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editor’s talk 
บก.บอกกลาว 

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับกับวารสารสหกรณออมสิน 

วารสารเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ภายในแวดวงสหกรณ สำหรับวารสารฉบับนี้เปน 

ฉบับประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ซึ่งวารสารฉบับนี้คอนขางจะออกเผยแพรเร็วขึ้นหนอย เนื่องจากใน

สถานการณโควิด-19 ซึ่งยังคงมีการแพรระบาดอยูอยางตอเนื่อง โดยผมเองไดพูดถึงโควิด-19 มาในฉบับกอนหนานี้

มามากแลว ฉบับนี้คงจะไมขอกลาวถึงโควิด-19 ใหมากนัก เพราะจะทำใหเราเครียดกันไปเปลาๆ นอกจากอยากจะ

พูดวาภายใตสถานการณแบบนี้ เราคงตองปรับตัวเองใหเขากับสถานการณใหมากที่สุด ปฏิบัติตนดวยความเขาใจ 

ความอดทน และดูแลปองกันตนเอง  และครอบครัวดวยการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ตามระบบสาธารณสุข 

ดวยการสวมใสหนากากอนามัย การเวนระยะหางการลางมือใหบอยที่สุด หรือทุกครั้งที่มีการเดินทางออกจากบาน 

หรือไปยังสถานที่ตาง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ซึ่งในการเดินทางออกบาน ขอใหเทาที่มีความจำเปนเทานั้น ตาม 

สโลแกนที่วาอยูบานหยุดเชื้อ เพื่อชาติและที่สำคัญที่สุด คือการเขารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อใหเกิดการ

สรางภูมิคุมกันหมู ซึ่งจะชวยปองกันทั้งตัวเราเอง และสวนรวมอีกดวย 

 วารสารฉบับนี้ ผมในฐานะ บก. ขออนุญาตชี้แจงใหกับสมาชิกทราบวาดวยสถานการณของการ 

แพรระบาดของโควิด-19 ตามรายละเอียดขางตน การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ คงมีกิจกรรมในชวงนี้ไมมากนัก 

เนื่องจากไมสามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ในขณะนี้ได ผมเองขอแจงใหสมาชิกไดทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวของ

สหกรณในชวงที่ผานมา เริ่มตั้งแตการปรับเวลาทำการของสหกรณ เนื่องจากสถานการณโควิด-19 เปนเวลา  

09.00 - 12.00 น. เบื้องตนกำหนดจนถึง 31 ส.ค.2564 (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ) การปฏิบัติการ 

Work From Home ของเจาหนาที่ เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทั้งสมาชิก และเจาหนาที่ ดังนั้น สมาชิก

สหกรณจำเปนตองมีการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรเวลาในการดำเนินการทำธุรกรรมตาง ๆ กับสหกรณ  

รวมทั้งการติดตอขอกูเงิน หรือฝากเงินกับสหกรณตามความเหมาะสม นอกจากนี้สหกรณยังมีการขยายระยะเวลา

พักการชำระหนี้เงินตนสำหรับสมาชิกออกไปอีก จากเดิมถึง 31 ธันวาคม 2564 ขยายออกไปเปน 31 มีนาคม 

2565 เพื่อเปนการชวยเหลือสมาชิกใหมีเงินเดือนคงเหลือพอเพียงในการสำรองจาย สำหรับภาวะเศรษฐกิจ 

ในปจจุบัน 

 ตอนนี้มาพูดถึงคอลัมนวารสารฉบับนี้กันบางดีกวา เริ่มจากปกหนาเปนภาพพระบรมฉายาลักษณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันคลาย 

วันสวรรคตของพระองคทาน ซึ่งพวกเราจะทราบกันดีวาในวันนี้คนไทยถือเปน“วันปยมหาราช” เพื่อเปนการ 

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน กษัตริยผูทรงเปนที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งทานมีพระราช

กรณียกิจสรางความเจริญใหประเทศชาติเอาไวอยางมากมายเหลือคณานับ สวนคอลัมนอื่น ๆ ยังคงบรรจุเอาไว

เหมือนเชนเคยกับทุกฉบับที่ผานมา ไมวาจะเปนรายชื่อผูที่เปนสมาชิกสหกรณครบ 25 30 35 ป รวมทั้งเรื่องของ

สาระนารู เกี่ยวกับโควิด-19 เรื่องของกฎหมายที่สมาชิกควรทราบ ตลอดจนผลการดำเนินงานสหกรณ  

(งบประจำเดือนกรกฎาคม 2564) และกิจกรรมพรอมขาวสารตาง ๆ ในรอบเดือนที่ผานมา ก็อยากใหสมาชิก 

ทุกทานไดติดตามกันนะครับ 

 ทายนี้ในนามของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขออำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกทานเคารพนับถือ ไดโปรดคุมครองสมาชิกทุกทานใหประสบแตความสุข 

ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง และขอสงกำลังใจใหกับสมาชิกทุกทานใหมีความอดทน ตอสูกับ

ภาวะเศรษฐกิจ และโรครายโควิด-19 อยางปลอดภัย หางไกลจากพิษภัยทั้งปวง และเราจะผานพนวิกฤตในครั้งนี้

ไปดวยกัน ดวยความรักและหวงใยสมาชิกทุกทาน 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นายแวฮามิ   วงศมหามรรษ     
นายสมศักดิ์   ออนรักษา     
นางเสริมสุข   นิยมพันธุ     
นายรังสิต   เงินเต็มเปยม     
นายอาหะมะซูยี   ตะโละมีแย      

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นางสาวจุฑารัตน   โอบออม     
นางสาวกัญญา   คำจริง     
นางสาวชุลีพร   แปนพูล     
นางสมจิตร   สุวัณณกีฎะ     
นางสาวจรรยา   เจริญสิทธิพันธ     
นางเปรมิกา   สุวรรณเจริญสุข     
นายไพศาล   โชคอำนวย     
นางเกตุแกว   เตียรณปราโมทย     
นางจิราภา   บุญสวาท     
นายอมร   คูหเทวารัณ     
นางอรุญณี   สุขแสงจันทร     
นางสาวสุชญา   สุขสมบูรณ     
นางเชาวรี   ฤทธิกูล     
นางรวีวรรณ   ถิระศุภศรี     
นางสมใจ   บุญเสริม     
นางสาวทิวา   ชาววาณิช     
นางสาวบุญเรือน   แสนสมทรัพย     
นางอุดมลักษณ   นราศรีสกุล     
นางสาวศิริรัตน   ถนอมสิน     
นางรัชนี   จินดามณี     
นางนวรัตน   ธรรมจารี     
นางมานิต   กุลสำนัก     
นางธนิดา   นรสิงห     
นายสมคิด   สระศรีดา     
นางสาวยุพิน   ผัดยา     
นางชวนพิศ   พรมแสง     
นางสุพัตรา   ทองคุม     
นางสาหราย   ทิพยมนตรี     
นางสาวประภาภรณ   เรือนเงิน     
นางวไลลักษณ   ชออังชัญ     
นางกาญจนา   ชูจันทร     
นางสาวบรรจบ   อินทรบัว     
นางสาวกันยารัตน   สาเกตุ     
วาที่ร.ต.วิชญ   เดชพงษ     
นางสุกัญญา   จันทนโรจน     
นางธัญทิพย   ธัญญาพิทักษ     
นางกนกวรรณ   ชัยออน     
นางปุณยาพร   พวงนาค     
นางนงลักษณ   ปญญานุวัฒน     
นางกาญจนา   เทียบรัตน     
นายหรรษา   สุขสูงเนิน     
นางมณีพรรณ   นอยมี     
นางนงนุช   อุปการะ     
นางเพ็ญศรี   ปญญาชัย     
นางวาสนา   วินเจริญ     
นางสาวมาลัย   ศรีคำชุม     
นางศิริเพ็ญ   เชยพงษ     
นางฉมามาศ   แกวเฮียง     
นางไพจิตร   กสิพรอง     
นางสาวศริญญาต   เกตุไธสง     
นางสาวเกษณี   กันตนิกุล     

นางจิรภา   จำรูญนิรันดร     
นางจินตนา   พิรโรจน     
นางธันยา   ตนาภิชาติ     
นางสาวสุรีย   คำแหง     
นายทักษิณ   พอกสนิท     
นายวิทยา   กาลเขวา     
นางกมลพร   พิณนอก     
นางสาวเพ็ญจิต   ธานี     
นางดารารัตน   บุญอิ่ม     
นางสาวจุฑามาศ   จันทรพิมพ     
นางเบญจวรรณ   ลีสุคนธ     
นางสุนันท   เสทือนวงษ     
นางณัฐพิมล   ปยะนิธิโรจน     
นางสาวกำไลมาศ   สนธิ     
นางออมจิต   ทองอินทร     
นางสาวรติกร   เรืองกิจภิญโญ     
นางกาญจนา   รวยสูงเนิน     
นางจิราพรรณ   เสงรอด     
นางสาวอรนุช   ผลสวัสดิ์     
นางวรัญญา   ภูติจินดานันท     
นางสาวอินทิรา   รุจิเรข     
นางสุมาลี   ลาวัณยศิริ     
นางสาววราภรณ   สายสิม     
นางสาวไพวรรณ   ศรีหามาตย     
นางสุภาณี   ทองสุข     
นางคณิฎฐา   ชัยมีเขียว     
นางสายจิตร   บับภาวัน     
นางสาวอารยา   ปาละคะ     
นางนงคเยาว   เพ็งเปลี่ยน     
นางอุไรวรรณ   ศิริจันทร     
นางสาวชอทิพย   เนื้อนุม     
นางสาวเยาวนาถ   ภีระคำ     
นางชรินทรทิพย   หงสมณีรัตน     
นางสุปราณี   สุระอุดร     
นางสาวอันธิกา   โพธิ์ทอง     
นางสาวเยาวลักษณ   พรหมกิ่งแกว     
นางสุกัญญา   อยูทรัพย     
นางอรจันทร   จันทรอักษร     
นางพรรัศมิ์   จุฑาวุฒิพงศกุล     
นายคณาวุฒิ   เที่ยงกมล     
นางอำไพวรรณ   ชูแสง     
นางปราณี   มหาโพธิ์     
นางพูลศรี   ยะภา     
นางบุญเตือน   พรหมแกว     
นายรัตนชัย   จตุเพ็ชร     
นางนิตยา   อินทรา     
นางสาวเสาวรัตน   สายสรรพมงคล     
นางสาวกาญจนา   สรวลสันต     
นางลัดดา   ทับทิมออน     
นางสาวนงนุช   ปญญาพิสิทธิ์     
นางธัญญลักษณ   เจนภาณุสวัสดิ์     
นางสาวนวลจันทร   ภูวสิทธินันท     
นางชวนพิศ   พรหมสุทธิ์     
นายสุมงคล   พชรเมฆา     
นางนิตยา   ยางนึก     
นายสมชาย   สุริยงค     
นางยินดี   หนูคง     
นางศศิธร   เหนี่ยวทอง     
นางธนิศรา   เพ็ชรคงแกว     

นางสุมณี   สารวัตร     
นางสุณี   ยศชู     
นางศุภวรรณ   เกิดศิริ     
นางสุรภา   โพธิ์ทอง     
นายเอกรินทร   รินทรามี     
นายปรีชา   บุษดี     
นางสาวอรุณี   เพาะบุญ     
นางสาวไพเราะ   นวลละออง     
นายชัชพัฒน   ผันประดิษฐ     
นางสาววลัยพร   พละเดช     
นางรัตนา   สุวรรณมาศ     
นายทองพูน   สนนอย     
นางกรรณิกา   โพธิ์เที้ยม     
นางอมรรัตน   กองแกว     
นายสุจินดา   อุยามโฆษ     
นางจำเนียน   ฉิมพินิจ     
นายนาวี   วัฒนาภัทรสกุล     
นายอนุชา   ชาญวุฒินันท     
นายมานะ   ทรวงทองหลาง     
นายพงษศักดิ์   วชิรสุวรรณ     
นายเยาวเรศ   เจริญผล     
นางพรศรี   ลิ้มปยินทรากูล     
นางสาวศิริลักษณ   อยูพานิช      

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางนพวรวรรณ   สมบัติศิริ     
นายสมจิตร   กอแกว     
นางบุษกร   ทุมแสน     
นางภัทราภรณ   เที่ยงล้ำ     
นางวนิดา   แสงสวาง     
นางสาววรัณยา   แยมเกษสุคนธ     
นางสุมามาลย   เวหัพพลา     
นางปยรัตน   บุตรขัน     
นางวราภรณ   ภาษาประเทศ     
นางสาวอาสยา   แยมเกษสุคนธ     
นางสาวอรปุตตา   บุนนาค     
นางมณทิชา   ทิสายุกตะ     
นางภิญญดา   ศรุตยาพร     
นางชลลดา   เก็บศิริ     
นางกัลยา   จันทรทิณ     
นางสุภาวดี   สัยกิจ     
นางบุษบา   พงศาพิพัฒน     
นางสาวพรรณี   ขันธพงษ     
นางอัมพวรรณ   อุทยานานนท     
นายไชยยศ   รีบุตร     
นางพักตรรำไพ   เทพานนท     
นางมาลี   ประภาพกุล     
นางสาวประทุม   เปรมจิตต     
นายประจวบ   พัฒนประเสริฐ     
นางสิริพร   จิตรประวัติ     
นางวนิดา   ลี้เจริญ     
นายดำรงค   จินตนา     
นางนิตยา   จันทรเทศ     
นายอภิชาติ   วะนากลาง     
นายสมศักดิ์   ไชยนอก     
นางสุริยวรรณ   อายุศนิล     
นายเฉลียว   โชโต     
นางธนกาญจน   เพงเจริญธรรม     
นางปยะรัตน   กลางชัยเดช     
นายอุดมสิน   กลมแปน     
นายไพฑูรย   ศรจังหวัด     
นายเอิบ   ชุมวงศ     
นายวิโรจน   สามัคคีนนท     
นายประทีป   เหลืองออน     
นางอังคณา   นวรัตน ณ อยุธยา     

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนกันยายน 2564 

หมายเหตุ : 1. ผูที่เปนสมาชิกครบ 25 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 5,000.- บาท 

 2. ผูที่เปนสมาชิกครบ 30 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 6,000.- บาท 

               3. ผูที่เปนสมาชิกครบ 35 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 7,000.- บาท 

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิก

แตละทาน 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚  
นางสาวศิรินุช   กลั่นขจร     

นางปริญดา   เอื้อสันเทียะ     

นางสาวกันญา   ศรีรักษา     

นางสาวมะลิวัลย   ดวงแกว     

นางวัชราพรรณ   ศรแกว     

นางสาวปรัศนีญา   สันทัด     

นางปาริยา   สมจิตต     

จ.อ.ไชยา   นนทรา     

นายสรัล   บุญถาวร     

นางพิมล   จันทรกำเนิด     

นางอุบลวรรณ   ไกรนรา     

นางรัตนกนก   เจริญสุข     

นางมยุรี   แนวบรรทัด     

นางสาวจิรภา   หาสิตะพันธ     

นายธนพิพัฒน   เขตสกุล     

นางสาววีณา   คล้ำพักตร     

นางสาวธัญภัทร   วุนประเสริฐ     

นางสาวกนกอร   อินทรชลิต     

นางณพัชษา   ทางสวัสดิกุล 

     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚  
นางวาริน   อารีพงษ     

นางตรึงตา   อูอุดมสุขทรัพย     

นายมนูญ   งานทวีเลิศสิน     

นางสาวจินตนา   หนูเจริญ     

นางสาวประทุมทิพย   แยมรุงเรือง     

นางลัดดา   แชมทอง     

นางพินัดดา   ปฐมรักษ     

นางสาวนอมจิต   วิจิตรเศรณี     

นางภูคณิศา   อภิภีมวัศ     

นางจิราภรณ   เทพน้ำทิพย     

นางสาวอรพิน   ทองฤกษฤทธิ์     

นางสาวณภัทร   สระสมศรี     

นางกัญญาภัค   สันตอาจหาญปรีชา     

นางสาวพัฒนา   ยมนา     

นางจิตนารี   อนุพันธนันท     

นางอมร   โคตรศรี     

นายสิทธิรัตน   ตุงคะเสน     

นายฉลาด   สัญจร     

นายเอนก   แยมเหมือน     

นายจิรศักดิ์   ทานะกัณฑ     

นายวิชัย   ณ สมบูรณ     

นางภาวสุทธิ์   สิงหทอง     

นางสาวปริศนา   แดงไสว     

นายภิรมย   คำทอง     

นายบุญธรรม   เพชรอาภรณ     

นายจักรพรรดิ   นิยมจันทร     

นางอัมพร   อวนแกว     

นางปยดา   พรมจันทร     

นายโกเมศ   มดแสง     

นายคมสันต   บุญสูงเนิน     

นายเนตร   สงพรมทิพย     

นางดวงดาว   จันทรหอม     

นายรังษี   ประทุมมาลย     

 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚  
นายถิระ   เศรษฐชัย     

นายเฉลิมพล   เหลาลดา     

นายสุนทร   รักษาธรรม     

นายสาธิต   เตียวไพรัช     

นางสาวฒรณี   ญาโณทัย     

นายฤๅ ชัย   จันทนะภาพ     

นางอานิจตา   ปนแกว     

นายมนตรี   บุนนาค     

นางศิริพร   ปญญาปฏิภาณ     

นางโศรยา   วิเศษพงษ     

นางสาวสกาวรัตน   พึ่งแกว     

นางดวงจิตต   หิรัญโร     

นางสาวจุติพร   ใจมั่น     

นางอาจารีย   สุวรรณมณี     

นางเจริญศรี   พัชรพงศสกุล     

นางเบญจา   เกิดทอง     

นางมนวดี   เกิดกาญจน     

นางสาวกาญจนา   เจริญนุช     

นางสาวธีรพร   เดชาติวงศ ณ อยุธยา     

นางสุภาพร   ขันธสิทธิ์     

นางสาวจริยา   จันทรปลั่ง     

นางพรทิพย   มณีเพ็ชรเจริญ     

นางสาวอาภาศรี   สาคร     

นางสุชาดา   เมฆปน     

นางนิฏฐณัฏฐ   เดชะไกศะยะ     

นางพิริยวดี   ศรีนวน     

นางสายพิณ   บุนนาค     

นางอรัญญา    ติกขปญโญ     

นางสาวอรัญญา   จินดารัตน     

นางปราณี   คูณนิล     

นางมลิวัลย   รุงฤทธิ์     

นางสาวบุญเรือน   ประพรกุล     

นางมนัสสวาท   โชติเธียรชัย     

นางเรวดี   จันทรแจมใส     

นายศราวุธ   อาจเทศ     

นางจริยา   ชื่นตา     

นางกัลยาณี   เกิดจิ๋ว     

นายประวิทย   เถื่อนวิถี     

นายสัจจา   ศิริวาจา     

นางศิโรรัตน   แรกเขา     

นางสาวสุรัชนา   สิทธิหาญ     

นางธนากร   วงศเสนา     

นางเสาวรส   เชื้อโชติ     

นางทรงสิริ   พลอามาตย     

นายอนันต   อุยตระกูล     

นางสาวศิราณี   เชิญถนอมวงศ     

นายอรุณ   ชุมจำรัส     

นายนรินทร   เตียววิริยะกุล     

นายวิเชียร   รัตนคช     

นายกาญแกว   พัฒนะนิกร     

นายพิสัณห   อรุณมาศ     

นางสนทอง   รัตนโชติ     

นางศรีบุศรา   มัณลโหตรา     

นายไพบูลย   ตีรกานนท     

นายสิทธิชัย   สีหะเสน     

นางพรทิภา   จันทรวัฒนา     

นายพลกร   โพธิเจริญ     

นายสุวัฒน   จันทรนิภา     

นายทองเติม   สระสม     

นางสาวดวงตา   สถลนันทน     

นายมงคล   ชวาลกุล     

นายศิริพงษ   สาริกะวนิช     

นายประทีป   อำภรณ     

นางศรันยา   ศิริขันธ     

นายปติ   สุขประเสริฐ     

ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กันยายน - ตุลาคม 2564 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนตุลาคม 2564 

หมายเหตุ : 1. ผูที่เปนสมาชิกครบ 25 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 5,000.- บาท 

 2. ผูที่เปนสมาชิกครบ 30 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 6,000.- บาท 

               3. ผูที่เปนสมาชิกครบ 35 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 7,000.- บาท 

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิก

แตละทาน 



05 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กันยายน - ตุลาคม 2564 

ที่มาของขอมูล : กรมควบคุมโรค 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php 



06 ขาวสารสหกรณออมสิน  
กันยายน - ตุลาคม 2564 

ที่มาของขอมูล : กระทรวงยุติธรรม 

https://www.moj.go.th/news/494 



07 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กันยายน - ตุลาคม 2564 
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08 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กันยายน - ตุลาคม 2564 
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09 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กันยายน - ตุลาคม 2564 

COOP
EVENT3 ¡Ô¨¡ÃÃÁ GSB COOP CLICK CLICK 

กิจกรรม GSB COOP CLICK CLICKกิจกรรม GSB COOP CLICK CLICK

กิชามสงอขดอยนัยนืยดกราก : นอตนัข

moc.pooc-bsg.www ีทามาขเ

”กิชามสลูมอข“ ูนมเบถแีทกิลค

กิชามสหใกิชามสรากิรบบบะรูสาขเอืมเ

 บบะรูสาขเอืพเ งอตกูถหในาผสัหระลแกิชามสนยีบเะทขลเสใ

 บถแีทกิลค

ตกูถมไลูมอขกาหอืรห ”งลกต“ ดกหใวลแงอตกูถลูมอขบอสจวรตอืมเ งอ

”งลกต“ าวำคดกะลแงรตมไีทดอย ุบะรมอรพ ”งอตกูถมไงัย“ กิลคหใ

ยอรบยีรเหใลูมอขกึทนับรากำทะจบบะระลแ นัยนืยรากนปเอืพเ

ิชามสรากริบ

ใั

บ

งลกต“ดกหใว

มไีีทดอยบะร

: ุตหเยามห***  ณรกหสนางบบะรงาทบักอตดิตหใ นาผสัหรอืรหกิชามสสัหรมืลกาห

โดยการแอด Line “@gsb-coop” ปไอตรากนินเำดอืพเงอตกูถีทลูมอขมาถบอสอืพเ

ั้

ี่

ี่

ื่
ื่

ี่

ื่
ี่

ื่

ื่ี่ื่



10 ขาวสารสหกรณออมสิน  
กันยายน - ตุลาคม 2564 
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11 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กันยายน - ตุลาคม 2564 

สาระนารูสหกรณออมสิน 

                     -

ึ้
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