
อนุมัติทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและ

ครอบครัวของสมาชิก  

เดือนสิงหาคม 2560 

 (1) ค่ารักษาพยาบาลส าหรับสมาชิก
และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก 
จ านวน 9 ราย เป็นเงิน 67,500 บาท  
(2) ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิต จ านวน 15 ราย      
เป็นเงิน 22,500 บาท 
(3) รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูง
วัย จ านวน 6 ราย เป็นเงิน  9,000 บาท 
รวมอนุมัติทุนเพื่อจัดสวัสดิการ

ให้แก่สมาชิกท้ังสิ้นเป็น 
จ านวนเงิน  99,000 บาท 

อนุมัตกิารรับสมัคร 
พนักงานราชการและสมาชิกสมทบ

เข้าเป็นสมาชิก   
ในเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 

(1) เป็นพนักงานราชการสังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า
แปดปีติดต่อกัน อนุมัติแล้วจ านวน  
284  ราย   
(2) เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่ปีติดต่อกัน และยังเป็นพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็น
พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริม
สหกรณ์  อนุมัติแล้ว จ านวน 150  ราย   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวย่อ สหกรณข์้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 9/2560 ประจ าเดือนกันยายน 2560 

 

โทร. 0-2241-4711-12  , 0-2244-8720-21  โทรสาร 0-2241-4404 
ฝ่ายสินเชื่อ  งานบริการสินเชื่อ ต่อ 13-16  งานบริหารหนี้ ต่อ 18-19,28 ฝ่ายบัญชี  ต่อ 20     

ฝ่ายการเงิน ต่อ 21-23   ฝ่ายอ านวยการและสวัสดิการ ต่อ 27,29 

ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 
และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการได้พิจารณาการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี 2560 แล้ว              
เป็นจ านวนเงิน 1,550,000 บาทและทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี เป็นจ านวนเงิน 
160,000 บาท  ดังนี้   
1.1 ทุนเรียนดี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 21 ทุนๆ ละ 4,000 บาท 
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 20 ทุนๆ ละ 9,000 บาท 
1.2 ทุนการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  จ านวน 107 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 ทุนๆ ละ 2,500 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 42 ทุนๆ ละ 3,500 บาท 
ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 78 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 
ระดับปริญญาโท  จ านวน  40 ทุนๆ ละ 10,000 บาท 
1.3 ทุนต่อเนื่องปริญญาตรี (4ปี)  จ านวน 1 ทุนๆ ละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา 

ผู้ที่ได้รับทุน ได้แก่ นายปริญญา  เรียวศรีปรีดี  เป็นบุตรของนายประพันธ์ เรียวศรีปรีดี  
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ได้ที่  www.coopofficer.or.th   
2. คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สมาชิกและสมาชิกสมทบที่
ประสบอุทกภัย จ านวน 50 ราย เป็นจ านวนเงิน  238,000 บาท  

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ร่วมกับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ ได้จัดเล้ียงอาหาร มอบเงิน 

และส่ิงของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ในวันท่ี 17 กันยายน 2560 



1. เข้าเว็บไซต์  www.coopofficer.or.th 
2. ไปที่เมนู “ระบบสมาชิกออนไลน์” ด้านขวามือ 
3. เข้าสู่ระบบ กรอกเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลัก และรหัสผ่าน 
   ในกรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก  รหัสผ่านให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
4. ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้ท่านสมาชิกระบุรหัสผ่านใหม่  
จ านวน 8 หลัก เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 
ซึ่งรหัสผ่านใหม่นี้ ท่านสามารถใช้ได้ทั้งแอปพลิเคชั่นในมือถือและเว็บไซต์ 
** ท่านสามารถดูข้อมูล หุ้น หน้ี และเงินฝาก และสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ 
 
 

1. ท าการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยคลิ๊กที่ไอคอน   
           * App Store   (ระบบ IOS   ส าหรับ   iPhone  , iPad) 

           * Play Store (ระบบ Android)   

2. ท าการค้นหาแอปพลิเคชันในช่ือ  “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์”  จากน้ันท าการติดตั้ง 
3. เปิดแอปพลิเคชัน ล็อกอินเข้าสู่ระบบ กรอกเลขที่สมาชิก 6 หลัก และรหัสผ่าน 
ในกรณเีข้าสู่ระบบครั้งแรก  รหัสผ่านให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ที่  www.coopofficer.or.th 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
                      
                                                                                             

                                                          

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

               

 

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั ได้แล้ววันน้ี ผ่านระบบ IOS และ Android 

การใช้ระบบสมาชิกออนไลน์  

ในเว็บไซต์สหกรณ์ 

หรือ 


