
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด2 ฉบับพิเศษ



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ฉบับพิเศษ

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

FSCT News ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ของ ชสอ. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ผมขอรายงานให้ท่านผู้แทนสหกรณ์ทราบ ดังนี้ครับ

ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขต ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ์ ที่มีส่วนส�าคัญ 
ในการสร้างความส�าเร็จ ความก้าวหน้า มั่นคงให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 133,289 ล้านบาท  
และสามารถบรหิารสินทรพัย์ท่ีมอียูใ่ห้เกดิก�าไรสทุธ ิ1,713 ล้านบาท ผลการด�าเนนิงานของ ชสอ.ทีผ่่านมา อยูใ่นระดับ “ดมีาก” 
 มีการให้กู้ยืม การรับฝากและการลงทุนอย่างเหมาะสม มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่สหกรณ์สมาชิกโดยลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
และพจิารณาจากความสามารถในการช�าระหนีข้องสหกรณ์สมาชกิเป็นส�าคญั เพือ่ลดภาระต้นทนุทางการเงินให้แก่สหกรณ์สมาชกิ  
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเที่ยงธรรม ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของทุน ในระดับท่ีน่าพอใจ ท�าให้ ชสอ.สามารถคืนก�าไรกลับคืนไปให้แก่สหกรณ์สมาชิก ในรูปเงินปันผลตามหุ้น 
ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืน 4.00% นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดท�าระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทาง 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
องค์กร จากบริษัททริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน 
และการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน และมีโครงการสวัสดิการต่าง ๆ มอบให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ  
ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อต้ัง ชสอ. ที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสหกรณ์สมาชิกด้วยกันเอง 
อันน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ ในการกินดีอยู่ดี 
ตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์

FSCT ฉบับนี้ เป็นการแนะน�าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 2 คน  
กรรมการด�าเนินการในเขตพื้นที่ 14 คน กรรมการด�าเนินการนอกเขตพื้นที่ 3 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน ผมหวังว่า 
ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ัง จะเข้ามาบริหารและท�าหน้าท่ีตรวจสอบกิจการ ชสอ. ด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักการสหกรณ์  
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกเป็นส�าคัญ และผมต้องขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับ 

ท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน ชสอ. ในทุก ๆ  ด้านด้วยดีเสมอมา และขอให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข ความส�าเร็จ มีสุขภาพก�าลังใจ และสติปัญญาที่ดีในการท�างาน เพ่ือร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ขอบคุณครับ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 ที่พ้นวาระ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ

ดร.ธานี ก่อบุญ
รองประธานกรรมการ 

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
รองประธานกรรมการ 

พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ลาออกจากต�าแหน่ง

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการ 

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 ที่พ้นวาระ

นายณฐกร แก้วดี
กรรมการด�าเนินการ

ร้อยต�ารวจเอก สุวิทย์  มากด้วง
รองประธานกรรมการ 

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
กรรมการด�าเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการด�าเนินการ

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประกิต ประทุมกาญจน์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครเลือกต้ัง ประธานกรรมการ  
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 2 คน กรรมการด�าเนินการในเขตพื้นที่  
14 คน กรรมการด�าเนินการนอกเขตพื้นที่ 3 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน ดังมีรายชื่อและ 
หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครต่อไปนี้

รายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการในเขตพื้นที่

ต�าแหน่งประธานกรรมการ

นายไพบูลย์  แก้วเพทาย

พลต�ารวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด

รศ.ทันตแพทย์ สุรินทร์  สูอ�าพัน  

นายทวีศักดิ์ สังวัง

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูศรีสะเกษ จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 2

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



หมายเลขประจ�าตัว 1 หมายเลขประจ�าตัว 1

นายสุรพล  กมุทชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครสวรรค์ จ�ากัด

นายโชคดี  คลังจันทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูยะลา จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1

ดร. กมล  ศรีล้อม
สหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 2

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์  
สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ�ากัด

นายชาลี  บุญเรือง
สหกรณ์ออมทรัพย์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 2 หมายเลขประจ�าตัว 3หมายเลขประจ�าตัว 1

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชัยรักษ์  ดีปัญญา
สหกรณ์ออมทรัพย์

พระจอมเกล้าลาดกระบัง จ�ากัด

ดร. วิวัฒน์  แดงสุภา
สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ภาคเหนือ ภาคใต้

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการนอกเขตพื้นที่

หมายเลขประจ�าตัว 3

นายเอนก  นาคดิลก
สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลประสาท จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 2

นายธีรชาติ  มีมั่งคั่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์

เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 2

นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา

ผศ.พิพัฒน์  วงศ์เกษม

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูลพบุรี จ�ากัด

นายโกวิท  เกตุงาม

นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูประจวบคีรีขันธ์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1

นายมะณู  บุญศรีมณีชัย
สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขหนองคาย จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1

นายธงชัย  วิทยานุกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จ�ากัด

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

ภาคกลาง

8 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

หมายเลขประจ�าตัว 7

หมายเลขประจ�าตัว 4

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 8

หมายเลขประจ�าตัว 5

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 6

หมายเลขประจ�าตัว 3

นางสุนารี  มีทรัพย์

นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

นาวาตรี ชัชกิจ  ไทยลี่

นายทวีศิลป์  ม่วงถึก

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์

นายประกิต  ประทุมกาญจน์  

นางสาววันทนา บ่อโพธิ์

นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลประสาท จ�ากัด

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2561

ตามที ่ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั  ได้จดัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นและนกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดี
เด่น ประจ�าปี 2561 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการ
คัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม  ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2561

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2561

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2561

ระดับดีเด่น
1. ด้านบริหารจัดการ  2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับดี
1. ด้านสวัสดิการ  2. ด้านการออม

ระดับดีเด่น
1. ด้านบริหารจัดการ   2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3. ด้านสวัสดิการ

ระดับดีเด่น
1. ด้านบริหารจัดการ   2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ด้านสวัสดิการ   4. ด้านการออม

ระดับดี
ด้านสินเชื่อ



11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ากัด

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2561

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ขนาดใหญ่มาก ประจ�าปี 2561

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2561

ระดับดีเด่น
ด้านสวัสดิการ

 ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี
 ด้านสวัสดิการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ด้านสินเชื่อ

ระดับดี
ด้านการออม

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ.
ในปีบัญชี 2561 โดยแบ่งตามขนาดสหกรณ์

1. สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ�ากัด
2. สหกรณ์ขนาดกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ�ากัด
3. สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานกลุ่มบรษัิทแทค จ�ากดั



นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

1.  นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร       ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ากัด

2.  รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช จ�ากัด

3.  นางรุจาภา  เนติภัทรรักษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

นายประสงค์  ธีรกิจไพศาล

รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากัด

1

1

2 3

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักบริหาร

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

1.  นางเบญจวรรณ  ทุมทอง  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากัด

2.  นางสาวสุมณฑา  ประสงค์ศรี  ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ากัด

3.  นางประนอม  แดงงาม  รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

1.  นางระเบียบ  ชูวา  ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด

2.  นายศักรินทร์  เพ็งรักษ์  ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ากัด

3.  นางบุศริน  ช้างอยู่  ผู้ช่วยผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

1

4

2

5

3

6

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักปฏิบัติการ

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2561

ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่

1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ได้แก่

2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ได้แก่

3. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่

• สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จ�ากัด 
 ชื่อผลงาน “โครงการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ”

• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด 
 ชื่อผลงาน “CSS: Coop Support System  
   ระบบสนับสนุนงานสหกรณ์”

• สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด 
 ชื่อผลงาน “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   Management Information System:  
   MIS”

• สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด 
 ชื่อผลงาน “การพัฒนา Credit Scorecar”

• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ากัด
 ชื่อผลงาน “SMS Alert ระบบรายงานความเคล่ือนไหว 
   ทางธุรกรรมและทางการเงินเพื่อสมาชิก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ากัด”

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ได้แก่

รางวัลน�าเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น

• สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด 
 ชื่อผลงาน “คลินิกสหกรณ์เฟส 1 
   (ตรวจสุขภาพทางการเงิน)”

• สหกรณ์ออมทรพัย์สามญัศึกษาจังหวัดชยัภูม ิจ�ากดั 
 ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
   สหกรณ ์ออมทรัพย ์สามัญศึกษา 
   จังหวัดชัยภูมิ”

• สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด
 ชื่อผลงาน "เรื่องบัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์  
  (ID Card for cooperative management)

• สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด
 ชื่อผลงาน "เรื่องบัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์  
  (ID Card for cooperative management)

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนใช้บริการของฝ่ายธุรกิจเสริมสูงที่สุด
ในรอบปี 2561

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ�ากัด



ขอความร่วมมือการปฏิบัติในวันประชุมใหญ่
โดยห้ามกระท�าการใด ๆ ดังนี้
 1. กระท�ำกำรใด ๆ เพื่อกำรหำเสียงในเขตปริมณฑล
 2. สวมใส ่ เสื้อผ ้ำที่มีสัญลักษณ์ช่ือทีมหรือหมำยเลขผู ้สมัคร 
  ในเขตปริมณฑล
 3. น�ำทีมงำนมำเพื่อหำเสียงในเขตปริมณฑล
 4. ทีมงำนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงกิริยำ วำจำ และแต่งกำย 
  ไม่สุภำพ
 5. กีดขวำงทำงเดนิของผูแ้ทนสหกรณ์ทีจ่ะไปลงทะเบยีน เข้ำห้องประชุม  
  และเข้ำคูหำเลือกตั้ง
 6. ติดบอร์ดหรือป้ำยประชำสัมพันธ์ของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง 
  ในเขตปริมณฑล
 7. แจกเอกสำรหรือนำมบัตรแนะน�ำตัวต่ำง ๆ ในเขตปริมณฑล
 8. แจกจ่ำยใบปลิวที่มีข้อควำมใส่ร้ำยป้ำยสีผู้อื่น
 9. หำเสียงด้วยกำรแจกสิ่งของต่ำง ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นเลือกตน 
  หรือผู้อื่น


