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บก.บอกกลาว 

 พบกันอีกเชนเคยนะครับ กับวารสารสหกรณออมสิน วารสารเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ  

ในแวดวงของสหกรณออมสิน เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรมายังสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับที่ 4 

ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 กอนอื่นตองขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี  

ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป ถือเปนชวงเวลาที่มีความหมายอยางยิ่งสำหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน กระผมจึงใครขอ

เปนตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นอมเกลานอมกระหมอม ถวายพระพรชัยมงคล ดวยความ

จงรักภักดี ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแหงพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแหง 

สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค ไดโปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรใหใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรง 

พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเทานาน ขอพระองคทรงพระเจริญ  

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมสินชุดที่ 32 ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบ

กิจการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 สำหรับวารสารสหกรณออมสิน ฉบับนี้ ผมจะพูดถึงเรื่องของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหนอยที่สุด 

เนื่องจากไดมีการพูดถึงเรื่องนี้ไวในฉบับกอนหนานี้เอาไวมากมาย ถึงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 นี้ ซึ่งยังคงมี

ความรุนแรงอยางตอเนื่อง ทำใหมีผูติดเชื้อ และผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก เพราะยังไง ๆ เราก็ยังตองมีการดำเนินชีวิต

ภายใตสถานการณดังกลาวใหได  ก็ไดแตอยากเตือน เพื่อน ๆ สมาชิกทุกทาน วา “การปองกันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือ การปฏิบัติ

ตนดวยความระมัดระวังตนเองและครอบครัวใหมากที่สุด ดวยการสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม การลางมือ

ดวยสบูและเจลแอลกอฮอลใหบอยที่สุด รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไมจำเปน”ยังถือเปนการที่ตอง

ยึดถือปฏิบัติใหไดอยางตอเนื่อง นอกเหนือจาการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ซึ่งตองมีวัคซีนทางเลือกอีกในอนาคต หรือวัคซีน 

เข็มที่ 3 และ 4 อีกดวย เรียกไดวา เราทุกคนตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณโควิด-19 ใหได อยางมีความสุขที่สุดโดยไมมี

ความตระหนก แตตองมีความตระหนักใหมากที่สุดนะครับ 

 พูดถึงเรื่องโควิด-19 มาก ๆ แลวรูสึกเครียดครับ ทีนี้เรามาพูดถึงขอมูลวารสาร และความเปนไปตาง ๆ ของสหกรณใน

ชวงที่ผานมาบางดีกวา สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำใหหนวยงาน สถานที่

ราชการ รานคา ประชาชนทั่วไป ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวเปนจำนวนมาก ผมเองไดมีโอกาสเปนตัวแทน 

คณะกรรมการสหกรณฯ รวมมือกับฝายจัดการ ไดมีโอกาสเดินทางไปมอบเงินชวยเหลือสมทบทุน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 

พรอมทั้งมอบอาหาร(ขาวกลอง) พรอมน้ำดื่ม ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ตั้งอยูในระแวกใกลเคียงกับสหกรณฯ  หรืออยูไมไกลมาก

นัก โดยเลือกสถานที่ที่คิดวาเหมาะสมที่สุดที่นาจะไดรับการชวยเหลือ เปนเงินสถานที่ละ 50,000 บาท อาทิเชน วัด  

โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สำนักงานเขต เปนตน รวมทั้งมีการมอบอาหารกลางวัน พรอมน้ำดื่มใหกับแมบาน พนักงานรักษา

ความปลอดภัย พนักงานขับรถของธนาคารออมสินอีกดวย ทั้งนี้ก็เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรประจำหนวยงาน 

ตาง ๆ ใหปฏิบัติหนาที่ใหกับประชาชน ภายใตสถานการณโควิด-19ทีนี้ขอพูดถึงสถานการณลาสุดที่พึ่งผานมานะครับ ขอถือ

โอกาสแนะนำผูจัดการสหกรณออมสินคนใหม ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว และจะเริ่มปฏิบัติ

หนาที่ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้แลวนะครับ สหกรณไดมีการแนะนำตัวอยางเปนทางการไปแลว ผานทาง Website 

และ Facebook สหกรณออมสินไปแลว สวนที่เปนเรื่องลาสุดจริง ๆ คือ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สหกรณไดจัดใหมีการ

คัดเลือกทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำป 2564 ไปเปนที่เรียบรอยแลว และที่สำคัญก็คือ การคัดเลือกครั้งนี้มีการถายทอด

สดผานทางชองทาง Facebook Live สหกรณออมสิน และ GSB Community เพื่อใหเขากับสถานการณโควิด-19 และเพื่อ

เปนการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 อีกดวย สำหรับรายชื่อผูที่ไดรับทุนการศึกษาในครั้งนี้สหกรณจะประกาศรายชื่อ

ผานทางชองทาง www.gsb-coop.com และ Facebook สหกรณออมสิน โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได ตั้งแตวันที่ 

1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป สวนรายละเอียดอื่น ๆ ทานสามารถติดตามไดทางชองทางของสหกรณออมสิน รวมทั้งจาก

วารสารสหกรณออมสินฉบับนี้ สำหรับโอกาสนี้ขออวยพรใหสมาชิกทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ และมีความปลอดภัย

จากโรครายโควิด-19 รวมทั้งโรคอื่น ๆ ใหผานไปไดดวยดี และหวังวาสถานการณโควิด-19 จะผอนคลายในเร็ววันโดยเร็วที่สุด 

ขอเปนกำลังใจใหทุกทานโชคดี มีความสุข และเราจะผานวิกฤต ในครั้งนี้ไปดวยกัน สวัสดีครับ 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚  

นายธนพล   ล้ำเลิศ     

นางสาวบังอร   อธิคมอนันต     

นางสุคนธ   เกื้อกิ้ม     

นางสุปรียา   แสงกร่ำ     

นางชมภูนุช   ประทุมพันธ     

นางสาววีรสุดา   มุกดาสนิท     

นางสุวณี   ทวมมา     

นายพีระพร   ภัทรพันธุชัย     

นางปาริชาติ   วงศศรีแกว     

นายจราวุฒิ   เลื่องสุนทร     

นายประสิทธิ์   หมันหลี     

นายจเร   ถมปด     

นายสยาม   ยิ่งทวีหยก     

นายวีระ   บานกลวย     

นางอังคณา   พนภัยพาล     

นางยุพิน   สมนึก     

นางสาววงศศา   สรรคพงษ     

นางสาวสมศรี   แสงชลินทร     

นายอรรถวิทย   โนวังหาร     

นางสาววาทินี   จงสมจิตต     

นางสาวพจนา   ภักดี     

วาที่ร.ต.เชษฐชัย   พฤทธิ์ลาภากร     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚  

นายยรรยงค   อุนเจริญ     

นางสาวนิตยา   ธีระประภาจิตร     

นายภัทรกร   ดวงปญญา     

นายพีระชัย   เกื้อกิ้ม     

นายณัฐปภัสร   เกษร     

นายคนึง   สอนธรรม     

นางเขมิกา   พูลสวัสดิ์     

นางสาวธนิกา   เสกสุวงศ     

นายธนัช   ชูเจริญวงศ     

นางฐิติพร   พงษไชยพรรณ     

นางสาวบังอร   กุลสูตร     

นางจรรยา   บุญญาคม     

นางเสาวนีย   ทองดีศรีเจริญ     

นายพงษพันธ   จำปรัตน     

นางสาวรุงรัชนี   ศรีสุขโข     

นายเกียรติพงษ   อุดมพงศพิพัฒน     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚  

นางสาวดาราวรรณ   เชี่ยวศาสตร     

นางบุบผา   โพธิ์คำ     

นางบุญเรือน   ญาโณทัย     

นางรพีพรรณ   วิเศษคามินทร     

นางสดศรี   พุมทวม     

นายสุรชัย   กลั่นประเสริฐ     

นางสาวอุไรวรรณ   กาญจนรัตน     

นายธัชชัย   แยมเกษสุคนธ     

นายเดชา   เพ็ชรพลาย     

นายยงยุทธ   นอยวัฒนะ     

นายพัลลภ   สุขดวง     

นายชื่น   นรัตถรักษา     

นางประยูร   ภาคพฤกษ     

นายพิชัย   วลานันทฤทธิ์     

นายณตศร   สมบุตร     

นายจารึก   บุญภูงา     

นางสุพรรณี   คลายคลึง     

นายยศพล   วชิรานุภาพ     

นายอภิชาติ   ชมวงศ     

นางอารมณ   โพธิบุตรา     

นางสุภารัตน   เกตุสมพงษ     

นางสาวทองสุข   รามโกมุท     

นายวัฒนา   ผาบชมภู     

นางสาวดุษณีย   จันทรศรีสุริยวงศ     

นายสังคม   บุญญะรัง     

นายวิทยา   พจนา     

นายวันชัย   สงวนศักดิ์     

นางจิตรวรรณ   ญาณทัศนียจิต     

นางอมราวดี   สงวนศักดิ์     

นายประโยชน   วราภิพงศ     

นางขนิฐา   การีสรรพ     

นางปทุมรัตน   รอดทองคำ     

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนกรกฎาคม 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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นางปราณี   โพธิรุกข     

นางมาติกา   จันทรเทศ     

นายมนุ   เสงี่ยมโคกกรวด     

นางถนอมจิต   จันทรงาม     

นางพสธร   จงวิลาสลักษณ     

นางเยาวลักษณ   จันทรวิภาค     

นางละอองศรี   คงใหม     

นางสาวศรัณญา   ออนอรุณ     

นางพนิดา   ประจวบเขต     

นายขวัญชัย   อำไพกูลย     

นางสาวสุภาวดี   สรวิสูตร     

นายรุงเรือง   เขียวอยู     

นายวิชาญ   พลเดช     

นางจุฑารัตน   รัตนรักษ     

นางสาวธันยชนก   อภิชาติเจริญชัย     

นางสาวรุงฟา   โสภาแปง     

นายศิรธน   สมศรี     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚  

นางสาวปานนภา   วรดานันท     

นายชนันทร   ปะณะศรี     

นางวัชรี   ดิถีเพ็ง     

นางพจนณี   รุงไพรวัลย     

นางกชพร   คิเห็ง     

นางราตรี   คงขน     

นางสาวอังคณา   พึ่งจิตต     

นางสาวเกณิกา   ยิ่งประจักษ     

นางสาวณัฐธยาน   สุขการ     

นายสุทิศ   เปรมปรี     

นางเสาวคนธ   วงศวิวัฒน     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚  

นางเพ็ญทิพย   ดวงพัตรา     

นางเบญจวรรณ   สาครวาสี     

นายอวยพร   สุวรรณเดช     

นายทรงชัย   อารยวงศวาฬ     

นางประไพ   กองแกว     

นางนวลจันทร   ปานจันทร     

นายมนตรี   ลิ้มสำราญ     

นายฉัตรชัย   บุญเล็ก     

นางสาวเอมอร   อภิสิทธิ์     

นายดุสิต   วิรยศิริ     

นายเกษียร   วรรณพฤกษ     

นางวีรวรรณ   แสนสุขสวัสดิ์     

นายสุรเดช   ศรีวิวัฒน     

นางแดรัตน   สรางนิทร     

นางพรรณชนก   เขียวพรหม     

นายสุวรรณ   แดงมณี     

นางจู   ขันธพงษ     

นายวิชชา   แสนวงศ     

นายอำนวย   เหรียญรุงโรจน     

นายทรงวุฒิ   วราตินันท     

นางสมหญิง   โยธาการพินิจ     

นายอุทธรณ   ชัยวาสี     

นายจุมพล   ตออาษา     

นายองอาจ   เกื้อกูล     

นายธวัชต   ฉุนเทศ     

นางสาวศรีวิไล   แดงไสว     

นางบุปผา   ธนมิตรามณี     

นางอุทุมพร   กล่ำอุไร     

นางสาวสาริกา   คลายหาญ     

นายเวศ   พูลลาภ     

นางดุษฎี   พานิช     

นายโชคชัย   พงษประเสริฐ     

นางนันทนภัส   โมเอม     

นางวิจิตรา   สีเลื่อม     

ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนสิงหาคม 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 



สาระนารู 
เกี่ยวกับ 

Covid-19 

05 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

ขอบคุณขอมูลดี ๆ จาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย / สภากาชาดไทย /  

ศูนยสารนิเทศ ฝายขาว สำนักงานประกันสังคม 



06 ขาวสารสหกรณออมสิน  
กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

ที่มาของขอมูล : grandprix.co.th / พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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08 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564 àÇÅÒ 08.45 ¹. ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¨Ñ´ãËŒÁÕ¾Ô¸Õ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ø¹ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 2564 ¼‹Ò¹·Ò§ª‹Í§·Ò§ Facebook live ÊË¡Ã³�ÍÍÁÊÔ¹ áÅÐ GSB Community  
´ŒÇÂÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� Covid-19 ·ÓãËŒ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ã¹¤ÃÑé§¹Õé ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§ÍÍ¹äÅ¹� 
à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊ Covid-19 â´ÂÁÕ ¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ 
¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ã¹¤ÃÑé§¹Õé 
 ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ·Õè ä´ŒÃÑº·Ø¹ã¹¤ÃÑé§¹Õé ¼‹Ò¹·Ò§ª‹Í§·Ò§ www.gsb-coop.com áÅÐ 
Facebook ÊË¡Ã³�ÍÍÁÊÔ¹ µ‹Íä» 
 ÊË¡Ã³�Ï ¢Í¢Íº¤Ø³·ÕÁ§Ò¹¨Ò¡½†ÒÂÊ×èÍÊÒÃÍ§¤�¡Ã·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§
ÊÁÒªÔ¡ã¹¤ÃÑé§¹ÕéÊÓàÃç¨ÅØÅ‹Ç§ä»ä´Œ´ŒÇÂ´Õ ¢Í¢Íº¤Ø³ÁÒ ³ ·Õè¹Õé 

COOP
EVENT



09 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
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COOP
EVENT

ÇÑ¹·Õè 9 ¡Ã¡®Ò¤Á 2564 ¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³�
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¨Ñ´¾Ô¸ÕÁÍº·Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564 áÅÐÁÍº·Ø¹
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ «Öè§ÊË¡Ã³�Ïä´Œ·Ó¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ŒÇÂÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ¨Ó¹Ç¹ 1,800 ·Ø¹  
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564 â´Âáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 3 ÃÐ´Ñº ¤×Í ÃÐ´ÑºªÑé¹Í¹ØºÒÅ - »ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ ¨Ó¹Ç¹ 1,300 ·Ø¹æ ÅÐ 
1,000 ºÒ· ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1 – 6 ¨Ó¹Ç¹ 400 ·Ø¹ æ ÅÐ 1,500 ºÒ· áÅÐÃÐ´ÑºªÑé¹»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¨Ó¹Ç¹ 100  
·Ø¹ æ ÅÐ 2,000 ºÒ· â´ÂÊË¡Ã³�¨Ð·Ó¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇà¢ŒÒºÑÞªÕ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�·Õè ä´ŒÃÑº·Ø¹
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃÊÁÒªÔ¡ã¹¤ÃÑé§¹Õé µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 9 ¡Ã¡®Ò¤Á 2564 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´  
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Õè ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ã¹¤ÃÑé§¹Õéà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ 

(µÑÇá·¹ÊÁÒªÔ¡ ÃÐ´ÑºªÑé¹Í¹ØºÒÅ - »ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ) 

(µÑÇá·¹ÊÁÒªÔ¡ ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ) 
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COOP
EVENT

(µÑÇá·¹ÊÁÒªÔ¡ ÃÐ´ÑºªÑé¹»ÃÔÞÞÒµÃÕ) 

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ 
9 ¡Ã¡®Ò¤Á 2564 
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สาระนารูสหกรณออมสิน 



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

พิมพที่ บริษัท ธรรมสาร จำกัด 77/2 หมูที่ 1 ถ.ราชพฤกษ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-459-4534 แฟกซ 02-459-4533 

สิ่งตีพิมพ ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 

สิ่งตีพิมพ 

สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 




