
จำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิก
ณ วันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565ณ วันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565ณ วันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

ติดตอเรา

ม ุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน  บรหิารโปรง่ใส  ใสใ่จสมาชิก ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนพฤษภาคม

เวลาทำการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.
มือถือ : 094 4812660 (สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย) 
มือถือ : 086 3764712 (การเงิน) มือถือ : 087 6810220 (สินเชื่อ)
มือถือ : 086 3764514 (ศูนยบริการสาขาบางพลี)  

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ้นเดือนณ วันสิ้นเดือนณ วันสิ้นเดือนพฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม 256525652565

 สมาชิกตนเดือน เม.ย. 65   
เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                          
 รวมปลายเดือน เม.ย.65    
 สมาชิกสมทบ          

ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
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ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
รายได
รายจาย
กำไรสุทธิโดยประมาณ

ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
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  3,336,076,232.57 
359,602,243.87 

              ไมมี                             
170,077,218.44   
51,430,350.58   

118,646,867.86 

ระเบียบการกู้

สหกรณมอบเงินสวัสดิการถึงแกกรรมใหแดสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกัด

จำนวนสมาชิก
   สมาชิกสามัญ    จำนวน  2,322 ราย 
   สมาชิกสมทบ    จำนวน      80  ราย 
   รวม      จำนวน  2,402  ราย

ขอแสดงความไวอาลัย นายประเสริฐ ดีวิจิตร
สมาคมฯ จะเรยีกเกบ็เงนิสงเคราะหฯ

จำนวน 100 บาท ในเดือนมิถุนายน 2565 
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 65

      สหกรณฯ ขอแสดงความไวอาลัย
แดผูจากไป นายเข็มเพชร จันทรฉวี       
โดยนายสมพงษ หงษา รองประธานกรรมการ
ไดเปนตัวแทนเขารวมงานสวดพระ
อภธิรรม เมือ่วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2565 
และมอบสวั ส ดิ ก า ร ถึ ง แ ก ก ร รม                
อายุการเปนสมาชิก 31 ป 1 เดือน 
จำนวน 330,000 บาท คาปลงศพ
จำนวน 13,000 บาท แกครอบครัว
จันทรฉวี ณ วัดชัยมงคล

             สวัสดีสมาชิกทุกทาน กระผมไดเขามาปฏิบัติหนาที่
ตำแหนงประธานกรรมการสหกรณ เปนระยะเวลา 6 เดือน 
ดวยความมุงมั่นตั้งใจ ดวยสโลแกน “เขาใจ เขาถึง พึ่งได” 
กระผมมีความตองการที่จะสำรวจภาระหนี้สมาชิก เพื่อเปน
ขอมูลในการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนตาม
โครงการแกไขปญหาหนี้สินครู สรางโอกาสใหมใหครูไทย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และนำขอมูลมากำหนดนโยบาย
ในการชวยเหลือดูแลสมาชิก โดยคณะกรรมการจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ คำนึงถึงความมั่นคง สภาพคลอง
ของสหกรณ ไมใหเกิดหนี้เสีย NPL

และขอแจงขาวด!ี สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณออมทรพัยครสูมุทรปราการ จำกดั 
เปดรบัสมัครสมาชกิสามญัและสมาชกิสมทบ สำหรบัสมาชิกทีอ่ายเุกนิ 60 ป แตไมเกิน
70 ป (เปดรับสมัครสมาชิกเปนกรณีพิเศษ) เนื่องวาระครบรอบกาวสูปที่ 7    
จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานสมัครเปนสมาชิก หมดเขต 30 มิถุนายน 2565นี้

 Scan QRcode

สวัสดีสมาชิกทุกทาน กระผมไดเขามาปฏิบัติหนาที่
ตำแหนงประธานกรรมการสหกรณ เปนระยะเวลา 6 เดือน 

กระผมมีความตองการที่จะสำรวจภาระหนี้สมาชิก เพื่อเปน

โครงการแกไขปญหาหนี้สินครู สรางโอกาสใหมใหครูไทย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และนำขอมูลมากำหนดนโยบาย

นายวรพจน สิงหราช
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

สารจากประธานกรรมการสหกรณสารจากประธานกรรมการสหกรณ

นายวรพจน สิงหราช



นายสมชาย ทองสุทธิ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

แนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายวิสูตร  ยอดสุข
กรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ

เตรยีมอดุมศึกษาพฒันาการ

ผานการอบรมหลกัสตูร ดงัน้ี

1.“การเงนิ การบญัช ีและการบริหารสำหรบั

กรรมการสหกรณ” (สำหรบัสหกรณขนาดใหญ) 

รุนที ่2

2.แนวทางการแกไขขอบงัคบั ,ระเบยีบสหกรณ

เพือ่รองรับกฎกระทรวงฉบบัใหม”

3.การบรหิารความเสีย่งและกองทุนของ

สหกรณ ตามกฎหมายภายใตสถานการณที่

เปลีย่นแปลง รุนที ่1

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีนหลวงพอปาน

คลองดานอนุสรณ

ผานการอบรมหลกัสตูร ดงันี้

1.“การเงนิ การบญัช ีและการบริหารสำหรบั

กรรมการสหกรณ” (สำหรบัสหกรณขนาดใหญ) 

รุนที ่2

2.แนวทางการแกไขขอบงัคบั ,ระเบยีบสหกรณ

เพ่ือรองรับกฎกระทรวงฉบบัใหม”

3.การบรหิารความเสีย่งและกองทุนของ

สหกรณ ตามกฎหมายภายใตสถานการณที่

เปลีย่นแปลง รุนที ่1

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยีนอนบุาลเซน็ดาณี

ผานการอบรมหลกัสตูร ดงันี้

1.“การเงนิ การบญัช ีและการบริหารสำหรับ

กรรมการสหกรณ” (สำหรบัสหกรณขนาดใหญ) 

รุนที ่1

2.แนวทางการแกไขขอบงัคบั ,ระเบียบสหกรณ

เพือ่รองรับกฎกระทรวงฉบับใหม”

3.การบรหิารความเสีย่งและกองทุนของ

สหกรณ ตามกฎหมายภายใตสถานการณท่ี

เปลีย่นแปลง รุนที ่1

แนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศแนะนำคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ



ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
สหกรณออมทรัพยกระทรวงแรงงาน จำกัด

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จำกัด
                นายสมชาย ทองสุทธิ์ รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด             
นายวิชาญ กิ่งกาญ กรรมการและเลขานุการฝายการเงินและสินเชื่อ นายสมชาย พึ่งอิ่ม กรรมการดำเนินการ 
นายอทิธพัิทธ ธรีะวรรณสาร กรรมการดำเนนิการ และเจาหนาทีส่หกรณ รวมใหการตอนรบันายวรวทิย สฉัุนทบตุร 
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จำกัด พรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาที่
มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ หองประชุมชั้น 4 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

                นายวรพจน สงิหราช ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั นายสมพงษ หงษา รองประธาน
กรรมการฝายวชิาการและระเบยีบ นางวิลาวรรณ ตนัรตันะ กรรมการและเหรญัญกิ และเจาหนาทีส่หกรณ รวมใหการตอนรบั             
นางสาวเกตธุรนิ ไชยศร ี ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกระทรวงแรงาน จำกัด พรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาที่  
มาศกึษาดงูานแลกเปลีย่นประสบการณ ณ หองประชุมช้ัน 4 สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั เมือ่วนัที ี18 พฤษภาคม 2565

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.75 ตอป

(ไมมีเฉลี่ยคืน)

วงเงนิ ใหกูสงูถงึ 6,000,000 บาท 

เงนิเหลอืใชจายไมนอยกวา 10%

เปนสมาชกิไมนอยกวา 6 เดอืน 

ผอนสบายสูงสดุ 30 ป
รายละเอยีด

เพิม่เตมิ

“สนิเชือ่เงินกูพเิศษ เพือ่ท่ีอยูอาศยัแกสมาชิก”“สนิเชือ่เงินกูพเิศษ เพือ่ท่ีอยูอาศยัแกสมาชิก”คิดคิดอยากมีบานอยากมีบาน
 นึกถึงสหกรณฯ นึกถึงสหกรณฯ



นายณรงค  ธีระกุล
นายกสมาคม

นายวินัย หลำวรรณะ
อุปนายกสมาคม

นายชาตรี  เหลืองอรุณ
อุปนายกสมาคม

นายสงวนสิทธิ์  สัตยานนท
อุปนายกสมาคม

นายอนันต  ปานทองคำ
อุปนายกสมาคม

นายวิฑูรย  ชั่งโต
เลขานุการ

นางธัญลักษณ  นวลศรี
เหรัญญิก

นายพรเทพ  คุรุเมธากร
นายทะเบียน

นายธวัช  พุฒดี
กรรมการ

นายจรูญโรจน  โสไกร
กรรมการ

นายสมชาย  ศรีดวง
กรรมการ

นายประเสริฐ  ทรัพยสิน
กรรมการ

นายอำนาจ  สมบุญ
กรรมการ

นายวิษณุ  พระวิเชนทร
กรรมการ

นายศุภโชติ  อินทรแกว
กรรมการ

นายสมพงษ หงษา
กรรมการ

นายวิชาญ  กิ่งกาน
กรรมการ

แนะนำคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยแนะนำคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 4 (วาระป 2565- 2566)ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 4 (วาระป 2565- 2566)



นายอำนาจ  สมบุญ
กรรมการ

บรรยากาศการประชุมใหญสามัญประจำป 2563- 2564 บรรยากาศการประชุมใหญสามัญประจำป 2563- 2564 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด 

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบำรุงในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบำรุง

  เปดรบัสมัครสมาชกิสามญัและสมาชกิสมทบ
กรณพีเิศษอายเุกนิ 60 ป หมดเขต 30 มถินุายน 65 น้ี 

คาสมัครชวงอายุ 61-70 ป

  เงินสงเคราะหลวงหนา    600.-

  คาสมัคร      100.-

  คาบำรุงรายป    50.-

  คาบริจากแรกเขา         4,500.-

  เงินบริจาคตามขั้นอายุ

>>>เอกสารประกอบการสมคัร <<<

    1. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนผูสมัคร และสำเนาทะเบยีนบาน
    2. สำเนาบตัรประจำตวัผูรับผลประโยชน และสำเนาทะเบยีนบาน
    3. สำเนาทะเบียนบานสมาชิกสามัญ(ใหแนบในกรณทีีผู่สมคัร สมัครเปนสมาชกิสมทบ)
    4. ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของ สฌ.สอ.สป. โดยไดรับการตรวจ 
        จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง อายุไมเกิน 30 วัน
    5. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส สำหรับผูที่ขอใชคำนำหนานาม    
       “นางสาว” หรือใชนามสกุลเดิมตองแนบ แบบ ค.ร.2 
    6. ทะเบียนรับรองบุตร (กรณีเปนสมาชิกสมทบประเภทบุตรบุญธรรม)
    7. สำเนาใบสำคัญอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถามี)
    8. ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินใหกับ สฌ.สอ.สป.
    9. รูปถาย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

              วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563-2564 ณ 
โรงเรียนบางพลีราษฎรบำรุง โดยนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด เปนประธานพิธีเปดในการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2563 - 2564 ซึ่งในที่ประชุมไดมีการเลือกตั้งนายกสมาคม สวนตำแหนงอื่น 
นายกสมาคมและอุปนายกฯจะดำเนินการคัดเลือกจนครบจำนวนกรรมการทั้งหมดและ
ประกาศแตงตัง้ตอไป

นายณรงค ธรีะกลุ
นายกสมาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม



กรุณาสง            ชื่อที่อยูผูรับ       

1.นายสมชาย ทองสุทธิ์       

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรือโทรสารอื่น ๆ ต อ 13
 ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มือถือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

4.นางมยุรีย คนเจน      

5.ดร.สุชาติ ใจสถาน     6.นายกฤษดา ทิพยวฒัน  7.นายสายัณห เรือนเรือง 

คณะบรรณาธิการ

โอนเงินฝาก ชำระหนี้ หุน เงินตน เลขบัญชี 2191069320 
ช่ือบญัชีสหกรณออมทรัพยครูสมทุรปราการ (สาขาปากนำ้)

ติดตอเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904ติดตอเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904 ตอตอ การเงิน 10,11,12 สินเชื่อ/กู  15,16,17,14     การเงิน 10,11,12 สินเชื่อ/กู  15,16,17,14    
นิติกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งานเรียกเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชาสัมพันธ 31,32นิติกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งานเรียกเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชาสัมพันธ 31,32

2.นายวิสูตร ยอดสุข 3.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

8.นายสมชาย ศรีดวง  9.นายธวัช พุฒดี 

สงคำตอบชองทาง Google from
ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565 

ลุนรับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท 20 รางวัล 

SCAN 
สงคำตอบ

กจิกรรมลุน้รบัรางวลักจิกรรมลุน้รบัรางวลั
คาํถาม เดอืนพฤษภาคม

SCAN SCAN SCAN SCAN 

คาํถาม เดอืนพฤษภาคมคาํถาม เดอืนพฤษภาคมคาํถาม เดอืนพฤษภาคมคาํถาม เดอืนพฤษภาคม

SCAN SCAN SCAN SCAN SCAN 
สงคำตอบสงคำตอบ

คาํถาม เดอืนพฤษภาคมคาํถาม เดอืนพฤษภาคม

SCAN 
สงคำตอบตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565 

สวัสดิการสหกรณ มีกี่ประเภท
ก. 10 ประเภท
ข. 11 ประเภท
ค. 12 ประเภท

สวัสดิการสหกรณ มีกี่ประเภท
ก. 10 ประเภท
ข. 11 ประเภท
ค. 12 ประเภท

สวัสดิการสหกรณ มีกี่ประเภท
ก. 10 ประเภท
ข. 11 ประเภท
ค. 12 ประเภท

สวัสดิการสหกรณ มีกี่ประเภท
ก. 10 ประเภท
ข. 11 ประเภท
ค. 12 ประเภท

สวัสดิการสหกรณ มีกี่ประเภท
ก. 10 ประเภท
ข. 11 ประเภท
ค. 12 ประเภท

สวัสดิการสหกรณ มีกี่ประเภท
ก. 10 ประเภท
ข. 11 ประเภท
ค. 12 ประเภท


