	 นายอาจ			ศิริพินธุ์					

00081449	 นายปรีชา			ขวัญมงคล				

สมาชิกครบ 35 ปี 
 

00037547	 นางประไพพรรณ			ชฎากรณ์					

00037581	 นายวารี			ปานเทพา					

00037592	 นายอภิเชษฐ			แพงกระโทก					

00037672	 นางสาวอุบลรัตน์			นพรัตน์					

00037821	 นางเบญจมาศ			โพธิ์พูนศักดิ์					

00037843	 นายสำแร			ยิ่งยวด					

00037854	 นายจรัญ			ปริยฉัตรกุล					

00037865	 นางรสสุคนธ์			ไตรจักรปราณี					

00037898	 นางกงจันทร์			เอื้อกิจ					

00037912	 นายปรีชา			แจ่มแจ้ง					

00037923	 นายวีระณัฎฐ์			บุญนวน					

00037945	 นางสาวจินตนา			คงมนัส					

00037989	 นายสมศักดิ์			ปานประภากร					

00038026	 นางสาวรัตนี			ศุภสร					

00038059	 นางมัทนา			สุขแสง					

00038128	 นายผล			เสนาะ					

00038139	 นายมานพ			กาญจนมณฑล					

00038184	 นายสว่าง			ขวัญแก้ว					

00038253	 นางวารุณี			อัจฉริยาการุณ					

00038264	 นางจินตนา			วรรณนิยม					

00038286	 นายประศาสตร์			ผ่านเมือง					

00038311	 นายพร้อมศักดิ์			อินทสอน					

00038333	 นายชัยวัฒน์			ชุนห์บุตรี					

00038402	 นางอรทัย			ตันติวงษ์					

00038435	 นางอุบล			ณ	นคร					

00038468	 นางสาววัชรีย์			พ่วงน้อย					

00038480	 นายสุทรรศน์			สุวรรณธาดา					

00038720	 นายรัตน์			บัวเทศ					

00038946	 นายทัศน์			พิมพ์ทอง	 		 	

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 04 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี กรกฏาคม 2563 

หมายเหตุ	 1.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	25	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	5,000.-	บาท	
	 2.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	30	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	6,000.-	บาท	
													3.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	35	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	7,000.-	บาท	
สหกรณ์จะมอบให้กับสมาชิกเป็นทุนเรือนหุ้นในวันที่ครบกำหนดแต่ละเดือนของสมาชิกแต่ละท่าน	



สมาชิกครบ 25 ปี 
 

00112447	 นางสาวคัทลิยา			ล้ำเลิศ	 		

00112629	 นายวินัย			สิทธิไวทยาภรณ์	 		

00112674	 นายอัตถกรานต์			สุทธิพันธ์	 		

00112685	 นายอารัก			คงแสงศักดิ์	 		

00112710	 นางสาวโศภิตา		รักบางแหลม			

00112743	 นางเยาวลักษณ์			ศรีหาโคตร	 		

00112765	 นายจรุงแสง			สู่ความดี	 		

00112947	 นายนนทวัฒน์			สุขผล	 		

00112958	 นางภัทราวดี			ธนาจินดากุล	 		

00112969	 นางพรรณทิพย์			จันทร์เทศ	 		

00112970	 นางวนิดา			จันทร์ทิม	 		

00112992	 นายชูศักดิ์			บางอ้น	 		

00113006	 นางลภัสรดา			ชัยสุธีกุล	

สมาชิกครบ 30 ปี 
 

00080653	 นางสาวพนิดา  คุณูปธานินทร์		 	

00080711	 นางอมรรัตน์			วงศ์บุษยมาส	 	 	

00080722	 นายศรชัย			จันโทวงษ์	 	 	

00080755	 นางสาวกลอยใจ			สวนสนิท	 	 	

00080766	 นางสุมาลี			สุวรรณโคตร	 	 	

00080788	 นางวัชรินทร์			มณีคันโท	 	 	

00080799	 นางสายพิณ			เจริญไชย	 	 	

00080846	 นางสาวภัสรา			ภาระกิจโลหะ		 	

00080868	 นางนฤมล			อนันตสินกุล	 	 	

00080879	 นายบุญเชิด			คำสัตย์	 	 	

00080880	 นางนิภาวรรณ			วสะสมิทธ์	 	 	

00080891	 นางจิราภรณ์			ลาภจิตร	 	 	

00080937	 นางสาวลำพึง			ลอยอากาศ	 	 	

00080959	 นางสาวเจษฏา			โกยทอง	 	 	

00081358	 นางสาวรังสิมา			สินาคม	 	 	

00081369	 นางชลชรีย์			จารุดุล	 	 	

00081405	 นายปราโมทย์			อังสนาภิรมย์	 

สมาชิกครบ 25 ปี 
 

00113197	 นางฉันทนีย์			สง่าวงศ์					

00113244	 นายธนากร			บุราณรัตน์					

00113255	 นางสาวสุภิณฐ์ญา			บุณยาทร					

00113266	 นางสาววรรณา			ฤกษ์สิริกรกุล					

00113277	 นางมณีพรรณ			พวงบุบผา					

00113288	 นายวีระพงษ์			สุโพธิ์					

00113299	 นายชยธร			จีนประโคน					

00113324	 นางสาวจิราภรณ์			ศิริไพบูลย์				

      
 

 

 

สมาชิกครบ 30 ปี 
 

00080379	 นางอำไพ			นามวงค์					

00081450	 นางธารทิพย์			พงษ์เจริญ					

00081494	 นายรังษี			ธนนิธิกุล					

00081507	 นายวีระยุทธ			ธนลาภสกุลกิจ					

00081530	 นางมาณวิกา			ตั้งประพฤติดี					

00081541	 นายสุชิน			พ่วงสมจิตร					

00081552	 นางนพวรรณ			บุตรศิริ					

00081563	 นางสาววิมล			หิรัณยตระการ					

00081609	 นายกฤษณ์ธนภูมิ์			แพ่งพิพัฒน์					

00081632	 นางอนงค์			สารกาญจน์					

00081643	 นางสาวนันจณา			ยนต์นาวา					

00082031	 นายวานุสรณ์			ภักดีภิบาล					

สมาชิกครบ 35 ปี 
 

00038548	 นายณัฐพงษ์			เผ่าสุทอ						

00038560	 นางพรนภา			วงษ์วิกย์กรณ์						

00038571	 นายเกรียงไกร			พิชาลี						

00038582	 นายสมชาย			ศิลป์สุวรรณ์						

00038617	 นางสถาพร			เทพยศ						

00038662	 นายอลงกรณ์			รินทรามี						

00038695	 นายสร้อย			โสพัน						

00038708	 นายดิลก			กรุงศรี						

00038797	 นางเยาวลกัษณ	์ไพบลูยพ์ชิยะกลู     

00038833	 นางองุ่น			อาจวงค์ษา						

00038855	 นายวิรัตน์			วานิชคาม						

00038888	 นางอรุณรัตน์			เผือกวัฒนะ						

00038935	 นายสมศักดิ์			วัชรเวท						

00038991	 นางปาริชาติ			อัยราคม						

00039016	 นางสาวจันทร			พรมมา						

00039027	 นางกาญจนา			คล้ายมุข						

00039049	 มรว.ศรีสุดา			คงประเสริฐ						

00039050	 นางดารินทร์			เรืองจำรัส						

00039094	 นายภานุมาศ			มานะศิริ						

00039107	 นางต้องใจ			ธนะโสภณ						

00039129	 นางสาวอินทิรา			เชื่อมมณี						

00039130	 นายภาณุ			วงศ์ปราชญ์						

00039538	 นางสาวพรรณสรร		ทองบุนนาค						

00039549	 นางเพ็ญพิมพ์			ประจุมาศ						

00042964	 นางศิริวรรณ			ลิมจิตติ						

00044148	 นางกนกวรรณ			ครุฑจันทร์						
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หมายเหตุ	 1.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	25	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	5,000.-	บาท	
	 2.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	30	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	6,000.-	บาท	
													3.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	35	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	7,000.-	บาท	
สหกรณ์จะมอบให้กับสมาชิกเป็นทุนเรือนหุ้นในวันที่ครบกำหนดแต่ละเดือนของสมาชิกแต่ละท่าน	



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 06 

Blog ¡ÃÐ´ÒÉ@Coop 
¤ØÂ¡Ñ¹¡‹Í¹   
 สวัสดีครับ	 ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน	 พบกับคอลัมน์Blogกระดาษ@Coop	 ฉบับนี้เปนฉบับที่แปดแล้ว	 กับข่าวสารที่น่าเล่าสู่กันฟังกับ

เรื่องราวใหม่	ๆ	เทคโนโลยี	หรือเรื่องที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมาเล่าให้ฟังกัน	เล่ากันแบบไม่ซีเรียสนะครับเหมือนเดิมครับ	ช่วงนี้สถานการณ์	โควิด	19	

ดูดีขึ้นแล้ว	 แต่ก็ยังมีข่าว	 พวกแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองกับข่าวคนที่มาจากคณะฑูต	 ติดเชื้อแล้วออกมาเดินเพ่นพ่าน	 ทำให้ต้องกังวลกันต่อไปอีก		

เฮ้อ	ก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันหน่อยนะครับ	มาว่าเรื่องของเราดีกว่าครับ	

เรื่องประจำฉบับ ที่ผ่านมาช่วงนี้กระแส	 แอปชื่อดังที่สุดคงเห็นจะเปนใครไปไม่ได้นอกจากแอปที่มีชื่อว่า	 “Tiktok”	 ครับ	 ทั้งวัยรุ่น	 วัยโต		

วัยเด็ก	แล้ว	Tiktok,	มันคืออะไร	 เปนยังไง	สำหรับบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านก็พอรู้มาบ้าง	ผมก็เลยขออนุญาตกอปมาบอกต่อละกันครับ	Tiktok	

เปนแอป	 social	 network	 สัญชาติจีนที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง	 app	 store	 ของ	 iOS	 และ	 play	 store	 ของ	 Android	 อย่างไรก็ดี	

Tiktok	มีความแตกต่างจาก	Facebook	และ	Instagram	ตัวแอป	Tiktok	จะสนับสนุนให้ผู้ใช้อัพโหลดคลิปวีดิโอสั้นๆ	ไม่เกิน	1	นาทีลงไปในแอป	

แต่ที่เจงคือ	 แอป	 Tiktok	 จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่เพลงและเอฟเฟคต่างๆ	 ลงในคลิปได้	 นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้ใช้ยังสามารถลงคลิปลิปซิงค์สั้นๆ	

ของตัวเองลงไปในแอปด้วยแลวมันดียังไง?	 คำตอบน่าจะเปนว่า	 มันทำให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอมากนักสามารถสร้างคลิปของ

ตัวเองที่ตลก	 สนุกสนาน	 และน่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว	 Tiktok	 จึงเปนที่นิยมสูงมากในหมู่	 Gen	 Z	 ที่ชอบการดูคลิปที่เปนไวรัลต่างๆหลายคนที่ทำ

คลิป	 Tiktok	 แล้วเปนไวรัลได้ขึ้นสู่สถานะเซเลป	 เพลงบางเพลงก็ดังขึ้นจากความนิยมใน	 Tiktok	 ด้วยนี่จึงเปนสาเหตุหลักที่ทำให้	 Tiktok	 ดังและ

เปนที่นิยมสูงมากทั่วโลก	

 ที่มาของแอป Tiktok พอสังเขป	Tiktok	คือ	“โต่วยิน”	Tiktok	ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท	Bytedance	บริษัทสัญชาติจีนที่มีสำนักงานใหญ่

อยู่ที่กรุงปกกิ่ง	ผู้ก่อตั้ง	Bytedanceชื่อ	จางอีหมิง	ผู้เคยทำงานเปนวิศวกรซอฟต์แวร์	 (Software	engineer)	มาก่อนในป	ค.ศ.2016	Bytedance

และจางอีหมิงเปิดตัว	 social	 network	 ตัวใหม่ชื่อโต่วยิน	 ซึ่งเปนแอป	 social	 network	 ที่ให้ผู้ใช้อัพวีดิโอสั้นๆ	 ลงใน	 app	 และตอบสนองกันได้

สาเหตุที่โต่วยินประสบความสำเร็จคือ	 การ	 position	 ตัวเองล้วนๆ	 Bytedance	 จึงเข้าสร้างตลาดในกลุ่มคนเหล่านี้โดยพุ่งเป้าไปที่เยาวชนอายุ	

ต่ำกว่า	24	ป	Bytedance	โฆษณาแอปโต่วยินในรายการทีวีที่ดังๆ	ที่เยาวชนเหล่านี้ดู	ทำให้เกิดกระแสหันมาลองใช้งานแอปใหม่นี้เมื่อคนได้ลองใช้	

แน่นอนว่ามันก็เกิดเปนไวรัล	 และขยายความนิยมมากขึ้นไปเรื่อยๆ	 สุดท้ายแล้วจางอีหมิงและ	 Bytedance	 จึงต้องลงทุนเซิฟเวอร์ที่ใหญ่มากขึ้น	

และเพิ่มเอฟเฟคต่างๆ	 อย่างฟิลเตอร์	 สติกเกอร์	 เพื่อที่ผู้ใช้จะได้มีลูกเล่นในการจัดการกับคลิปของตัวเองมากขึ้น	 โต่วยินยิ่งได้รับความนิยมและมี	

ผู้ใช้มากกว่าร้อยล้านคนในป	ค.ศ.2017	อย่างไรก็ตามจางอีหมิงปรารถนาจะนำโมเดลธุรกิจนี้ออกไปสู่ต่างประเทศด้วย	ในเดือนกันยายน	ค.ศ.2017	

เขาจึงเปิดแอปในลักษณะเดียวกันให้ชาวต่างชาติสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้	 แอปที่ว่านี้คือ	 Tiktok	 นั่นเองใครยังไม่ได้ลองโหลดมาเล่นก็อย่าลืม	

ทดลองโหลดมาเล่นดูล่ะ	จะได้ไม่ตกเทรนนะครับ			

เรื่องเลาสูกันฟง ฉบับนี้ขอเล่าเรื่องไฟล์	RAR	ไฟล์	ZIP	ไฟล์	7z	แตกต่างกันตรงไหน	ใช้โปรแกรมไหนดี	?	

	 หากพูดถึง	 โปรแกรมอรรถประโยชน หรือ โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility Software)	 ที่ช่วยรวมไฟล์หลายไฟล์ไว้เปนไฟล์เดียว	 (File	

Archiving	 Software)	 และ	 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง	 (File	 Compression	 Software)	 รูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้งานกันก็มีอยู่แค่ไม่กี่

ประเภทเท่านั้น	คือไฟล์	ZIP	ไฟล์	RAR	หรือไม่ก็ไฟล์	7z			แล้วไฟล์ยอดนิยมอย่างไฟล์	RAR,	ZIP	และ	7z	เหล่านี้	มันแตกต่างกันอย่างไร	จะเลือก

ใช้งานตัวไหนดี	ไฟล์แบบไหนดีที่สุด	มาหาคำตอบกันดีกว่า	โดยเราจะอ้างอิงจากซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานเปนหลักนะครับ	

 รูจักกับ โปรแกรม WinZIP	 ก่อนจะดำเนินไปถึงข้อสรุปว่าตัวไหนดีกว่ากัน	 เราควรรู้จักกับไฟล์เหล่านี้กันก่อนสักเล็กน้อย	 โดยเริ่มกันที่	

ZIP	ที่จัดได้ว่าเก่าแก่ที่สุด	มีมาตั้งแต่ป	ค.ศ.	1989	 (พ.ศ.	2532)	โน่นเลยไฟล์	ZIP	มีจุดเด่นตรงที่รองรับการใช้งานหลากหลายแพลตฟอร์ม	โดยที่

ส่วนใหญ่ก็สามารถสร้าง	และเปิด	ZIP	ได้เลยด้วยตัวเอง	โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์	3rd-Party	มาช่วย	ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ยอดนิยมในการทำ	ZIP	ก็คงหนี

ไม่พ้น	WinZip	 โปรแกรมเก่าแก่ที่ยังมีการพัฒนามาเรื่อยๆ	 จนถึงปัจจุบันเป้าหมายของ	 ZIP	 จะอยู่ที่	 "ความเร็ว"	 ในการรวมไฟล์เปนหลัก	 ไม่เน้น

ด้านการลดขนาดไฟล์มากนัก	

 ความสามารถที่นาสนใจของ WinZIP	สร้าง	Archive	File	ได้	2	รูปแบบ	คือ	ZIP	และ	Zipx	(แบบใหม่ที่มีความสามารถดีกว่าเดิม	แต่

ทำงานช้ากว่า	ZIP)	รองรับการเปิด	Archive	file	ได้เกือบทุกสกุล	Zip,	Zipx,	RAR,	7Z,	GZ,	ISO,	IMG,	TAR	GZ,	TAR,	GZ,	TAZ,	TGZ,	GZIP,	

XZ,	 BZ2,	 VHD,	 TZ,	 Z,	 CAB,	MIME,	 VMDK,	 TAR	 BZ,	 LHA,	 LZH,	HQX,	UUencoded/UUE,	 XXencoded,	 TBZ	 และ	 BinHexเข้ารหัส	

ความปลอดภัยด้วย	AES-128	และ	AES-256,	มีเครื่องมือจัดการไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์	เครือข่าย	และ	คลาวด์	

 รูจักกับ โปรแกรม WinRAR WinRAR	เปนอีกหนึ่งโปรแกรม	Archive	File	ที่แม้จะมาทีหลัง	(เปิดตัวป	ค.ศ.	1995	(พ.ศ.2538)	พัฒนา

โดย	 Eugene	 Roshal	 วิศวกรซอฟต์แวร์ชาวรัสเซีย	 มันได้รับความนิยมเปนอย่างมาก	 โดยมีจุดเด่นตรงที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าไฟล์	

ZIP	 พอสมควร	 มีระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าไฟล์ที่แตกออกมาจะมีความถูกต้องครบถ้วนเหมือนต้นฉบับ	 (ปัจจุบันทุกเจ้าก็มี

ระบบนี้ให้ใช้งานแล้ว)	
¹ÒÂ¡ÐÅÒ128bit 
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 ความสามารถที่นาสนใจของ WinRAR	สร้าง	Archive	File	ได้	3	รูปแบบ	คือ	RAR5,	RAR4	และ	ZIP	รองรับการเปิด	Archive	file	ได้

หลากหลายนามสกุล	ARJ,	BZIP2,	CAB,	GZ,	ISO,	JAR,	LHA,	RAR,	TAR,	UUE,	XZ,	Z,	ZIP,	ZIPX,	7z,	001	(split)	archives	และ	EXE	ที่เปน

ไฟล์	Archive	เข้ารหัสความปลอดภัยด้วย	AES-256,	มีเครื่องมือจัดการไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์	เครือข่าย	และคลาวด์	

 รูจักกับ โปรแกรม 7-Zip 7-Zip	เปนซอฟต์แวร์ที่มาหลังเพื่อน	แต่ก็ได้รับความนิยมมากไม่แพ้กัน	ด้วยความที่มันทำงานได้ดี	แถมยังเปน

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีอีกด้วย	 จุดเด่นของ	 7-Zip	 จะอยู่ที่การบีบอัดที่เน้นไปที่การลดขนาดไฟล์เปนหลัก	

แต่ไม่เน้นความเร็วมากนัก	 ตรงข้ามกับ	WinZip	 อย่างเห็นได้ชัด	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบการบีบอัดได้ค่อนข้างละเอียดทั้งนี้	

หน้าตาซอฟต์แวร์	7-Zip	ออกจะไม่ค่อยเปนมิตรต่อผู้ใช้สักเท่าไหร่	หากเทียบกับคู่แข่ง	

 ความสามารถที่นาสนใจของ 7-Zip	สร้าง	และเปิด	Archive	File	 ได้	 7	 รูปแบบ	คือ	7z,	XZ,	BZIP2,	GZIP,	TAR,	ZIP	และ	WIM

รองรับการเปิด	Archive	File	อย่างเดียว	ZIPX,	AR,	ARJ,	CAB,	CHM,	CPIO,	CramFS,	DMG,	EXT,	FAT,	GPT,	HFS,	IHEX,	ISO,	LZH,	LZMA,	

MBR,	MSI,	NSIS,	NTFS,	QCOW2,	RAR,	RPM,	SquashFS,	UDF,	UEFI,	VDI,	VHD,	VMDK,	WIM,	XAR	และ	Z	เข้ารหัสความปลอดภัยด้วย	

AES-256	ได้ทั้ง	7z	และ	ZIP	

ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบีบอัดไฟลของทั้ง 3	 เราทดสอบโดยการตั้งค่าการทำงานให้เหมือนกันหมด	 โดยอิงจากค่าเริ่มต้นเปนหลัก	

ในตารางนี้เราเพิ่มการ	Zip	ที่มีอยู่ใน	Windows	เข้ามาด้วย	

บทสรุปการบีบอัดไฟล์ของทั้ง	3	โปรแกรม	 

ดานประสิทธิภาพ 

	 ถ้าถามว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนทำงานได้ดีที่สุดในตอนนี้	ก็คงต้องยกให้	Zipxไป	เพราะสามารถบีบอัดไฟล์ได้ดีสุด	และเรายังพบว่ามันทำงาน

ได้เร็วที่สุดอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจ	 คือ	 7z	 ที่เปนซอฟต์แวร์ฟรีนั้นมีประสิทธิภาพในการบีบอัดใกล้เคียงกับ	WinZip	 ที่เปนซอฟต์แวร์เสียเงิน	 (แต่	 7z		

ใช้เวลาในการทำงานนานกว่าพอประมาณ)	ส่วน	WinRAR	ทำงานได้เร็วพอๆ	กับ	WinZip	แต่ก็บีบอัดได้น้อยกว่า	

การนำไปใชงาน 

	 Zipx,7z	และ	RAR5	เปนการบีบอัดที่จำเปนต้องใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการสร้าง	และการแตกไฟล์	ในขณะที่	Zip	แม้จะมีประสิทธิภาพ

ต่ำสุด	แต่ก็สามารถใช้งานได้ครอบคลุมกว่า	Windows	และ	macOS	สามารถสร้าง	และแตกไฟล์ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม	ดังนั้นการใช้	Zip	

จึงเปนทางเลือกที่ค่อนข้างปลอดภัย	ในกรณีที่เราต้องการใช้งานกับคนอื่นที่เราไม่รู้จัก	ไม่รู้ว่าเขามีซอฟต์แวร์สำหรับเปิดไฟล์สกุลอื่นๆ	หรือเปล่า	

ความคุมคา 

	 7z	 อย่างไม่มีข้อกังขา	 เพราะฟรี	 และทำงานได้ดีเกือบเท่า	 WinZip	 ที่เปน	 Commercial	 Software	 (ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์) 

อย่างไรก็ตาม	 หากต้องการลูกเล่นอื่นๆ	 นอกเหนือไปจากการทำ	 Archive	 และ	 Compression	 ก็สามารถทดลองใช้	 WinZip	 และ	WinRAR		

กันก่อนได้	ทั้งคู่เปนแชร์แวร์ที่เราสามารถทดลองใช้งานได้ฟรีในระยะเวลาหนึ่ง	

	 ฉบับนี้เกินโควต้าหน้ากระดาษไปเยอะเลย	แต่อย่างไรก็อยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับ	สวัสดี	

ที่มา Thaiwear.com, victorytale.com/ 
¹ÒÂ¡ÐÅÒ128bit 

                     ชนิดไฟล                     โปรแกรม WinZIP    โปรแกรม WinRAR       โปรแกรม 7-Zip     Windows  

	 ไฟล์เอกสาร	(Document	File)	 Zip	:	39.75	MB	 RAR5	:	40.2	MB	 7z	:	40.07	MB	 ZIP	:	40.7	MB	

	 PDF	x	1,DOC	x	1,XLS	x	1	 Zipx	:	39.23	MB	 RAR4	:	40.2	MB	

	 PPT	x	1,EPUB	x	3	

		 รวม	42	MB.	 	

	 ไฟล์กราฟิก	(Graphic	File)	 Zip	:	75.67	MB	 RAR5	:	75.3	MB	 7z	:	75.1	MB	 ZIP	:	75.7	MB	

	 JPEG	x	38,AI	x	1,EPS	x	1	 Zipx	:	61.54	MB	 RAR4	:	75.3	MB	

	 PSD	x	3	รวม	82	MB.	 	

	 ไฟล์มัลติมีเดีย	(Multimedia	File)	 Zip	:	2.80	GB	 RAR5	:	2.77	GB	 7z	:	2.78	GB	 ZIP	:	2.8	GB	

	 MP4	x	1,MP3	x	3,WAV	x	4	 Zipx	:	2.76	GB	 RAR4	:	2.77	GB	 	

	 รวม	2.81	GB.	 	

	 ไฟล์วิดีโอที่ถูกบีบอัด	 Zip	:	855	MB	 RAR5	:	778	MB	 7z	:	758	MB	 ZIP	:	855	MB	

	 (Uncompressed	Video*)	 Zipx	:	744	MB	 RAR4	:	780	MB	

	 ขนาด	1.3	GB.	 	

	 ไฟล์อิมเมจ	(ISO	Image	Files*)	 Zip	:	6.58	GB	 RAR5	:	5.8	GB	 7z	:	5.45	GB	 ZIP	:	6.58	GB	

	 ขนาด	9.3	GB.	 Zipx	:	5.59	GB	 RAR4	:	6.9	GB	 	

Blog ¡ÃÐ´ÒÉ@Coop 



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 08 

...กฎหมายคูสหกรณหรือกฎหมายนารู... 



09 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 

ผลการดำเนนิงานสหกรณ 
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Â×è¹กÙŒáบบàÍกสาร 
1. ÈÖกÉาËÅÑกàก³±�การกÙŒ ä´Œ·Õè àÇçบä«µ�สËกร³�  

	 www.gsb-coop.com	

2. ¨Ñ´àµรÕÂมàÍกสารàบ×éÍ§µŒ¹´Ñ§µ‹Íäป¹Õé 

	 -	สลิปเงินเดือน	(เดือนล่าสุดและ	

	 	 เดือน	มี.ค.	63)	

	 -	สำเนาบัตรปชช.	

	 -	สำเนาทะเบีÂนบ้าน	

(หมาÂเหตุ	:	เอกสารของผู้กู้และผู้คéำประกัน)	

	 -	สก.4	สำหรับสมาชิกที่รับกองทุนÏ	

	 	 (ผู้รับผลประâÂชน์)	

	 -	เอกสารประกอบการกู้อื่นæ 

Â×è¹กÙŒáบบÍÍ¹äÅ¹� 
1.	เข้าสู่ระบบแอ¾สหกรณ์เลือกเมนู	“คำร้องขอกู้เงิน			
	 ออนไลน์”	
2.	กรอกข้อมูลสมาชิกและแนบไ¿ล์ตามที่ระบบแจ้ง	
	 -	สลิปเงินเดือน	(เดือนล่าสุดและเดือน	มี.ค.	63)	
	 -	สำเนาบัตรปชช.	
	 -	สำเนาทะเบีÂนบ้าน	
(หมาÂเหตุ	:	เอกสารของผู้กู้และผู้คéำประกัน)	
	 -	สก.4	สำหรับสมาชิกที่รับกองทุนÏ		
	 	 (ผู้รับผลประâÂชน์)	
	 -	รอทราบผลอนุมัติจาก	sms	(sms	จะได้รับทัéงผู้กู้	
	 	 และผู้คéำ)	
3.	หลังอนุมัติ	 ท่านจะได้รับสัÞÞาแจ้งผ่านทาง	 sms		
	 ¾ิม¾์สัÞÞา	 และเอกสารประกอบการกู้ทัéงหมด	
	 ส่งกลับมาที่สหกรณ์	

¨Ñ´ส‹§àÍกสาร·Õè µÙŒ ป.³.205 สËกร³�ÍÍม·รÑ¾Â�¾¹Ñก§า¹¸¹าคารÍÍมสิ¹ ¨ÓกÑ´  
¶¹¹¾ËÅâÂ¸ิ¹ ¸¹าคารÍÍมสิ¹สÓ¹Ñก§า¹ãËÞ‹ á¢Ç§สามàส¹ã¹ à¢µ¾Þาä· กรØ§à·¾Ï 10400 

คำแนะนำการเตรียมยื่นกูเงินกับสหกรณ 
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ÇÑ¹ÈØกร�·Õè 3 กรก¯าคม 2563 นาÂวุ²ิ¾งÉ์ ÀิรมÂาÀรณ์	 ประ¸านกรรมการสหกรณ์ออมทรั¾Â์¾นักงาน
¸นาคารออมสิน	 จำกัด	และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์Ï	¾ร้อมด้วÂ	นาÂสรÈักดิì	 ¾ุท¸รักÉา	ผู้จัดการ	
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์Ï	ร่วมแสดงความÂินดีและมอบของที่ระลÖกแด่	ท่านวิทัÂ	รัตนากร	เนื่องในâอกาสที่ท่าน
เข้ารับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวÂการ¸นาคารออมสิน	 คนที่	 17	 ¾ร้อมนีéได้เรีÂนเชิÞท่านเป็นที่ปรÖกÉาสหกรณ์
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สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  
ได�มีการขยายสำนักงานบริเวณชั้น 2  โดยมีสายงานไปปฏิบัติงาน  4 สายงาน ดังนี้ 

  สาÂ§า¹สารส¹à·È  สาÂ§า¹บริËารË¹Õé  
  สาÂ§า¹ก®ËมาÂ  §า¹ปรÐชาสÑม¾Ñ¹¸� 
Ëากสมาชิก·‹า¹ã´มÕคÇามปรÐส§ค�µิ´µ‹ÍสาÂ§า¹´Ñ§กÅ‹าÇ สามาร¶µิ´µ‹Íä´Œ·Õè Íาคาร 5 ชÑé¹ 2 Ëากสมาชิก·‹า¹ã´มÕคÇามปรÐส§ค�µิ´µ‹ÍสาÂ§า¹´Ñ§กÅ‹าÇ สามาร¶µิ´µ‹Íä´Œ·Õè Íาคาร 5 ชÑé¹ 2

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน



สิ่งตีพิมพ 

ตู� ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท   
กรุงเทพฯ 10400   
Fax 02-278-0090 

ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 

สิ่งตีพิมพ 

สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 

พิมพ์ที่	บริษัท	ธรรมสาร	จำกัด	77/2	หมู่ที่	1	ถ.ราชพฤกษ์	ต.บางขนุน	อ.บางกรวย	จ.นนทบุรี	11130	โทร.	02-459-4534	แฟกซ์	02-459-4533	

บ�านแฝด 2 ชั้น เนื้อที่ 35.4 ตร.ว.  เลขที่ 119/9 หมู�บ�านไดมอนด�แกรนด�วิลล� ติดถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 
- ถนนภายในหมู�บ�านกว�าง 12 เมตร - โรงจอดรถ 2 คัน ปูกระเบื้องเต็ม - หน�าบ�านกว�าง 13.50 เมตร ลึก 10.50 เมตร  
- หลังที่ 6 จากป�ายหมู�บ�าน - ต�อเติมห�องครัว - ใกล�ตลาด บิ๊กซี 

ติดต�อสอบถามได�ที่ 02-2998267  Line :  @gsb-coop 

ขาย 3,600,000 บาท 

ตู ป.ณ.205 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หลังทำธุรกรรมกับทางสหกรณเสร็จสมาชิก 

สามารถดูขอมูลไดทันที 

Scan QR Code เพื่อตรวจสอบขอมูล 

บอกกลาว...ทายเลม 

งานบริหารหนี้ : 998268 , 089-896-5028, 098-853-1789 งานวิเคราะหสินเชื่อ : 089-8965032, 062-6095515,  

งานสนับสนุน/ธุรการ :  998267, 081-350-5463 0982851059, 063-0245515, 093-3293955, 0898965023,  

งานบัญชี : 050106 0630235515, 0984406799 

งานบริหารคดี : 0928651191/ 050105 งานการเงิน : 098-4821499 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : 098-5346099 งานประชาสัมพันธ : 098-4833155 

ผูชวยสายงานสนับสนุน : 098-5367299 ผูชวยสายงานการเงิน :  098-4821499 

ผูชวยสายงานบริหารคดี : 098-5373899, 092-8651191  ผูชวยสายงานสินเชื่อ : 098-4406799 

ผูชวยสายงานบริหารหนี้ : 098-5319099 ผูชวยสายงานบัญชีและขอมูล : 098-5258399 

ผูชวยสายงานสารสนเทศ : 061-4476588 แฟกซ : 0-2278-0090, 0-2299-8267 

โฉนดที่ดินเลขที่ 29686 ถนนภายในโครงการมณีแลนด� 9  
แยกจากถนนเลียบคลอง 11 ต.หนองสามวัง  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

รายละเอียดที่ดิน 
เนื้อที่ 1 ไร� หน�ากว�าง 55.25 เมตร ลึก 29 เมตร  
ถนนคอนกรีต 4 เมตร 
- ห�างถนนเลียบคลอง 11 ประมาณ 500 เมตร  
- สาธารณูปโภคครบครัน ละแวกใกล�เคียง เทสโก�โลตัส 
 ไปรษณีย�หนองเสือ  
(หมายเหตุ : ค�าธรรมเนียมการโอนจ�ายคนละครึ่ง สหกรณ�ร�อยละ 1 ผู�ซื้อร�อยละ 1) 

ติดต�อสอบถามได�ที่ 02-2998267 Line : @gsb-coop 

ขายยกแปลง 990,000.- บาท 




