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 สวัสดีครับ	 เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่าน	 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับข้อมูลข่าวสารในแวดวงสหกรณ์ออมสิน	 

ผ่านวารสารสหกรณ์ออมสินฉบับประจำเดือน	กันยายน	-	ตุลาคม	2563	ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับที่อยู่ในช่วงสำคัญสำหรับปวงชนชาวไทยอีกช่วง

หนึ่งนั่นก็คือวันที่	13	ตุลาคม	เปนวันคล้ายวันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

(รัชกาลที่	 9)	 ซึ่งเปนวันที่	 ปวงชนชาวไทยทุกคน	น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งพระองค์จะอยู่ในใจของชาวไทยทุกคน

ตลอดไปรวมทั้งในวันที่	 23	 ตุลาคม	 ของทุกปเปนวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์ 

ทรงเปนที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า	 “สมเด็จ 

พระปิยมหาราช”	 ซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปนที่รักยิ่งของปวงชน	 	 โดยวันนี้เปนวันที่คนไทยรู้จักกันเปนอย่างดี	 คือ	 

“วันเลิกทาส”ตั้งแต่	 21	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2417	 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทยนับแต่นั่นมาจนถึงปจจุบันซึ่งนับเปน 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยเปนอย่างยิ่ง	 นอกจากนั่นพระองค์ยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมายนานัปการไม่ว่าจะ

เปนการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 การศึกษา	 การศาลยุติธรรม	 การคมนาคม	 การสุขาภิบาล	 การศาสนาและอื่นๆอีกมากมาย	

เรียกได้ว่าเปนผู้วางแผนและพัฒนารากฐานแห่งความเจริญให้กับประเทศชาติของประเทศไทย	 โดยที่คนไทยมักจะไปเคารพสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านที่เรารู้จักกันเปนอย่างดีและขนานนาม	 ว่า	 “พระบรมรูปทรงม้า”	 ก็ขอเปนส่วนหนึ่งในการที่จะขอ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและคิดว่าสมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่านก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับ	

	 ทีนี้เรามาพูดถึงข่าวคราวในแวดวงสหกรณ์ออมสินและแนะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมสินได้รับทราบกัน

บ้างนะครับ	 โดยสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 COVID-19	 ที่ทำให้เกิดวิกฤตไป 

ทั่วโลกและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับในประเทศไทยเรานั่นถือได้ว่ามีการดำเนินการปองกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส	

โคโรนา19ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่า	 ดีมาก	 แต่ก็ยังคงไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่ที่เรามักจะได้ยินกันอย่าง 

ชินหูอยู่เสมอว่า	“การ์ดอย่าตก”	ก็ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่านปฏิบัติตนให้เปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนั่นก็คือการ

หมั่นดูแลรักษาความสะอาดล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ออยู่เสมอการสรวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางออกจากบ้าน	 การเว้น 

ระยะห่างทางสังคม	social	distancing และปฎิบัติตัวให้เปนไปตาม	“new	normal”	ที่เกิดขึ้นในยุค	COVID-19	ที่ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลก

เข้าสู่	 “ความปกติรูปแบบใหม่”	 ในทุกๆด้าน	 	 ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน	 การดำเนินธุรกิจ	 การสาธารณสุขการศึกษาและ	

เรื่องอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว	 สหกรณ์ออมสินเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เปนอย่างมาก	 โดยมีมาตรการต่างๆอย่าง

มากมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมสิน	 และยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามที่สมาชิกได้รับทราบกันเปน

อย่างดีและได้แจ้งให้สมาชิกทราบแล้วผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของสหกรณ์ไปยังสมาชิก	รวมทั้งวารสารสหกรณ์ฉบับที่ผ่านๆมา	ซึ่ง

คิดว่าสมาชิกทุกๆท่านคงจะพอรับทราบกันบ้างไม่มากก็น้อย	 รวมทั้งการได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆของสหกรณ์และไม่ใช่

เฉพาะสมาชิกเท่านั่น	 สหกรณ์ออมสินยังตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเอื้ออาทร

ต่อสังคมและชุมชนต่างๆด้วยการบริจาคเงินอาหารสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง	 หน้ากากอนามัยให้แก่	 โรงพยาบาล	 สำนักงานเขต	 สถานี

ตำรวจ	วัด	บ้านราชวิถี	ชุมชนอินทามระ	พนักงานรักษาความปลอดภัย	แม่บ้านและพนักงานลูกจ้างขับรถของธนาคารออมสิน	รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น	750,000.-	บาท	(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	และแจกหน้ากากอนามัยอีกเปนจำนวน	15,000	ชิ้นรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้กับ

ชุมชนสังคมและสถานที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นและขอให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคและอยู่รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้กันทุกท่านนะ

ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ	 ร้อนๆ	 เมื่อไม่นานมานี้เอง	 นั่นก็คือการประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดทางภาคเหนือและอิสานของ

ประเทศไทยซึ่งสหกรณ์ขอส่งความห่วงใยและเปนกำลังใจให้กับสมาชิกและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้	

สำหรับสมาชิกนั่น	 สหกรณ์มีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เปนสมาชิกครบ	 1	 ป	 ขึ้นไปสามารถยื่นแบบขอรับเงิน

สงเคราะห์กรณีประสบวินาศภัยได้ที่สหกรณ์โดยสมาชิกสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่	 www.gsb-coop.com	หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ทำการสหกรณ์ออมสิน	โทร	02-2998267	หรือ	ID	LINE	@gsb-coop	ได้ตลอดนะครับและอยากจะแจ้งข่าวล่าสุดให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้

รบัทราบกค็อืสหกรณอ์อมสนิไดร้ว่มแสดงความหว่งใยผูป้ระสบอทุกภยัในครัง้นีด้ว้ยการบรจิาคเงนิจำนวน	100,000.-บาท	(หนึง่แสนบาทถว้น) 

ให้กับธนาคารออมสินเขตสุโขทัย	และ	เขตน่าน	เขตละ	50,000.-บาท	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2563	เพื่อจัดทำถุงยังชีพ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปเปนที่เรียบร้อยแล้วด้วย	

	 สำหรับวารสารสหกรณ์ออมสินฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และเรื่องที่สมาชิกควรรู้อีกหลายๆ

เรื่องอาทิเช่นรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเรือนหุ้นเนื่องจากเปนสมาชิกสหกรณ์ครบ	25	30	35	ป	สหกรณ์ยุคดิจิทัลกฎหมายน่ารู้	ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์	 ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเปนการสัมมนาสมาชิกพนักงานบำนาญที่อัมพวา	 การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตอบคำถามและสาระน่ารู้อื่นๆซึ่งจะเปนประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกท่านอย่างแน่นอนขอเพียงให้สมาชิกทุกท่านติดตามและให้ความสนใจ

ในเรื่องต่างๆผ่านวารสารสหกรณ์ฉบับนี้และฉบับต่อๆไปกันนะครับ	 สำหรับฉบับนี้พวกเราทีมงานคณะประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ออมสินขออำนวยอวยพรให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	 คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนามีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	ผ่านพ้นอุปสรรคและภยันตรายใดๆ	สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะครับ	แล้วพบกันใหม่	ฉบับหน้า

นะครับ	สวัสดี	

นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ 

ประธานกรรมการประชาสัมพันธ 
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เดือนกันยายน 
สมาชิกครบ 25 ปี 
00113335	 นางญาตา			พงษ์พิทักษ์					

00113346	 นายคมสันต์			เซียวศิริกุล					

00113357	 นายศักดิ์แสง			กอวิจิตร					

00113379	 นางกรรณิกา			สนิทชน					

00113415	 นายญาณทัศน์			คงคาเนรมิตร					

00113426	 นายสมชาย			จำเนียรสุขสกุล					

00113437	 นายศักทวี			ทวีตา					

00113459	 นางยุพดี			อิ่มโอษฐ์					

00113540	 นายมณฑล			จูคล้ายหล่อ					

00113620	 นางสาวพรพรรณ	สร้อยมงคลเดช				

สมาชิกครบ 30 ปี 
00081676	 นางดาวัลย์			รุ่งรักสกุล					

00081734	 นายวีระพล			จันทร์ชูชื่น					

00081756	 นายสง่า			บุญฟู					

00081789	 นางอัมพร			ต่อโชติ					

00081790	 นางเมตตา			ตราจินดา					

00081825	 นางจันทนา			มณีอินทร์					

00081847	 นางจันทร์จิรา			สิงห์ไชย					

00081858	 นางสาวสุภิญญา			จารุรัตน์กิจ					

00081869	 นางสาวลักษณาวดี			กงสีหา					

00081870	 นางสาวภัทราวดี			ณ	สกุล					

00081881	 นางสาวปรารถนา			มิ่งมีสุข					

00082064	 นางสาวจุฑาพร			เนียมรุ่งเรือง					

00082075	 นางแสงเดือน			อินทนุ่ม					

00083076	 นางอัมพา			วรจินดา							

สมาชิกครบ 35 ปี 
00038491	 นางวัฒนี			จิรวานิชเชฐ					

00039163	 นายปรีชา			ชำนาญไพร					

00039174	 นางวรรทนี			ศิลปชัย					

00039196	 นายสมชาย			อาภรณ์พงษ์					

00039232	 นายศักดา			สอนชม					

00039243	 นายชัยณรงค์		พันธุธัญญการณ์					

00039287	 นายกิจปราโมทย์			เฉลินธนภัฏ					

00039312	 นางณัฐพร			จำรัส					

00039425	 นางเฉลา			ขาวละออง					

00039469	 นางจรรยา			เณรทอง					

00039481	 นางสาวจรัญญา			อจลานนท์					

00039561	 นางสาวทัศน์วรรณ		สัตตวัตรกุล					

00039914	 นายชยัรตัน	์เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา     

00040553	 นางประกายทิพย์			วงศ์หาญกุล					

00040586	 นายสมพงษ์			อ่ำบำรุง					

00043716	 นางสุดารัตน์			สว่างวงษ ์      

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี กันยายน-ตุลาคม 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	

เดือนตุลาคม 
สมาชิกครบ 25 ปี 
00113471	 นางอาภรพรรณ			ลานอุ่น					

00113493	 นายพิชญุตม์			บุญแทน					

00113506	 นายมนัส			รุ่งเรือง					

00113517	 นางสาววรัญญา			นาคดิลก					

00113528	 ว่าที่ร.ต.ธัญญะ			พวงบุษบา					

00113539	 นางสาวจุฬารักษ์			มีสุนทร					

00113551	 นางสาวอรนุช			เซี่ยงหลิว					

00113562	 นางสาวประทุมทิพย์			แนวกิจ					

00113573	 นางสาวมนิสา			ฤทธิพรไพศาล					

00113619	 นายสิทธิโชค			ภูริธีร์					

00113642	 นางสาวพัณธิพา			คงพิพิธ					

00113653	 นางธัญลักษณ์			กาญจนลักษณ์					

00113664	 นางสาววันดี			ลิขิตธรรมกุล					

00113675	 นางอารยา			ตรีจินดาหรา					

00113686	 นางสาวพานิชพิมพ์	เจริญเพ็ญศิริ					

00113733	 นายเสน่ห์			เกตุกรรม					

00113744	 นายอรัญ			สีเครือดง					

สมาชิกครบ 30 ปี 
00081905	 นางอรพินท์			อมรเทพรักษ์					

00081916	 นางสาวนัดดา			หาญวิทยสกุล					

00081961	 นางสาวจิรวัฒน์			อินทระ					

00081983	 นายปริญญา			เครือนวล					

00082008	 นายชาลี			ตาลเยี่ยน					

00082019	 นายวสันต์			เพชรพิทักษ์					

00082020	 นายธานี			เหลือชม					

00082042	 นายนฤภาตร			ธนะภูมิ					

00082111	 นายบุญให้			สุวรรณ					

00082133	 นายปราโมทย์			โชติกะนาวิน					

00082144	 นางทิพจุฑา			ชคัตตรัย					

00082166	 นางวริศนันท์			ม่วงแดงพงศ์					

00082177	 นางสุภาพรรณ			วิเศษสรรพ์					

00082188	 นางนงลักษณ์			อุมารัตน์					

00082202	 นายนิรัฐ			ศราทธทัต					

00082371	 นางกัลยา			หมื่นสุกแสง					

00082393	 นางสาวพานรอง			ประโสทะกัง					

00082406	 นางสาวมณีรัตน์			ชำนาญวัฒกี					

สมาชิกครบ 35 ปี 
00039447	 นางจิราวรรณ			เอกโพธิ์					

00039572	 นายชัยวัฒน์			สินประสิทธิ์					

00039629	 นางสาวจิรนุช			สุขโข					

00039641	 นางปรียา			อรรคอุดม					

00039652	 นางมาลี			สถีรยากร					

00039674	 นางสาวพัชนี			สุบรรณวงศ์					

00039685	 นางกมลทิพย์			นุตราพันธ์					

00039696	 นางสาววัลลภา			ทวีอรอุษา					

00039743	 นางสาวรัศมิ์ทิตา			ศิริไพบูลย์					

00039765	 นายวรวุฒิ			สาเมือง					

00039787	 นายวิรัชต์			หิรัญมาลย์					

00039798	 นางอรวรรณ			ม่วงแก้ว					

00039812	 นายพัฒนา			เอกปิยะกุล					

00039834	 นายสกล			ทิสายุกตะ					

00039845	 นางอัจฉรีวรรณ			ตรีสุนทรรัตน์					

00039856	 นางสาววทัญญู			เจริญผล					

00039889	 นายวินัย			โหมดเทศน์					

00039947	 นางสุภาพรรณ			ชุนห์บุตรี					

00039958	 นายชัยรัตน์			ธรรมชัย					

00039981	 นายวรวุฒิ			ศิลมัฐ					

00039992	 นายกิตติพงศ์			ศิลมัฐ					

00040019	 นางประภาศรี			บัวหลวง					

00040064	 นางสาววาสนา			บูรณวัฒน์					

00040097	 นางสาวศิริกุล			เพ็ญจันทร์					

00040111	 นางสาวรัตนวรรณ			วงศ์วัฒนะ					

00040122	 นายบัญญัติ			หัดจรวย					

00040133	 นายทัศนัย			ทองอินทร์					

00040155	 นางสุจิตรา			ผลนาค					

00040166	 นางปานทิพย์			แสสลับ					

00040177	 นางเอ็นดู			เรือนภู่					

00040188	 นางสาววิภาวี			จ๋วงพานิช					

00040199	 นางอรสา			ขุนทองเอก					

00040235	 นางบุบผา			อายุการ					

00040246	 นางวรรณวนา			วงษ์ศิลป์					

00040257	 นางจุฑารัตน์			เอโกบล					

00040268	 นายพสิษฐ์ภพ			ศิริจันทร์					

00040279	 นางธันยพัต			ศรีโชติวิทย์					

00040280	 นางภัทราวดี			จงตั้งสัจธรรม					

00040291	 นายปรีชา			สิทธิเดช					

00040304	 นางจิตรา			ลิ่มทองขาว					

00040315	 นายวิบูลย์วงศ์			พรหมสาขา	ณ						

00040359	 นางสาวรุ่งอรุณ			หัสสนะ					

00040439	 นางดวงใจ			เมฆาวนิชย์					

00040520	 นายสำรวย			ราชประสิทธิ์					

00040564	 นายจีรวุฒิ			กิ่งแก้ว					

00041247	 นางวิภาดา			วัฒนสินธุ์					

00041474	 นายอนุสรณ์			สุขุมวาท					

00041736	 นายวศิน			ชื่นภิรมย์					

00042168	 นายประสิทธิ์			นิมมานนท์					

00042339	 นางสาวสุชาดา			เศรษฐชัย					

00042395	 นางสุภาวดี			คงวงศ์					

 



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
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 สวัสดีครับ	 ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน	 พบกับคอลัมภ์	 	 Blogกระดาษ@Coop	 ฉบับนี้เปนฉบับที่เก้าแล้วนะครับ	 เหมือนเดิมครับกับข่าวสารที่น่าเล่าสู่กันฟงกับเรื่องราวใหม่ๆ	 เทคโนโลยี	 หรือ	
เรื่องที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมาเล่าให้ฟงกัน	เล่ากันแบบไม่ซีเรียสนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่	พายุเข้า	ยังไงก็ระมัดระวังการเดินทางและสุขภาพกันบ้างนะครับ	

เร×èÍง»รÐ¨ำ©ºÑº ผมได้ไปพบบทความที่น่าสนใจอยู่บทความนึงเลยอยากเอามาแชร์ให้	 สมาชิกได้อ่านกันครับ	 เพราะเห็นว่าเปนประโยชน์กับทุกคนครับ	 สืบเนื่องจากผู้ใช้	 Pantip		
รายหนึ่งมาโพสต์ว่า	App	อีคอมเมิร์ชเจ้าดังราย	แอบขโมยรูปของพวกเขาจากเครื่อง	 โดยที่ไม่ได้ขออนุญาต	ทำให้เกิดประเด็นว่า	แอปเหล่านี้มีความปลอดภัยขนาดไหนส่วนหนึ่งที่แอปทำอย่าง
นั้นกับเราได้	 นั่นเพราะตอนที่เราจะใช้งานแอป	 เราได้อนุญาตให้แอปเข้าถึงสิ่งต่างๆ	 ในเครื่องเกินความจำเปนเกินไปหรือ	 หรือบางแอปก็ชอบไม่ยินยอมให้ใช้งาน	 หากเราไม่ยอมกดยินยอม
บทความนี้จึงอยากแนะนำวิธีใช้งานแอปให้มีความปลอดภัย	(อย่างน้อยก็ปองกันข้อมูลเราได้ระดับหนึ่ง)	เพื่อไม่ให้แอปใดแอบจิ๊กขอมูลเราออกไป 
	 1.	 เช็คว่าแอปนั้นเข้าถึงข้อมูลอะไรของเราบ้าง	โดยเข้าไปที่แอปใน	Google	เลือกเข้าสักแอปหนึ่ง	เพื่อกดดูรายละเอียดสิทธิ์	ว่ามีการเข้าถึงส่วนแปลก	ๆ	หรือเข้าถึงเกินความจำเปนหรือ
เปล่า	 ถ้ามีการเข้าถึงที่แปลกเกินไป	 ก็ให้ระวังตัว	
ไว้ก่อน	
	 โดยกดที่	About	this	app		>>เลื่อนลงมา
ด้านล่างสุดกดที่	App	permissions	แล้วดูว่า	App	
มีการเข้าถึงข้อมูลอะไรที่ไม่จำเปนหรือไม่	 อย่างใน
แอปที่ยกมาเปนตัวอย่าง	 มีการเข้าถึง	 Location	
ของผู้ใช้งาน	 เพราะมีความจำเปนแทร็คเวลาไปส่ง
อาหาร	 ก็ถือเปนเรื่องปกติ	 แต่ด้านล่างคือ	 เข้าถึง	
Data	 ที่มีการเข้าอินเทอร์เน็ตของเรา	 อันนี้ก็อยาก
ถามเขาเหมือนกันว่า	 จะเอา	 Data	 เราไปทำอะไร	
แต่คิดว่าน่าจะเอาไปประมวลผลเพื่อทำกิจกรรม
ทางการตลาด	
	 2.	อ่าน	 รีวิวของแอปนั้น	 ๆ	 ส่วนใหญ่แอป
ใน	Google	ทั้งหมดถ้ามีการโหลดใช้งานมาก	ๆ	จะ
ถูกผู้ใช้รีวิวไว้	ถ้าแอปไม่ปลอดภัย	เราก็จะเจอข้อมูล
ความไม่ปลอดภัยนั้นจากผู้ใช้งาน	
	 3.	ติ ดตั้ ง แอปที่ ไ ด้ รั บการยอมรับจาก	
Google	 หลายคนมักชอบมุดไปติดตั้งแอปที่ไม่ได้
ผ่าน	 Google	 Play	 Store	 ซึ่งพวกนี้อันตรายมาก	
และเราไม่รู้เลยว่า	 แอปดังกล่าวแอบเข้าถึงข้อมูลใด
ในเครื่องบ้าง	
	 4.	ติดตั้งแอปเฉพาะที่ใช้งาน	 หลายคนชอบโหลดแอปมาเผื่อใช้	 แต่เอาเข้าจริง	 ๆ	 ใช้อยู่ไม่กี่แอป	 ยิ่งแอปเยอะ	 คุณอาจต้องมานั่งปวดหัวนั่งเช็คแอปแต่ละแอปว่า	 เข้าถึงข้อมูลอะไรใน
เครื่องบ้าง	
 

เร×èÍงเล‹าสÙ‹กÑน¿˜ง ฉบับนี้ขอเล่าเรื่องสมารทวอทช (Smart Watch) กันสักหน่อยพอเปนน้ำจิ้มให้เกิดความอยากได้ครับ	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาสักบาทเลยนะครับ	 พอดีผมเห็น	
Garmin	ลดราคาเมื่อวันก่อน	เลยนึกอยากเล่าเรื่อง	สมาร์ทวอทช์	ขึ้นมาครับเริ่มเลยดีกว่า	
 สมารทวอทช เปนนาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนผ่านบลูธูท	 ทำให้เราสามารถรับสาย	 ส่งข้อความ	 ตอบกลับได้	 โดยไม่ต้องคอยหยิบ
โทรศัพท์ออกมาตลอดเวลา	 และยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกัน	 ทำให้เราสั่งการโทรศัพท์ในได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ขยับข้อมือ	 พร้อมการใช้งานที่หลากหลายอย่างการรับโทรศัพท์	

เก็บข้อมูลสุขภาพ	 การนับก้าว	 วัดระดับการเต้นของหัวใจ	 ใช้เปนนาฬิกาออกกําลังกาย	 หรือแม้กระทั่งตรวจสอบความปลอดภัยของผู้สวมใส่	
ลองมาดูข้อดีของสมาร์ทวอทช์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กัน	
 1. ตอบขอความและรับสายไดอยางรวดเร็วเพียงแค่เชื่อมต่อสมาร์ทวอชเข้ากับสมาร์ทโฟน	 ก็ไม่ต้องคอยกังวลที่จะพลาดรับสาย
สำคัญไป	เพราะไม่ว่าจะวางมือถือทิ้งไว้	ออกกำลังกายอยู่	มือไม่ว่าง	หรือไม่สะดวกจะหยิบมือถือขึ้นมา	เมื่อมีคนโทรศัพท์เข้ามาเราจะสามารถ
รับรู้ว่ามีสายเข้าผ่านหน้าปดนาฬิกาได้และกดรับสายได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาหาโทรศัพท์ที่วางทิ้งไว้	 และยังสามารถตอบข้อความได้อย่าง
รวดเร็วผ่านการแจ้งเตือนโดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเปา	
 2. เปนเพื่อนเดินทาง ไมมีหลงอีกหนึ่งฟงก์ชันที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานคือการเชื่อมต่อสมาร์ทวอทช์เข้ากับ

แอพพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือ	 เพราะตัวนาฬิกาจะใช้ระดับการสั่นเพื่อนำทางเรา	 การสั่นนี้จะเปนตัวบอกว่าเราควรจะเลี้ยวขวาหรือซ้าย	 โดยแทนที่จะต้องคอยกังวลเหลือบดูที่หน้าจอ
ตลอดเวลา	เราก็สามารถสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องละสายตาไปจากถนน	
 3. เปนเครื่องติดตาม GPS	สมาร์ทวอชสามารถทำงานร่วมกับ	GPS	เพื่อระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่ได้	สำหรับผู้ปกครองที่เปนห่วงความปลอดภัยของลูกที่ต้องห่างตัวออกไป	สามารถเช็ค
ดูดำแหน่งของลูกได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน	และยังกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเช่นบริเวณพื้นที่รอบโรงเรียนได้	เมื่อออกไปจากบริเวณที่กำหนด	จะมีสัญญานเตือนส่งไปยังผู้ปกครองทันที	หรือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีปุมสำหรับกดที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เด็กเท่านั้น	 สมาร์ทวอชบางรุ่นยังมีการตรวจจับสัญญานความปลอดภัยของผู้สวมใส่อีกด้วย	 เมื่อมี
การตรวจจับว่าเกิดเหตุไม่ปกติขึ้นเช่นตกจากที่สูงในเวลารวดเร็วหรือชีพจรมีความผิดปกติ	ตัวนาฬิกาจะส่งสัญญานช่วยเหลือและระบุตำแหน่งที่อยู่โดยอัตโนมัติ	
 4. เก็บขอมูลสุขภาพอีกหนึ่งฟงก์ชันที่โดดเด่นสำหรับสมาร์ทวอชรุ่นใหม่และได้รับความนิยมและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือการเก็บข้อมูลสุขภาพของเรา	 เนื่องจากนาฬิกานี้จะอยู่
ติดตัวเราตลอดเวลา	จึงสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วน	ทั้งการนับก้าวเดินในแต่ละวัน	บอกระยะทาง	จำนวนพลังงานที่ใช้ไป	อัตราการเต้นของหัวใจ	คุณภาพของการนอนหลับ	เก็บ
เปนสถิติเพื่อดูความคืบหน้าในแต่ละวัน	 ซึ่งเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยทันทีหรือหลังจากนั้นก็ได้	 และยังสามารถตั้งค่าเปาหมายการออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงจูงใจได้ให้ได้สุขภาพที่ดีขึ้น	
สำหรับผู้ที่มีปญหาด้านโรคหัวใจ	ก็สามารถใช้เปนตัวเช็คอัตราการเต้นของหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่	
 5. ขึ้นแจงเตือนแบบเรียลไทมเนื่องจากตอนนี้ช่องทางโซเชียลมีเดีย	 ไม่ว่าจะเปนเฟสบุค	 ไลน์	 วอทแอพ	 หรืออื่นๆ	 เปนส่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้ว	 สมาร์ทวอทช์จึงตอบโจทย์ของผู้ที่
ต้องการใช้ชีวิตออนไลน์อยู่ตลอดเวลา	ด้วยการขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น	 ซึ่งเราสามารถเปิดและปิดการตั้งเตือนเฉพาะบางแอพได้ตามที่ต้องการ	ทำให้ไม่พลาดข้อความที่สำคัญ	
และในบางรุ่นสามารถตอบกลับได้จากสมาร์ทวอทช์โดยตรงได้ด้วย	 ไม่เพียงแค่เตือนโซเชียลมีเดีย	 เรายังสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนกำหนดการนัดหมายต่างๆ	 ทำให้ไม่พลาดนัดหมายสำคัญอีก
ด้วย	
 6. สรางความบันเทิงผานขอมือหน้าปดเล็กๆบนข้อมือนั้นนอกจากจะบอกเวลา	 แสดงแจ้งเตือน	 และเก็บข้อมูลแล้ว	 ยังถูกพัฒนาให้ควบคุมการเล่นเพลงและแสดงผลวิดีโอจากยูทูปได้
อีกด้วย!	 เราสามารถควบคุมเพลย์ลิสเพลงที่อยากฟง	 ไม่ว่าจะกดเล่น	 หยุด	 หรือข้ามเพลงได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว	 นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาวิดีโอจากแปนพิมขนาดเล็ก	 แสดงภาพจากหน้าปด
นาฬิกา	กดเล่นหรือหยุดได้ตามที่ต้องการ	เปนอุปกรณ์สร้างความบันเทิงได้ง่ายๆที่ข้อมือ	ก็คงได้รู้จัก	สมาร์ทวอช	กันมากขึ้นสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบ	หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
นะครับ	
	 ฉบับนี้เกินโควต้าหน้ากระดาษไปพอสมควรหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันนะครับ	สวัสดี	
	 ที่มา	www.techhub.in.th/,	www.central.co.th	

                                              ¹ÒÂ¡ÐÅÒ128bit 

Blog ¡ÃÐ´ÒÉ@Coop 
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2 เมืèอÇÑนเสาร�·Õè 22 สิ§Ëาคม 2563 คุณวุ²ิ¾งÉ์	 ÀิรมÂาÀรณ์	 ประ¸านกรรมการ	 ¾ร้อมด้วÂคณะกรรมการ
ดำเนินการ	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 เข้าร่วมâครงการสัมมนาสมาชิกบำนาÞ	 เรื่อง	 “รู้	 รักÉ์	 สหกรณ์”	
âดÂมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา	 จำนวน	 120	 คน	 และในวันอาทิตÂ์ที่	 23	 สิงหาคม	 2563	 ได้ร่วมกันทำบุÞ 
ตักบาตรณ	เดอะเกร«	รีสอร์ท	อัม¾วา	จ.สมุทรสงคราม	

3 ÇÑนเสาร�·Õè 12 กÑนÂาÂน 2563 คุณวุ²ิ¾งÉ์ ÀิรมÂาÀรณ์	 ประ¸านกรรมการ	 ¾ร้อมด้วÂกรรมการดำเนินการ	
ผูจ้ดัการ	และเจา้หนา้ทีส่หกรณ	์เขา้รว่มâครงการสมัมนาและเÂีÂ่มเÂÂีนสมาชกิสหกรณ	์สาÂงานกจิการสาขา	4 
(Àาค	 10	 11	 12)	 ประจำปี	 2563	 เรื่อง	 “เป็นสมาชิก	 สหกรณ์แล้วได้อะไร?”	 âดÂมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา
จำนวน	124	คน	ณ	âรงแรมเจริÞâÎเตçล	อ.	เมือง	จ.อุดร¸านี	

1 
ÇÑน·Õè 5 สิ§Ëาคม 2563 คุณวุ²ิ¾งÉ์	ÀิรมÂาÀรณ์	ประ¸านกรรมการ	กรรมการดำเนินการ¾ร้อมด้วÂ	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์	 มอบทุนส่งเสริมการÈÖกÉาบุตรของสมาชิก	 ประจำปี	 2563	 ให้ผู้แทนสมาชิก	 ณ	 สำนักงานสหกรณ์ออมทรั¾Â์
¾นักงาน¸นาคารออมสิน	จำกัด	จำนวน	1,509	ทุน	เป็นเงินทัéงสิéน	1,917,000	บาท	âดÂสมาชิกที่ไม่ได้มารับทุนด้วÂตนเอง	
สหกรณ์จะดำเนินการâอนเงินเข้าบัÞชีเงินเดือนตามที่ได้แจ้งไว้	
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4 ÇÑน¾ุ¸·Õè 16 กÑนÂาÂน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ	 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่	 สหกรณ์ออมทรั¾Â์¾นักงาน
¸นาคารออมสิน	 จำกัด	 ได้ร่วมแสดงความห่วงใÂด้วÂการบริจาครวมเป็นเงินจำนวนทัéงสิéน 200,000	 บาท  
(สองแสนบาท¶้วน)	 และ	 หน้ากากอนามัÂให้กับ	 ส¶านสงเคราะห์เดçก¾ิการและทุ¾¾ลÀา¾,ÈูนÂ์¾ั²นา
สมรร¶Àา¾คนตาบอด	,ส¶านสงเคราะห์เดçกอ่อนปากเกรçด	จังหวัดนนทบุรี	

5 ÇÑนเสาร�·Õè 19 กÑนÂาÂน 2563 สหกรณอ์อมทร¾ัÂ¾์นกังาน¸นาคารออมสนิ	จำกดั	âดÂ	คณุว²ุ¾ิงÉ ์ÀริมÂาÀรณ ์
ประ¸านคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้จัดการประชุมสัมมนาการบริหารความเสี่Âงและจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่Âง,แผนการป¯ิบัติงานและการให้บริการสมาชิก,แผนจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี	 2564	 และ	
ประชุมประจำเดือนกันÂาÂน	 2563 ให้กับคณะกรรมการ	 ผูต้รวจสอบกจิการ	 ผูจ้ดัการ	 และเจา้หนา้ทีส่หกรณ์  
ณ	ลองบชี	การเ์ดน้	âÎเทล	แอนดส์ปา	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี 

ผู้ âชคดีไดร้บัรางวลักจิกรรมตอบคำ¶ามวารสารสหกรณ©์บบัที	่ 3	 เดอืน	 ¾ÄÉÀาคม-ม¶ินุาÂน	 2563 
ติดตามราÂชื่อได้ที่	Facebook	และ	Website	สหกรณ์	6 
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ÇÑนÈุกร�·Õè 25 กÑนÂาÂน 2563	 สหกรณ์ออมทรั¾Â์¾นักงาน¸นาคารออมสิน	 จำกัด	 นำâดÂ		
คณุว²ุ¾ิงÉ	์ ÀริมÂาÀรณ	์ ประ¸านกรรมการดำเนนิการ	 ¾รอ้มดว้Âคณะกรรมการดำเนนิการ	 ผูจ้ดัการ	
และเจ้าหน้าที่สหกรณ	์ ร่วมมอบของที่ระลÖกเป็นทุนเรือนหุ้นให้กับสมาชิกที่เกÉีÂณอาÂุงาน	 ประจำป	ี
2563	จำนวน	218	คนæ	ละ	2,000	บาท	รวมเปน็จำนวนเงนิ	436,000.-	บาท	ณ	ทีท่ำการสหกรณ	์
¸นาคารออมสนิ	สำนกังานใหÞ	่กทม.	
**	âดÂสหกรณ์ ได«้ืéอหุน้ใหก้บัสมาชกิแลว้ในวนัที	่25	ก.Â.	63	**	

7 

ÇÑนÈุกร�·Õè 25 กÑนÂาÂน 2563 สหกรณ์ออมทรั¾Â์¾นักงาน¸นาคารออมสิน	 จำกัด	 นำâดÂ		
คุณวุ²ิ¾งÉ์	 ÀิรมÂาÀรณ์	 ประ¸านกรรมการดำเนินการ	 ¾ร้อมด้วÂคณะกรรมการดำเนินการ	
ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ร่วมมอบทุนการÈÖกÉาให้กับเดçกนักเรีÂนที่ขาดแคลนทุนทรั¾Â์	
จำนวน	160	คน	รวมเป็นจำนวนเงิน	80,000.-	บาท ณ	ÈูนÂ์อบรมเดçกก่อนเกณ±์	วัด¾รหมรังÉี	
แขวงดอนเมือง	เขตดอนเมือง	กทม.	

8 



สารÐน‹ารÙŒสหกรณ์ÍÍÁสิน 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

                        วงเงินฝาก                               อัตราดอกเบี้ย      
                                                                        รอยละ/ป 

 เงินฝากออมทรัพย    2.05 

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ* 

 - ตั้งแต 100,000.- บาท ไมเกิน 10,000,000.- บาท 2.60 

 - ตั้งแต 10,000,001.- บาท ไมเกิน 30,000,000.- บาท 2.40 

 - ตั้งแต 30,000,001.- บาท ขึ้นไป  2.20 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 ลำดับ                           ประเภท                        อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป 
 1. เงินใหกูแกสมาชิก 
   - ประเภทเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ 4.95 
   - ประเภทเงินกูพิเศษ 4.75 
 2. เงินใหกูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กรณีกูเงิน โดยใชหลักทรัพยค้ำประกัน 4.70 
   - กรณีกูเงิน โดยใชบุคคลค้ำประกัน 4.85 
   - กรณีกูเงิน โครงการ ANTI COVID-19 4.90 
 3. เงินใหกู โดยใชสมุดเงินฝากค้ำประกัน 3.60 

 4. เงินใหกูแกสมาชิกกรณีผิดนัดชำระหนี้ 7.50 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

ÇÑน·Õè 15 กÑนÂาÂน 2563 คุณวุ²ิ¾งÉ์	 ÀิรมÂาÀรณ์	
ประ¸านกรรมการ	 ¾ร้อมด้วÂ	 คณะกรรมการดำเนินการ	
ผู้จัดการสหกรณ์	 และเจ้าหน้าที่	 ร่วมอวÂ¾รเนื่องใน 
วันคล้าÂวันเกิด	 คุณวิทัÂ	 รัตนากร	 ผู้อำนวÂการ¸นาคาร
ออมสิน	 ที่ปรÖกÉากิตติมÈักดิìสหกรณ์ออมทรั¾Â์¾นักงาน
¸นาคารออมสิน	จำกัด 

งานบรหิารหนี้ : 998268 , 089-896-5028 , 098-853-1789
งานวเิคราะหสินเชื่อ :089-8965023 , 062-6095515,0982851059, 
063-0245515 , 093-3293955 , 089-8965023 , 063-0235515 , 
098-4406799
งานสนับสนนุ/ธุรการ :  998267 , 081-350-5463
งานบัญช:ี 050106
งานบรหิารคด ี: 092-8651191/ 050105
งานการเงิน : 098-4821499
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 098-5346099
งานประชาสัมพันธ : 098-4833155
ผูชวยสายงานสนบัสนุน : 098-5367299
ผูชวยสายงานการเงิน :  098-4821499
ผูชวยสายงานบริหารคด ี: 098-5373899,092-8651191 
ผูชวยสายงานสินเช่ือ : 098-4406799
ผูชวยสายงานบริหารหนี ้: 098-5319099
ผูชวยสายงานบญัช:ี 098-5258399
ผูชวยสายงานสารสนเทศ : 061-4476588
แฟกซ : 0-2278-0090 , 0-2299-8267

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

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	

ºÍกกล‹าÇ...·ŒาÂเล‹Á 

สิ่งตีพิมพ ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 

สิ่งตีพิมพ 

สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 


