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สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 	 ตามที	่ชสอ.	ไดจ้ดัการประชมุใหญส่ามญั	ประจำาป	ี2565	ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส	์เมือ่วนัที	่11	มถุินายน	
2565	 เสร็จส้ินไปแล้วนั้น	ผมขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยความเรียบร้อย	ทำาให้									
การประชุมใหญ่สามัญฯ	สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	

	 	 ในโอกาสนี้	 ผมและคณะกรรมการใหม่ทุกท่านในคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 50	ขอสัญญาว่า										
จะมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ทำาหน้าที่ด้วยความเสียสละ	ซึ่งผมและคณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะดูแลและพัฒนา	ชสอ.	
ให้มีความเจริญก้าวหน้า	มั่นคง	เข้มแข็ง	และยั่งยืน	ภายใต้นโยบายพัฒนา	ชสอ.	ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน	
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ	 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์	พัฒนา						
ชสอ.	ใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการสหกรณ	์แกบุ่คลากรสหกรณ	์นสิิตนกัศึกษา	และประชาชนทั่วไป
ให้บริการศูนย์กฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายให้แก่สหกรณ์สมาชิก	สนับสนุน	ฟื้นฟู	สหกรณ์สมาชิก
ท่ีมีปัญหาด้านการเงิน	 และด้านอื่นๆ	 พัฒนา	ชสอ.	 ในการนำาดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน	 พัฒนาระบบ													
แอปพลิเคชัน	 ชสอ.	 ในการให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลการทำาธุรกรรม	บริหารงาน													
ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	สีขาว	สะอาด	โปร่งใส	สมาชิกสามารถตรวจสอบได้

		 	 ท้ายน้ี	ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6	อัตราดอกเบี้ย	
3.20%	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี																					
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 	อัตราดอกเบี้ย	2.70					
ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	 โดยมีการเพิ่มวงเงินกู้จาก	10	 ล้านบาท	 เป็นจำานวน	20	ล้านบาท	 โครงการสินเช่ือ           
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง		อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี		(ไม่มีเฉลี่ยคืน)			โดยเพิ่มวงเงินกู้									
จาก		500		ล้านบาท			เป็นจำานวน		1,000		ล้านบาท		และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8                 
อัตราดอกเบ้ีย	 2.90	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	 เปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี	 3	พฤษภาคม	2565	สมาชิกที่มี																	
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเช่ือ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227						
ขอบคุณครับ		
	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	พิเศษ	พลโท	
	 							 	 	 	 	 	 	 		(ดร.วีระ		วงศ์สรรค์)
	 	 	 	 	 								 	 	 												ประธานกรรมการ
	 																						 	 	 					ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด																																	

สารประธานกรรมการ
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ประวัติคณะกรรมการดำ เนินการ 
ชุดที่  50

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาเอก	การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
และโรงเรียนเสนาธิการทหาร	จำากัด

ร้อยตำ รวจเอก สุวิทย์  มากด้วง
รองประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตร	ีนิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจสุราษฎร์ธานี	จำากัด

พลตำ รวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์
รองประธานกรรมการ 
การศึกษา	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร	์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำาแหน่งในสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
รองประธานกรรมการ
การศึกษา	Ph(Agri:Econ)	Tokyo	University	of	Agriculture,JAPAN
ตำาแหน่งในสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์จำากัด

นายเอนก  ล่วงลือ
รองประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาเอก	Ed.D	การบริหารการศึกษา	
Unjversity	of	Morithea	Philippines
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จำากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 34 ฉบับที่ 419 เดือนกรกฎ�คม 2565

4



นายโกวิท  เกตุงาม
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ตำาแหน่งในสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ	์จำากัด

นายสามัคคี  เดชกล้า
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาเอก	
Ph.D.Social	Sciences	Magadh	University	Bodh-Gaya
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย	จำากัด

นายสงบ  จินะแปง
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาตร	ีบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน	จำากัด

นายเสนอ  วิสุทธนะ
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษา	ปริญญาตรีบริหารการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำาแหน่งในสหกรณ์	เลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง	จำากัด

นายพรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาโทวิทยาศาสตร	์(เคมี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำาแหน่งในสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	จำากัด

นายทวิช  ศรีสวัสดิ์
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
ตำาแหน่งในสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร	จำากัด
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นายบุญธรรม  เดชบุญ
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาโทบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา	จำากัด

นายเทิม  มิตรจิต
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุร	ีจำากัด

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์  ดีปัญญา
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง	จำากัด

นายวิทยา  ประเทศ
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่งในสหกรณ์	กรรมการและผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย	จำากัด

นายสมยศ  เสาวคนธ์
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาโทการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตำาแหน่งในสหกรณ์	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส	จำากัด

นายธงชัย  วิทยานุกรณ์
กรรมการดำ เนินการ
การศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยเอเชียน
ตำาแหน่งในสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน	เขตบางปะกง	จำากัด
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 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ.	 เป็นประธานในพิธีเปิด	การประชุม
ใหญ่สามัญ	 ประจำาปี	 2565	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์										
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 เมื่อวันที่	 11	 มิถุนายน	 2565										
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือให้สมาชิก								
รบัทราบผลการดำาเนินงาน	ประจำาป	ี2564	พจิารณาแผนงาน
และงบประมาณ	ประจำาปี	2565	มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์	จำานวน	754	คน
	 ชสอ.	โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ	
ชุดท่ี	 49	 ได้ดำาเนินการมาครบรอบปีบัญชี	2564	นับเป็น							
ปีที่มีผลการดำาเนินงานที่ดีมาก	ทั้งในด้านการบริหารจัดการ	
และความมั่นคงทางการเงิน	ณ	วัน	สิ้นปี	31	มีนาคม	2565	
มีสหกรณ์สมาชิกจำานวน	 1,098	 สหกรณ์	 สินทรัพย์รวม	
138,103	ล้านบาท	สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำาไร
สุทธิ	 2,082	ล้านบาท	จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา	5.50%	
และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา	5.00%	 โดย	บริษัท	ทริสเรตติ้ง
จำากัด	ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ	ชสอ.	คงเดิมที่ระดับ	
“A-”แนวโน้มอันดับเครดิต	 “คงที่”	แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง
ปลอดภัยทางการเงินภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย	
ยึดหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์	ซึ่งในปีนี้	 ชสอ.	
มีการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	จำานวน	9	คน	ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการนอกเขตพ้ืนที่	 จำานวน	8	คน	
อยู่ในตำาแหน่งตามวาระ	2	ปี	 และกรรมการดำาเนินการใน													
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	พื้นที	่2	จำานวน	1	คน	แทนวาระ
ของกรรมการดำาเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก	1	ปี	 เพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	 โดยกำาหนดให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง	ณ	สถานที่หน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ที่สหกรณ์ต้นสังกัดตั้งอยู่	 ระหว่างเวลา	
12.30	–	14.00	น.	ทั้ง	8	เขตพื้นที่	ได้แก่

ชสอ. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

		 เขตพื้นที่ฯ	 กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	ณ	 โรงแรม											
เอสดี	อเวนิว	กรุงเทพมหานคร
		 เขตพื้นที่ฯ	 กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	ณ	 โรงแรม												
ดิเอมเมอรัล	กรุงเทพมหานคร
		 เขตพื้นที่ฯ	ภาคเหนือ	ณ	โรงแรมแพร่นครา	จังหวัดแพร่
		 เขตพืน้ทีฯ่	ภาคใต้	ณ	โรงแรมแกรนด	์เซาทเ์ทริน์	จงัหวดั
นครศรีธรรมราช
		 เขตพื้นที่ฯ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	 โรงแรม										
ตักสิลา	จังหวัดมหาสารคาม
		 เขตพื้นที่ฯ	ภาคกลาง	ณ	 โรงแรมสระบุรีอินน์	 จังหวัด
สระบุรี
		 เขตพื้นที่ฯ	 ภาคตะวันออก	ณ	 โรงแรมรอยัลพลา												
คลิฟ	บีช	รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดระยอง
		 เขตพื้นที่ฯ	ภาคตะวันตก	ณโรงแรม	ณ	 เวลา	จังหวัด
ราชบุรี	
	 ชสอ.	ขอขอบคุณผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญฯ	ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
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	 เมื่อวันที่	 16	 มิถุนายน	 2565	รองศาสตราจารย์ 
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.               
นำาคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	 50	ผู้ตรวจสอบกิจการ	
และฝ่ายจัดการ	ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์							
สิง่ศักด์ิสทิธิป์ระจำา	ชสอ.	และประชุมคณะกรรมการดำาเนนิการ	
ชุดที่	50	ครั้งที่	1	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที	่1	กรกฎาคม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่าวเปิด
การสัมมนา		“การทำาความเข้าใจในนโยบาย		แผนงาน		และ	
การบริหารจัดการ	 ชสอ.	 ประจำาปี	 2565	 และนำาเสนอ								
”แนวนโยบายในการบรหิาร	ชสอ.	และพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์	ของคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที	่50”	ดังนี้
	 พัฒนา	 ชสอ.	 ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน	 และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
	 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้แก่สมาชิก
ของสหกรณ์
	 พัฒนา	ชสอ.	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
สหกรณ์	 แก่บุคลากรสหกรณ์	นิสิตนักศึกษา	และประชาชน
ทั่วไป

ผู้บริหาร ชสอ. ชุดที่  50 
ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ  ชสอ.

สัมมนา 
“การทำ ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ 
ชสอ. ประจำ ปี 2565”

	 ให้บริการ	
ศู น ย์ ก ฎ หม า ย
แ ล ะ ศู น ย์ ไ ก ล่
เ ก ลี่ ย ต า ม
กฎหมายให้ แ ก่
สหกรณ์สมาชิก
		 สนับสนุน	ฟื้นฟู	สหกรณ์สมาชิกที่มีปัญหาด้านการเงิน	
และด้านอื่นๆ
		 พัฒนา	ชสอ.	ในการนำาดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน
		 พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน	 ชสอ.	 ในการให้บริการแก่
สหกรณ์สมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลการทำาธุรกรรม
		 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 สีขาว	 สะอาด	
โปร่งใส	สมาชิกสามารถตรวจสอบได้
	 โดยมี	นายบญุธรรม	เดชบญุ	ประธานกรรมการวางแผน
และวิจัย	กล่าวรายงาน	และนำาเสนอ”แผนงาน	ชสอ.	ฉบับที่	6	
(ปีบัญช	ี2565	-	2569)	มีคณะกรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจ
สอบกิจการ	และฝา่ยจดัการ	เขา้ร่วม	ณ	สำานกังาน	ชสอ.	จงัหวดั
นนทบุรี
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 ชสอ. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน     
เรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ แบบออนไลน์ จัดโดย
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย      
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : 
ACCU) ร่วมกับ National Confederation of Cooperatives 
(NATCCO)  และ Tagum Cooperative (TC)	 เมื่อวันที่	 14	
มถินุายน	2565	โดยมีผูเ้ขา้รว่มงานกวา่	140	คน	จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐอินเดีย	สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกา	และไทย	
	 TC	 ก่อตั้งเมื่อปี	 2510	ณ	 เดือนเมษายน	 2565												
มีสมาชิก	141,413	คน	สมาชิกที่เป็นเยาวชน	65,885	คน	

ทุนเรือนหุ้น	2.59	ล้านบาท	 เงินฝาก	3.07	ล้านบาท	และ							
เงินกู้	5.31	ล้านบาท	TC	เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรก								
ในเอเชียที่ได้รับรางวัล	ACCESS	 ในระดับเหรียญทองจาก	
ACCU	 เนื่องจากมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพและบริการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกได้อย่างดีเยี่ยม		เนื่องด้วย
โรคระบาดโควิด19	 ทำาให้ดำาเนินงานได้อย่างจำากัดและ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก	ตามพระราชบัญญัติของประเทศ
สาธารณรฐัฟลิปิปนิสก์ำาหนดใหม้อีำานาจฉกุเฉนิชัว่คราวในการ
ผอ่นผนัชำาระหนี	้120	วนัและการพกัชำาระหนี	้แมจ้ะอยูใ่นช่วง
ของโรคระบาด	TC	ขยายกิจการไปถึง	7	สาขาใน	5	ภูมิภาค
ของเกาะมินดาเนา	ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และออก									
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ให้แก่สมาชิก
	 นอกจากนี้	 TC	 ยังจัดโครงการเพื่อเยาวชน	 (Youth				
Program)	ให้กบัโรงเรยีนตา่งๆแบบออนไลนโ์ดยการสนบัสนนุ
จากอาจารย์	ผูป้กครอง	และสมาชกิท่ีเปน็เยาวชน	เพ่ือส่งเสรมิ
การออมและการสหกรณแ์กเ่ยาวชนและคนรุน่ใหม่	รวมถงึการ
ยกระดับสมาชิกที่เป็นเยาวชนให้เป็นสมาชิกสามัญ	และยังมี
การจดัอบรมและบรกิารเพือ่สงัคมอืน่ๆใหแ้กส่มาชกิและชมุชน	
กิจกรรมด้านบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ						
การเพิม่ขดีความสามารถของการทำางานของโปรแกรมประยกุต์
เพ่ือใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ	 (Mobile	Application)	 และ
เว็บไซต์เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกมากขึ้น

(1 เปโซฟิลิปปินส์ = 0.6640 บาท)

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ
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เสื้อยืดโปโลนาโน
ท ำจำกผ้ำฝ้ำย ธรรมชำติ ไม่ร้อน ไม่ยืด สีไม่ตก นวัตกรรม Nano Silver 
ปกป้องและยับยั้ง กำรเจริญเติบโตของแบตทีเรีย เชื้อรำ กลิ่นอับชื้น
ในเนื้อผ้ำ MODERN FLOURA ให้กลิ่นหอมยำวนำน หลังผ่ำนกำรซัก 20 ครั้ง

ขนาดเสื้อโปโลนาโนผู้ชาย (หน่วยวัด : นิ้ว)

ขนาด S M L XL 2XL 3XL

รอบอก 38 40 42 44 46 48

รอบเอว 38 40 42 44 46 48

ความยาว 26.5 28 29 30 31 32

ขนาดเสื้อโปโลนาโนผู้หญิง (หน่วยวัด : นิ้ว)

ขนาด M L XL 2XL 3XL

รอบอก 34 36 38 40 42

รอบเอว 30 32 33 35 36

ความยาว 22.5 23.5 24.5 25.5 26

แบบเส้ือและขนาดเส้ือ
ผู้หญิงกระดุม 5 เม็ด Size : M - 3XL
ผู้ชายกระดุม 3 เม็ด Size : S - 3XL

เส้ือยืดโปโลสีเหลือง
ราคาพิเศษ 299 บาท
ราคา  310  บาท

โปรโมชั่น! เดือนกรกฎาคม 2565

ฝ่ายธุรกิจเสริม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร.  02 496 1199 ต่อ 121-122 และ 105-106 แฟก็ซ์.      02 496 1200, 02 496 1177, 02 496 1188
อีเมล์ SHOP@FSCT.COM

โทร. แฟก็ซ์
อีเมล์
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เปิดทำ การ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ การ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ บลบางสีทอง อำ เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 
http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่  34 ฉบับที่  419 เดือนกรกฏาคม 2565


