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การเลือกตั้งประธานกรรมการ

การเลือกตั้งผู�ตรวจสอบกิจการ

 วารสารประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ฉบับนี้ เปนฉบับสงทายคณะกรรมการ ชุดท่ี 56 และสงทายปเกา                   
ป 2559 ตอนรับปใหม ป 2560 คณะกรรมการชุดที่ 56 ตองขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่สนใจใหความรวมมือกับสหกรณออมทรัพย
ครูชัยนาท จํากัด ในการชวยแนะนําการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยครูชยันาท จํากัด ใหมีความมั่นคง กาวหนา เปนลําดับ
 ในการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560 พรอมทั้งมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ                 
และผูตรวจสอบกิจการ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน โปรดใชสิทธิเลือกตั้งและ เขาประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณใน
รอบปที่ผานมา โดยพรอมเพรียงกัน สวัสดีครับ ฉบับหนาพบกับคณะกรรมการ ชุดที่ 57

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

 มีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 57  ดังนี้   

º·ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃº·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ (Editorial) (Editorial)

  -  สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได 1 หมายเลข
      -  ผูสมัครหมายเลขที่ไดคะแนนสูงสุด  ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
      -  นําผลการเลือกตั้งเสนอที่ประชุมใหญสามัญรับทราบ
      -  ประธานกรรมการดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป (ปบัญชี 2560 - 2561)

 มีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ  ปบัญชี 2560  จํานวน 6 คน  ดังนี้

 -  สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได 3 หมายเลข
      -  ผูสมัครหมายเลขที่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับ  ไดรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
      -  ผูตรวจสอบกิจการดํารงตําแหนง 1 ปบัญชี
      -  นําผลการเลือกตั้งเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปรับทราบ

หมายเลข ชื่อผูสมัคร หนวยสังกัด หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  ขยันการนาวี บํานาญ สพม.ชัยนาท  
2 นายวิระ  แข็งกสิการ สพป.ชัยนาท ขอถอนการสมัคร 
3 นายกัมปนาท  อวมพรหม บํานาญ อ.เมืองชัยนาท  
4 นายสมควร  ทองฤทธิ์ บํานาญ อ.เมืองชัยนาท  

หมายเลข ชื่อผูสมัคร หนวยสังกัด 
1 นายวินัย  คําวิเศษ รร.วัดยางศรีเจริญ 
2 นายวีระ  ยอดทองดี รร.เทพรัตน 
3 นายพิชัย  นิยมรส รร.บานชัฎฝาง 
4 นายสมชาย  เทศเมือง บํานาญ อ.เมืองชัยนาท 
5 นายสมชาย  อยูสุข บํานาญ อ.มโนรมย 
6 นางสาวสุวารีศิริ  ภูเปยมสินธุ รร.วัดโพธาราม 
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การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการแทนหน�วยที่ครบวาระ

ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง

การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการของหนวยที่ครบวาระ  มี 7 หนวย  โดยมีผูสมัครแตละหนวย  ดังนี้

    -  สมาชิกสามัญที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวย  มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได 1 หมายเลข
      -  หนวยที่มีการลงคะแนนสรรหา  คือหนวยที่มีผูสมัครเกินกวา 1 หมายเลข  ไดแก  หนวยอําเภอมโนรมย
      -  หนวยที่มีผูสมัครเพียง 1 หมายเลข  จะไมมีการลงคะแนนสรรหา  ใหถือวาไดรับการสรรหาของหนวยนั้น ๆ 
      -  นําผลการสรรหาของทั้ง 7 หนวย  เสนอที่ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
      -  ผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการทั้ง 7 หนวย  ดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป (ปบัญชี 2560 - 2561)

 -  วันเลือกตั้ง  คือวันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560
      -  สถานท่ีเลือกตั้ง  โรงจอดรถของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
      -  ระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตั้งแตเวลา 08.00 – 10.30 น.
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
  1. สมาชิกไปแสดงตนกับเจาหนาที่ประจําหนวยดานซายมือ โดยบอกลําดับที่ของสมาชิกในบัญชีรายช่ือที่
สหกรณตดิประกาศหรอืนาํบตัรขอมลูสมาชกิ  (สเีขยีว-ขาราชการประจาํ  หรอืสชีมพ-ูขาราชการบาํนาญ) ยืน่กบั
เจาหนาที่เพื่อรับบัตรเลือกตั้งตามจํานวนของแตละหนวย  ซึ่งแตละหนวยจะไดรับ 2 ใบ  คือ  ประธานกรรมการ 
1 ใบ  และผูตรวจสอบกิจการ 1 ใบ  แตเฉพาะหนวย อ.มโนรมย  จะไดรับเพิ่มของกรรมการประจําหนวยอีก             
1 ใบ เปน 3 ใบ
 2.  สมาชิกเขาคูหาเลือกใชสิทธิของกาบัตร
 3.  นําบัตรเลือกตั้งท่ีใชสิทธิแลว  มายอนลงหีบเลือกตั้งใหตรงตามประเภท
 4.  สมาชิกเดินทางออกขวามือของหนวยเลือกตั้ง  โดยนําบัตรขอมูลสมาชิกยื่นกับเจาหนาที่  แลวลงชื่อรับ
เงินคาอาหาร 1,200 บาท  และคาพาหนะ (อ.เมืองชัยนาท 100 บาท  อ.มโนรมย, อ.วัดสิงห, อ.สรรคบุรี, 
อ.สรรพยา และ อ.หันคา 200 บาท อ.หนองมะโมง และ อ.เนินขาม 300 บาท)  รวมทั้งไดอาร่ีป 2560 ของ
สหกรณคนละ 1 เลม

หนวยเลือกตั้ง หมายเลข ชื่อผูสมัคร หนวยสังกัด หมายเหตุ 
สพป.ชัยนาท 1 นายชาญ  พวงทรัพย สพป.ชัยนาท ขอถอนการสมัคร 

 2 นายพิเชฐร  วันทอง สพป.ชัยนาท  
อําเภอมโนรมย 1 นายวสัน  โฉมชัย รร.วัดโคกแจง  

 2 นายทรงยศ  พงศหิรัญกมล วัดหนองตาตน  
สรรพยา 1 นายสําราญ  แพรหลาย รร.วัดศรีมงคล  
เนินขาม 1 นายชาญชัย  คําหอม รร.บานหนองยาง  

สพม.ชัยนาท 1 นายสงา  โพธิ์กลีบ รร.หวยกรดวิทยา  
อาชีวศึกษา 1 นายกิติศักดิ์  โพธิ์กระจาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  
สังกัดอ่ืน 1 นายจักกฤช  ตรีวิชา รร.อักษรประสิทธิ์  

้ ้
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á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ »ÃÐ í̈Ò»‚ 2559á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ »ÃÐ í̈Ò»‚ 2559
ÇÑ¹ÍÒ·ÔμÂ �·Õè 8 Á¡ÃÒ¤Á 2560ÇÑ¹ÍÒ·ÔμÂ �·Õè 8 Á¡ÃÒ¤Á 2560

³ âÃ§àÃÕÂ¹ªÑÂ¹Ò·¾Ô·ÂÒ¤Á àÃÔèÁ»ÃÐªØÁàÇÅÒ 09.00 ¹. à»š¹μ Œ¹ä»³ âÃ§àÃÕÂ¹ªÑÂ¹Ò·¾Ô·ÂÒ¤Á àÃÔèÁ»ÃÐªØÁàÇÅÒ 09.00 ¹. à»š¹μ Œ¹ä»
 - สมาชกินาํบตัรขอมลูสมาชกิทีส่หกรณสงใหไปแสดงตน
เลือกตั้งแลว กรุณานํามาใสกลองรับรางวัล บริเวณอาคารโดม 
ซึ่งเปนที่ประชุมใหญไดตั้งแตเวลา 08.00 น. หรือหลังจาก                 
นาํบตัรไปแสดงตนเพ่ือใชสทิธิเลือกต้ังและรับเงินคาอาหาร และ
คาพาหนะ ที่หนวยเลือกตั้งแลว
 - สหกรณจะจับบัตรขอมูลของสมาชิกภายในกลอง                   
เพื่อมอบรางวัลเปนเงินสดรางวัลละ 500 บาท (ไดจากการ
ประมูลรานคา)  จํานวน 200 รางวัล  โดยจะมีการจับรางวัล               
3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 กอนเปดประชุม ประมาณ 08.45 น.
 รอบที่ 2 ระหวางประชุม

รอบที่ 3 หลังเสร็จส้ินการประชุม
 ใหเมือ่จับบตัรสมาชกิแลวจะพมิพชือ่สมาชกิทีไ่ดรบัรางวลั
ใหทราบบนจอโปรเจกเตอร ซึง่สมาชิสามารถไปลงช่ือรบัรางวัล 
500 บาท จากเจาหนาที่ไดเลย
 สมาชิกท่ีไดรับรางวัลจะตองเปนสมาชิกท่ีเขารวมประชุม
เทานั้น ถาสมาชิกที่มีชื่อไดรับรางวัลแลว ไมมาแสดงตนที่หอง
ประชุมภายในเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 สถานท่ีจอดรถเปนปญหาใหญ ในการจัดประชุมใหญเสมอมา โดยในปนี้ สหกรณไดวางแผนแกปญหาไวแลว ดังนี้
     1. สถานท่ีจอดรถแหงที่ 1 ไดแก บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งจะมีการตีชองไวใหสมาชิก
จอด เพื่อสะดวกในการเขา – ออก โดยจะมีเจาหนาที่ดูแลและอํานวยความสะดวกให
     2. สถานท่ีจอดรถแหงที่ 2 ไดแกบริเวณโดยรอบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยสมาชิกตองชวยเหลือตัวเองในการ
จอดรถ
     3. สถานท่ีจอดรถแหงที่ 3 ไดแก บริเวณสนามกีฬาริมเขื่อน บริเวณหนาสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท โดยจะมีเจาหนาที่ดูแลและอํานวยความสะดวกให
     4. สถานท่ีจอดรถแหงที่ 4 ไดแก บริเวณวัดศรีวิชัย ในกรณีที่ไมเพียงพอจะรองรับสมาชิกได
     ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่จอดรถที่สนามกีฬาริมเขื่อนและที่วัดศรีวิชัย สหกรณไดจัดรถตู 3 คัน 
และรถสองแถว 1 คัน วิ่งบริการรับ – สงสมาชิก ตลอดจนกวาจะประชุมเสร็จ

สถานท่ีจอดรถ
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กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป  2559 วันอาทิตย ที่ 12 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น.                         
ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลบานกลวย

เงินสงเคราะหลางหนาของ สฌ.สช. ป 2559 เรียกเก็บจากสมาชิก คนละ 1,500 บาท สําหรับจายใหกับ
ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 100 บาท ซึ่งในป 2559 (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559) มีสมาชิกเสียชีวิต 
จํานวน 18 ศพ ทําใหเงินสงเคราะหลวงหนาของป 2559 ไมพอกับการจายเงินสงเคราะห จึงตองมีการเรียก
เก็บเงินสงเคราะหศพลวงหนาของป 2560 (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) จากเดิมปละ 1,500 บาท               
เปน 2,000 บาท 
 ทั้งนี้สมาชิกสามารถเลือกนําเงินสงเคราะหลวงหนาไปจายที่สหกรณฯ ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึง                    
วนัที ่15 มกราคม 2560 หรอืกรณสีมาชกิไมประสงคจะจายเปนเงนิสด สหกรณจะทาํการกูอตัโนมตัใิหสมาชกิ
โดยแบงจายเปน 10 งวด
 อนึ่ง ในแตละปสมาชิกตองเสียคาบํารุงใหกับสมาคมป 50 บาท แตถาสมาชิกประสงคจะจายครั้งเดียว
แบบตลอดชีพก็ได โดยจายเพียง 500 บาท ซึ่งจะจายพรอมกับเงินสงเคราะหลวงหนา ขอใหสมาชิกแจง                
ความประสงคไดที่สหกรณฯ

 ปบัญชีของ สสอค. และ สส.ชสอ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  2559 ดังนั้น ทั้งสองสมาคมจะมีการเรียก
เก็บเงินคาสงเคราะหศพและคาบํารุงรายป ดังนี้

 หมายเหตุ  เงินสงเคราะหศพลวงหนา  เรียกเก็บจากสมาชิกแตละคนไมเทากัน  ขึ้นอยูกับรอบการสมัคร  
แตทั้งนี้การเรียกเก็บเงินสงเคราะหศพลวงหนาสูงสุดไมเกิน 4,800 บาท
 ขณะนี้สหกรณไดแจงใหสมาชิกทราบ ถาประสงคจะจายเปนเงินสดครั้งเดียว ใหสมาชิกจายไดที่สหกรณฯ 
ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป จนถงึวนัท่ี 15 มกราคม 2560 กรณีสมาชกิไมประสงคจะจายเปนสดภายในกาํหนด สหกรณ
ถอืวาสมาชกิยินยอมใหสหกรณกูเงินชาํระใหกบัสมาคมโดยอตัโนมตั ิ โดยผอนชาํระ 10 งวดพรอมดอกเบีย้ ทัง้นี้
เพื่อรักษาสิทธิ์ของสมาชกิ เนื่องจากถาขาดสงจะทําใหขาดสมาชิกภาพ ซึ่งบางทานถาขาดสมาชิกภาพแลวอาจ
จะสมัครใหมไมได เนื่องจากขาดคุณสมบัติ คือ อายุเกินที่สมาคมกําหนด
 การเปนสมาชิกของ สสอค. และ สส.ชสอ. เปนหลกัประกนัทีส่ดุคุมสาํหรบัทายาท เพราะถาสมาชกิเสยีชีวติ
จะไดรับเงินสงเคราะหศพ สมาคมละอยางนอย 576,000 บาท  โดยเฉพาะสําหรับสมาชิกที่กูเงินกับสหกรณไว 
เงินสวนนี้จะเปนหลักประกันที่ดีที่จะทําใหทายาทและผูคํ้าประกันไมเดือดรอน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรพัย�ครชูยันาท  (สฌ.สช.)

กําหนดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห�ล�างหน�า สสอค. และ สส.ชสอ.

สมาคม เงินสงเคราะหลวงหนา เงินคาบํารุงรายป 
สสอค. 4,800 40 
สส.ชสอ. 4,800 20 



¼ÙŒÊ‹§ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´
 248 ËÁÙ‹ 5 ¶¹¹¾ËÅâÂ Ô̧¹ μíÒºÅºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ
 ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ªÑÂ¹Ò· ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· 17000

¡ÃØ³ÒÊ‹§

ÊÑÁÄ· Ô̧ì Ã§¤ �·Í§ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÑÁÄ·¸Ôì Ã§¤�·Í§ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
í̈Òà¹ÕÂÃ ´ÔÉÊÃÐ »ÃÕªÒ ¡ÒÞ¨¹ÊÁºÑμÔ »ÇÕ³Ò ºÑÇÀÔºÒÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃí̈Òà¹ÕÂÃ ´ÔÉÊÃÐ »ÃÕªÒ ¡ÒÞ¨¹ÊÁºÑμÔ »ÇÕ³Ò ºÑÇÀÔºÒÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÇÔ·ÂÒ ªÙª×è¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÇÔ·ÂÒ ªÙª×è¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�ÊË¡Ã³�Ï
ËÁÒÂàÅ¢  056 - 411067         ËÁÒÂàÅ¢  056-411412  
ËÁÒÂàÅ¢  056 – 414184        μỐ μ‹ÍËÁÒÂàÅ¢ÀÒÂã¹   Ñ́§¹Õé 
     11 ½†ÒÂ Ø̧Ã¡ÒÃ  12, 13  ½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍ
     14 ½†ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�        33 ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
     17 FAX         18 ¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ      
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0983 Line ID  :  chainattsc1 
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0439    Line ID  :  chainattsc2 
@ LINE OFFICIAL

หมายเหตุ : เปนระบบประชาสัมพนัธจะไมสนทนาขอความแชทครับ

 
ระบบขาวประชาสัมพันธผาน LINE
ทานจะไดรบัขอมลูไดสะดวกรวดเร็ว
และไมพลาดขอมลูขาวสารอกีตอไป
            แอดเราไดที่ @exn3511iNEW!

ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 106-1-20455-3106-1-20455-3 ËÃ×Í ËÃ×Í
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)ºÑÞªÕÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 050290698450 050290698450

¡ÃØ³Òá Œ̈§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�¡ÃØ³Òá¨Œ§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�
¾ÃŒÍÁÃÐºØª×èÍ – Ê¡ØÅáÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹ã¹ÇÑ¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹¾ÃŒÍÁÃÐºØª×èÍ – Ê¡ØÅáÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹ã¹ÇÑ¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹

 สวัสดีป ใหมครับทาน ผู มีพระคุณทุกทาน                       
เนื่องในโอกาสอันเปนมงคลอยางยิ่งนี้ ขออํานาจ                
คุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลาย                        
ตลอดจนบารมีของหลวงพอธรรมจักร พระเดชพระคุณ
ของหลวงปูศุข เทพยดาประจําภาคกลาง ตลอดจน           
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ ดลบันดาลใหทานมี
ความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัย คิดหวังสิ่งใด
สมใจปรารถนาทรัพยสินเน่ืองนอง เงินทองไหลมา    
แข็งแรงรํ่ารวย โชคดีตลอดปตลอดไปทุกทานทุกคน
ครับ
     โอกาสนี้ทางสหกรณของเราก็ขอรวมฉลองปใหม
ปไกนี้ ดวยการแจงขาวเร่ือง การจายเงินปนผลเพิ่ม
จากรอยละ 5.08 เปนรอยละ 5.20 และเงินเฉลี่ยคืน
เพิ่มจากรอยละ 4.98 เปน 5.80 หวังวาคงเปนขาวดี
รับปใหม ใหยิ้มไดบางครับ

ดวยความรักความปรารถนาดีครับทาน   

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
โดย... ปรีชา กาญจนสมบัติ


