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editor’s talk 
บก.บอกกลาว 

 สวัสดีครับ พบกันอีกเชนเคยกับวารสารสหกรณออมสิน สำหรับฉบับนี้ เปนฉบับที่ 4 ประจำเดือน 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 นับเปนฉบับแหงมหามงคลของปวงชนชาวไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในวันที่ 28 กรกฎาคม 

2565 นี้ ถือเปนชวงเวลาที่มีความหมายเปนอยางมากสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  

70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวในหลวง

รัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี อีกทั้งในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ก็ยังเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงอีกดวย ในนามของที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดำเนินการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอถือโอกาสนี้ ขออำนวยอวยพร 

แดทั้ง 2 พระองค ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดวยเกลาดวยกระหมอม 

ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 สำหรับในชวงที่ผานมา สิ่งแรกที่จะกลาวถึงและไมพูดถึงก็คงไมได นั่นก็คือเรื่องของการแพรระบาดของโควิด 19 

ซึ่งยังคงมีการแพรระบาดอยูอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะมีแนวโนมที่ลดลงไปแลวก็ตาม เราก็คงยังประมาทไมได  

ตองระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด ดวยการฉีดวัคซีน การสวมหนากากอนามัย  

การหมั่นลางมือดวยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล รวมทั้งการเวนระยะหาง และงดการเดินทางไปตามสถานที่ชุมชนที่มี

คนรวมตัวกันเปนจำนวนมากโดยไมจำเปน เพราะขาวในเรื่องของโควิด-19 ยังมีการเสนอขาวอยางตอเนื่องโดยตลอด 

ไมวาจะเปนจำนวนผูติดเชื้อ จำนวนผูเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 การกลายพันธุของโรคโควิด-19 ชนิด B.4 และ B.5 

เปนตน เราไดอยูรวมกับโรคโควิด-19 มาเกือบจะ 3 ปเต็มแลว และยังไมรูวาเราจะตองอยูรวมกับมันไปอีกนานเทาไหร  

ก็ขอใหทุกทานอดทนใชความเขาใจและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ติดตามขาวสารในเรื่องนี้อยางใกลชิด และใน

โอกาสนี้ผมก็ขอถือโอกาสอวยพรใหทุกทานรอดพนจากภัยของโควิด-19 และผานพนวิกฤติในครั้งนี้ไปไดทุกคนทุกทาน 

นะครับ ทีนี้มาเขาเรื่องสหกรณกันบางดีกวานะครับ เรื่องแรกที่จะพูดถึงคือเรื่อง พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล  

พ.ศ.2562 หรือ PDPA ที่มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มิถุนายน 2565 แลวนับเปนเรื่องใหมของสังคมไทย เปนกฎหมายที่สง 

ผลกระทบกับเราทุกคนในเรื่องของการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล การปกปองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาที่

ครอบคลุมอยางกวางขวางเปนอยางมาก รวมทั้งยังมีบทลงโทษสำหรับผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เอาไวอยางเขมขน

อีกดวย ก็อยากใหเพื่อนสมาชิกไดศึกษาขอมูลและทำความเขาใจพรอมปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อประโยชนของ

สมาชิกทุกทานเองนะครับ ซึ่งสหกรณเองก็มีการปรับตัวและดำเนินการใหเปนไปตาม พรบ. ฉบับนี้ดวยเชนเดียวกัน 

 วารสารสหกรณออมสินฉบับนี้มีขาวคราวความเคลื่อนไหวในเรื่องของขอมูลขาวสารในแวดวงของสหกรณ

ออมสินมาแจงใหสมาชิกสหกรณออมสินรับทราบกันอีกเชนเคย ไมวาจะเปนเรื่องของการยืนยันตัวตนของสมาชิกที่ติดตอ

สอบถามขอมูลสวนบุคคลผานทางชองทางการติดตอตางๆมายังสหกรณ เชน ID Line โทรศัพท ทางสหกรณเองจำเปน

ตองมีการตรวจสอบขอมูลเพื่อเปนการยืนยันตัวตนของสมาชิกในการที่จะสอบถามขอมูลผานชองทางตางๆกับสหกรณ 

เพื่อเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามที่กลาวไวขางตน ก็ตองขออภัยในความไมสะดวก

สำหรับสมาชิกสหกรณออมสินทุกทานดวย เรื่องตอไปที่อยากนำมาเกริ่นแจงใหสมาชิกไดทราบกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ 

ในรอบ 2 ปที่ผานมา นับตั้งแตโรคโควิด-19 มีการระบาดสหกรณไมไดมีการจัดสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกเลย มาเมื่อ

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา สหกรณไดจัดใหมีการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกในสังกัดสายกิจการสาขา 4  

(ธนาคารออมสิน ภาค 10, 11, 12) และไดไปรวมทอดผาปา ถวายเทียนพรรษาและถวายอุโบสถ วัดดอนขนุน (ถ้ำฮาน) 

รวมกับทางสายกิจการสาขา 4 ที่ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย ก็ถือโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญมายังสมาชิกสหกรณออมสิน

ทุกทานดวยนะครับ และถือโอกาสนี้ขออวยพรใหสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวัง

สิ่งใดสมใจปรารถนา เงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพกายใจที่ดี ปลอดโรคปลอดภัย หางไกลจากโควิดกันทุกๆทาน  

แลวพบกันใหมฉบับหนานะครับ สวัสดี 

 

ชัยโรจน จันทรทาจีน 

ประธานคณะกรรมการวางแผนและประชาสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สารบัญ         
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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 

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 

สมาชิกครบ 25 30 35 ป เดือนกรกฎาคม 2565 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นางวนจิตรา   สายโพธิ์     

นายวิษณุ   พีรพันธุ     

นางอารีรัตน   บัวนุม     

นางสาวพีรญา   บุญตอ     

นางนภาพรรณ   กาญจนะโภคิน     

นางสุวิมล   เพ็งพิทักษ     

นายอำไพ   สายเสมา     

นางธีรรัชดา   สอนโพธิ์ธนัต     

นางสาวศิริวรรณ   สุขสมบูรณวัฒนา     

นายสุประดิษฐ   สวางวงศ     

นางนิจนิรันดร   มะรอแม     

นายสมชัย   แซแต     

นางณัฐชยาน   เขียวดวง     

นางมลธิรา   อินธกูลชัย     

นางกัญญา   เสมทับ       
    

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นายอนุเมฆ   เกตุแกว     

นางวันดี   อุปการะ     

นางจรัสศรี   ผิวเผื่อน     

นางสาวนพวรรณ   ศรประสิทธิ์     

นายสมพงษ   บานสราง     

นางสมคิด   เที่ยวมาพบสุข     

นางเพ็ญศรี   เรืองขจร     

นางภรณี   นนทลีนนท     

นายสถาพร   ขำพงษ     

นางสาวนันทกา   เฉยสอาด     

นายชาลี   พิชิตชโลธร     

นายสนิท   ศรีระโส     

นางมันทนา   โพธิอะ     

นางสุจิตร   สังวรศิลป     

นายเชษฐา   เจริญผล     

ส.อ.สันติ   กังอนันตกาญจน     

นายพูลศิริ   หงสศิริวัฒน     

นางอุษา   อรามจินดา     

นางสาวศิริรักษ   บุญแสงทิพย     

นางผกามาส   ทิพวัลย     

นางกชกร   เกสรินทร     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางสาวทิพาพร   ปองกันยิง     

นางศิริวรรณ   ประเสริฐชัย     

นางสาวสุรีรัตน   ภูมณี     

นางสาวสอาดศรี   สุรชัย     

นางบุหงา   บำรุงเอื้อ     

นายชำนาญ   ชนะสูงเนิน     

นางสาวพรเฉลย   ทองแพทย     

นายประสงค   นิ่มขำ     

นางวไลภรณ   บารัดเร     

นายสำเภา   พุกพูน     

นางสาววิมล   วรสวัสดิ์     

นางจิดาภา   ชาญณรงค     

นายวิทยา   นาบำรุง     

นายประเสริฐ   ปนชื่น     

นายบุญสง   ทรัพยากร     

นางกรองกาญจน   ปรัชญานนท     

นายจเร   สุวรรณสิทธิ์     

นายพิสุทธิ์   จันทรพานิช     

นายสละ   ตำนานจิตร     

นางนวลตา   ลวนประเสริฐ     

นายวิโรจน   ทองบุญชู     

นางสาวจิระพันธ   ชูนอง     

นายสุขคำ   ศรีวิชัย     

นายอรุณ   ลาวัณยวิภู     

นายวิษณุ   เอี่ยมสอาด     

นางสาวนิลวรรณ   เล็กเจริญสุข     

นายอรรณวรัต   พรหมปทมะ     

นายชาลี   เมตไตรย     

นายประจักษไชย   ไชยวณิชย     

นางสาวเบญจรัตน   บุญประคอง     
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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 

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 

สมาชิกครบ 25 30 35 ป เดือนสิงหาคม 2565 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นางศรีเพ็ญ   มีบุญ     

นายนิรันดร   กระดีแดง     

นายบุญยฤทธิ์   สุวรรณเอนก     

นางสาวจิราภรณ   มาชมภู     

นายธีรพล   โอฬารกิตติกุล     

นางสาวนงคนุช   อุสะทโก     

นางปาริชาติ   บุญมาศ     

นางนิชานันท   กนกธีรพันธุ   
    

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นายประเสริฐ   จันทรังสีวรกุล     

นายวิชัย   หมื่นละมาย     

นางเปรมจิต   จันแรง     

นายทวีสิทธิ์   นิติธรรมมานนท     

นายสาทิศ   ปงรัมย     

นางนิตยา   กิริวรรณา     

นายสมัย   ไชยชาติ     

นางนิศารัช   ชาลีเครือ     

นางเจริญลักษณ   เดชะสุวรรณ     

นายชัยสุวัชร   ทองกระจาย     

นายศุภศักดิ์   ทาวศรีชัย     

นางราตรี   อยูเย็น     

นางภัทรพร   มีเงิน     

นายชัยรัตน   โสมทัพมอญ     

นายอภิชาต   โพธิสาร     

นายสุรัติ   วิจิตรเศรณี     

นายพลธร   พิมลพรพัฒนะ     

นายสุนทร   จริตพันธ     

วาที่ร.ต.สุขุม   ภักดี     

นางสาวพิมพชญา   พีรอรุณโรจน     

นายชัยณรงค   พิชิตชโลธร     

ส.อ.วุฒิเวทย   ผลขันธุ     

นางสลิลทิพย   จารุพนานนท     

นางนงพงา   วิทยถาวรวงศ     

นางสาวลักษณพร        

นางสาววัลยทิพย   ดีประเสริฐ     

นางวรรษมา   หัตถสงเคราะห     

นางสาวอมรวรรณ   บุนนาค     

นางสาวอุมาปรีย   วงศไทยเจริญ     

นางสุภาวดี   ทิวะทรัพย     

นายกิระวิศว   สิงหศรัณย     

นายนิพนธ   มีภู     

นายวรวิช   นพรัตน     

นายสุมาท   พุกนุช     

นายพนา   แกวคำ     

นายสมพงษ   พรมพิทักษ     

นายปริพันธ   วงศปราชญ     

นายประวัติ   อาษาศรี     

นายพิสิฏฐ   เพ็ชรพลาย     

นางสาวประภาภรณ   ชวนศิริมงคล     

นางน้ำออย   ทาระพันธ     

นายภูมิพัฒน   สมบัติธรรมกุล     

นางวีณา   ผลเจริญ     

นางวิภาศรี   รอดผองผุด     

นายปรีชา   โลอธิกุล     

นายจารุวิทย   ตันติจิรวัฒน     

นายวัลลภ   ผองอักษร     

นายชวน   จันทรดำ     

นายสุรศักดิ์   ชวนชม     

นายสัณฐาน   อยูศิริ     

นางบุษรัตน   ปทมปราณี     

นายปพนวริศ   เจริญดี     

นางสาวกณิศ   อาจวงศษา     
     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางสมศรี   ทิพยทัศน     

นางจุฑามาศ   บุญมาตา     

นางสาวพัชรินทร   โกสโร     

นางอมรรัตน   วัฒนกิจ     

นางสุมาลัย   เกษบุรมย     

นางสุวรรณี   สุขุมกาญจนะ     

นางชุติมา   สิงหารุณ     

นางเสาวณีย   รักษแกว     

นางสาวเนาวรัตน   กุหลาบเพ็ชรทอง     

นางเทียนทิพย   ลอยแกว     

นายถาวร   ไฝศรี     

นายสุรัตน   ชาคุณ     

นางปทมา   อักษรทิพย     

นางสุจิตรา   พลอินทร     

นางเพ็ญพรรณ   หงษทอง     

นายไชยยงค   รีบุตร     
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สิ่งที่ตองตระหนัก เมื่อตองใชชีวิตอยูรวมกับโควิด-19 

 สถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยยังไมเปนที่นาไววางใจ 

เพราะขณะนี้ยั งพบผูติดเชื้อและมีผูปวยเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลมากขึ้น ถึงแมอาการจะไมหนักถึงขั้นเสียชีวิตก็ตาม แตก็

เปนเรื่องที่นาจับตามองและเฝาระวังอยางใกลชิด 

 ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

โรคอุบัติใหม คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สภากาชาดไทย ไดใหความรูและคำแนะนำเพื่อระมัดระวังการติดเชื้อ 

โควิด-19 สายพันธุโอไมครอน ที่เราทุกคนตองตระหนักและอยูกับโรคนี้

ใหได 

 วัคซีนโควิด-19 ไมตองฉีดเพิ่มก็ไดจริงหรือไม 

 ศ.นพ.ธีระวัฒน กลาววาสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น  

มีหลายคนมองวาไมตองฉีดเพิ่ม ซึ่งไมใชเรื่องจริง การฉีดวัคซีนยังเปน

เรื่องสำคัญอยู โดยเฉพาะเชื้อโอโมครอนที่ยังคงสงผลกระทบตอผูติดเชื้อ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่ไมไดรับการฉีดวัคซีน ผูที่มีโรคประจำตัว  

รวมถึงผูสูงอายุ ซึ่งจะทำใหเชื้อลงปอดและปอดบวมได 

 ดังนั้น ถาเราฉีดวัคซีนไปแลว ก็จะเพิ่มความมั่นใจไดในระดับ

หนึง่แตกไ็มใช 100% การฉดี 3 เขม็ และตบทายดวยวคัซนีชนดิ mRNA 

ไดประโยชนแนนอน การฉีดวัคซีนเข็ม 4, 5, 6 ชวยสรางภูมิคุมกัน 

เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุอูฮั่น สายพันธุอังกฤษ เดลตา สำหรับ 

สายพนัธุโอไมครอน ภมูคิุมกนัไมไดเยอะขึน้จรงิ แตยงัคงไดประโยชนอยู 

 อาการ Long Covid มีจริง 100% 

 ศ.นพ.ธีระวัฒน กลาวตอวา ในสวนของอาการ Long Covid  

มีจริง 100% โดย Long Covid คือ อาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากปวย

เปนโควิด-19 แลว เปนอาการที่เคยมีแตไมหายไป หรือเกิดอาการใหม

ขึ้นมาซึ่งไมเคยปรากฏมากอนในขณะที่ติดเชื้อโควิด-19 มีผลพิสูจน

คอนขางชดัเจนวาคนทีต่ดิเชือ้โควดิ-19 รนุแรงจะเกดิอาการ Long Covid 

ไดแนนอน แตสิ่งที่กังวลมากคือคนที่มีอาการเล็กนอย เมื่อติดตามตอไป

พบวาเปน Long Covid ไดเชนกัน 

 อาการ Long Covid เกิดขึ้นไดตั้งศีรษะจรดเทา เริ่มตั้งแต 

ผมรวง ผิวหนังมีผื่นขึ้นเปนๆ หายๆ ตาพรามัว มีอาการนอนไมหลับ 

หลับๆ ตื่นๆ มีอาการเฉื่อยชาเหมือนคนขี้เกียจ ประจำเดือนมาไมปกติ  

สมรรถภาพทางเพศลดลงในผูชาย มีขอมูลพบวามีการกระตุนใหเกิด

การอักเสบ สงผลตอสมอง เกิดการหลั่งสารที่ทำใหเกิดสมองเสื่อมสะสม

ได ซึ่งตองจับตามองวาสมองเสื่อมในคนที่มีอายุ 30 - 40 ปจะหายใน

ชวง 3 - 9 เดือน หรือทำใหเกิดสมองเสื่อมไดเร็วกวาปกติหรือไม 

  Long Covid มีกี่ประเภท มีอยูตลอดไปหรือหายไปได 

 ชวง 3 เดือนแรก พบวาอุบัติการณที่จะเกิดขึ้นคอนขางสูงมาก 

ไมต่ำกวา 30 - 50 % แตหลังจาก 3 เดือนไปแลวอาการ Long Covid

ยังไมหาย และมีอาการมากขึ้น เปนเรื่องที่ตองใสใจมากเพราะถาปลอย

ใหอาการเปนมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระบบรางกาย 

ระบบสมอง อาจแกไขเยียวยาไมได ผูที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ 

โอไมครอนแลว 2 - 3 เดือนมีขอมูลทางวิทยาศาสตรยืนยันวาสามารถ

ติดเชื้อซ้ำไดอีกถึง 100%  ไมวาจะมีการฉีดวัคซีนไปแลวกี่เข็มก็ตาม 

 ความแมนยำในการตรวจหาเชื้อดวย ATK กับ RT – PCR 

 ศ.นพ.ธีระวัฒน กลาวดวยวาการตรวจเชื้อโควิด-19 ดวย ATK  

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดบาง เนื่องจากวาชุดตรวจ ATK ออกแบบมา

เพื่อใหใชไดกับทุกคนอยางสะดวดรวดเร็วซึ่งมีประโยชนมาก ขณะ

เดียวกันขอจำกัดของ ATK สามารถจับตัวไวรัสไดในปริมาณที่มากจริงๆ 

 ดังนั้น ผูที่ตรวจ ATK แลวขึ้นสองขีด มีผลเปนบวก จะตอง 

แยกตัวทันที เพื่อเปนการรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม ตอง

ใสหนากากอนามัย ลางมือ และสังเกตอาการ ถาตรวจ ATK แลวยัง 

ขึ้นขีดเดียว แตมีอาการวานาจะใช และอาการเริ่มหนักหนามากขึ้น เชน 

มีอาการไข หนาวๆ รอนๆ ปวดเมื่อยเนื้อตัว วัดออกซิเจนไดต่ำกวา  

96 % ใหรีบแยกตัวไวกอน สังเกตอาการเปนระยะอยางเหมาะสม และ

รีบพบแพทย 

 “เราตองอยูกับโควิด-19 ไปอีกนานพอสมควร วิธีการที่จะอยูกับ

มันใหไดจะตองมีวินัยของตัวเอง อยาผลักภาระใหกับสังคม แพทย  

หรือกระทรวงสาธารณสุข เพราะถาทุกคนรวมมือรวมใจกัน ไมปลอยให

เชื้อแพรออกไปก็จะทำใหประเทศชาติรอดพนจากวิกฤตนี้ไปได”  

ศ.นพ.ธีระวัฒน กลาว 

 

ขอบคุณขอมูลดี ๆ จาก : www.bangkokbiznews.com 
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...กฎหมายนารู... 

ขอบคุณขอมูลดี ๆ จาก : ศาลยุติธรรม 

สัญญาค้ำประกันหนี้ในหนี้ในอนาคต 



ผลการดำเนินงานสหกรณ 
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COOP
EVENTสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ 
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COOP
EVENT
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»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�Ï à¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ ·Í´¼ŒÒ»†Ò  
¶ÇÒÂà·ÕÂ¹¾ÃÃÉÒ áÅÐ¶ÇÒÂÍØâºÊ¶ ³ ÇÑ´´Í¹¢¹Ø¹ (¶éÓÎŒÒ¹) ¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§¤ÒÂ 

สหกรณออมสินรวมทอดผาปา ถวายเทียนพรรษาและ

ถวายอุโบสถ ณ วัดดอนขนุน (ถ้ำฮาน) จ.หนองคาย 
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COOP 
CONTACT 



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 

………………………………………………………………………………………………………………………………..


