
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                      วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จ ากดั 

 

                    

           

 

  บรรณาธิการแถลง  
            วารสารสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ากดั ปีที ่25 ฉบบัที ่85  
   เดอืนมถิุนายน - เดอืนกนัยายน 2565  ซึง่เป็นฉบบัสุดทา้ยของปีงบประมาณ 
   2565 จากผลการด าเนินงานตัง้แต่ตุลาคม  2564 - สงิหาคม 2565 มผีลก าไร 
   183,930,314.26 บาท ถอืว่าสงูกว่าสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นเมื่อเปรยีบเทยีบทุน 
   ด าเนินการทีใ่กลเ้คยีงกนั  สิง่ทีส่ าคญัของการบรหิารงานสหกรณ์ฯทีย่ดึมัน่ คอื  
   การบรหิารดว้ยความซื่อสตัย ์  โปร่งใส   และตรวจสอบได ้  เพือ่ความสะดวก  
   รวดเรว็ งา่ยต่อการตรวจสอบขอ้มลูทีส่มาชกิไดท้ าธุรกรรมไวก้บัสหกรณ์  ดว้ยตนเอง  จงึขอเชญิชวนสมาชกิดาวน์โหลด  
   Mobile Application สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ากดั  วธิกีารดาวน์โหลด และเนื้อหาเรื่องต่างๆ สามารถอ่านไดจ้าก 
   วารสารฉบบันี้ ประกอบดว้ย  
             1. ผลการด าเนินงานเดอืนตุลาคม 2564  - เดอืนสงิหาคม 2565 
             2. สวสัดกิารทีส่มาชกิพงึไดร้บั   
             3. ผลการด าเนินงานศูนยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ากดั 
             4. วธิกีารดาวน์โหลด Mobile Application สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ากดั                                                     
             5. บทสมัภาษณ์ “อดตีรองอธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์”  
             
 

        

 

 

 

 

     
 
 

 
         (นายเศรษฐเกยีรต ิ กระจ่างวงษ์)  
ประธานคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์

ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 86 ประจ ำเดือนมิถุนำยน - เดือนกนัยำยน 2565 

 

 

 บรรณาธิการ           นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์         ผูช้่วยบรรณาธิการ     นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา 
กองบรรณาธิการ       นายพงษ์พันธุ์  ธรรมวิชิต       นายปกรณ์  กายรัตนา           นายนรชัย  สหวิศิษฎ์       
                            นายบุญชอบ  เลิศปิติวัฒนา    นางสาวปาริชาติ  ช้อนทอง      นางสาวเขมศรัญญ์   เหมฤดีพัฒนโชติ   
                           
 
                           จัดทำโดย           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จำกัด 
                                                  69/1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท  
                                                  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    คณะผู้จัดท ำ 

www.dldcoop.com    Line ID: @dldcoop2    E-mail:  dld.cooper@dld.go.th Tel.02-6534884 Ext.11-27 Fax. 02-6534560 
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ผลการดำเนินงาน 
(เดือนตุลาคม 2564 - เดอืนสิงหาคม 2565)      

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 สินทรัพย ์

1.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 
1.2 เงินฝาก / เงินลงทุน/ ถือหุ้นฯ 
1.3 ลูกหนี้เงินกู้ - สุทธิ 
1.4 ดอกบี้ยค้างรับ - เงินลงทุน 
1.5 อื่น  

7,053,369,558.29 
   114,955,418.42 
2,944,903,053.37 
3,983,997,649.68 
      7,075,416.15 
      2,438,020.67 

2 หนี้สินและทุนของสหกรณ ์
2.1 หนี้สิน 
1) เงินรับฝากจากสมาชิก 
2) เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  
3) หนี้สินอื่น 
2.2 ทุนของสหกรณ์ 
1) ทุนเรือนหุ้น 
2) ทุนสำรอง 
3) ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
4) กำไร(ขาดทนุ)ที่ยังไม่เกดิ 
5) กำไรจากการดำเนินงาน  

 
3,284,159,468.09 

3,218,689,859.55         
          76,258.48 
    65,393,350.06 
             3,769,210,090.20 
3,224,249,770.00 
   341,390,250.82       
    19,618,070.35 
          21,684.77  
   183,930,314.26  

3 รายได้และค่าใช้จ่าย 
3.1 รายได ้
1) ดอกเบี้ยรับ-ให้สมาชิกกู้เงิน 
2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
3) ดอกเบี้ยรับ-สหกรณ์อื่น 
4) ดอกเบี้ยรับ-เงินลงทุน 
5) ผลตอบแทนจากการจำหน่าย
กองทุนส่วนบุคคล 
6) กำไร (ขาดทุน) จากการ 
จำหน่ายเงินลงทุน 
7) อื่นๆ 
3.2 ค่าใช้จ่าย 
1) ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิก/
สหกรณ์อื่น 
2) ดอกเบี้ยเงินกู-้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(ธ.กรุงศรีฯ) 
3) ดอกเบี้ยเงินกู-้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(ธ.ไทยธนชาต) 
4) ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสหกรณ ์

 
                289,195,862.90 
  231,231,799.17 
         36,299.72       
     9,273,981.36 
   37,276,407.23 
    3,719,616.27   
                    
    3,898,245.36    
 
    3,759,513.79 
                105,265,548.64 
   77,412,462.26 
 
       154,273.95 
 
       404,273.77          
 
   27,294,538.66 

 

กำไร 
183.93 ล้านบาท 

  สมาชิก  9,762 คน 
- สมาชิก          7,076 คน 
- สมาชิกสมทบ  2,686 คน 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
ออมทรัพย์ 1.85% 

ออมทรัพย์พิเศษ 2.65% 

ออมทรัพย์ ATM 1.85% 

ออมทรัพย์พิเศษ -ประกันเงินกูส้ามัญ 1.85% 
 

เงินรับฝาก 

ประเภทเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.25% 

2.  เงินกู้สามัญ 
   2.1 เงินกู้สามัญ 
        1) ใช้บุคคลค้ำประกัน  
       2) ใช้บุคคลค้ำประกัน
ร่วมกับการทำฌาปนกิจ 
       3) ใช้บุคคลค้ำประกัน
ร่วมกับการทำประกัน 
   2.2 เงินกู้สามัญไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุ้น หรือ
ค่าหุ้นรวมกับเงินฝากท่ีมี
อยู่ในสหกรณ ์
        1) เงินกู้สามัญไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุ้น  
(ส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 
       2) เงินกู้สามัญไม่เกิน 
ร้อยละ 90 ของค่าหุ้น หรือ 
ค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก 

 
            6.25% 
          
        
        
   
 
 
 
 
 
 
             5.30% 
 
           6.00% 
 
 

3.  เงินกู้สามัญโครงการ 
    1) เงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษาใหก้ับสมาชกิ คู่สมรส 
และบุตร  
      2) สินเชื่อเพื่อเป็น
สวัสดิการให้กับสมาชิก   
      

 
             5.75% 
 
 
             6.00% 
 

4. เงินกู้สามัญโครงการ
พิเศษ 
     - สินเชื่อเพื่อช่วยสมาชกิ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภยั) 
 

 
 
            4.75% 

5. ปรับโครงสร้างหนี ้
     1) สมาชกิ (ผูกู้้) 
     2) ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
แทน 

 
              6.25% 
            3.13% 

 

เงินกู้ 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู ้

วารสารสหกรณ ์  2 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                   

  

สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ 
วารสารสหกรณ ์  3 

สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 
(แจ้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ถึงแก่กรรม) 

 

สงเคราะห์สมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ประสบภัยพิบัติ 
(แจ้งภายใน 60 วันนับแต่วันเกิดเหตุ) 

เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

 การรักษาพยาบาลสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
(แจ้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล) 

 เงินบำเหน็จดำรงชีพ  
 

ลำดับ คุณสมบัติสมาชิกผู้มีสิทธ ิ   สิทธิที่ได้รับ การจ่ายเงิน 
1 
 
 
 
2 

มีสมาชกิภาพติดต่อกัน 
ในคราวเดียวเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า  
10 ป ี    และ 
ต้องลาออกจากราชการ 
หรือหน้าที่การงานประจำ
โดยไม่มีความผดิ หรือต้อง
เกษียณอายรุาชการ หรือ
เป็นข้าราชการบำนาญ
ตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จ บำนาญ หรือ
กฎหมายและระเบยีบอื่น
ใดท่ีมีลักษณะเดยีวกัน  

 10,000 บาท เรียงลำดับการ
เป็นสมาชิก 
 
 
ตามประกาศ
สหกรณ์ฯ 
หลังจากการ
จัดสรรกำไร
สุทธิประจำป ี

 

 
 

ลำดับ ประเภทสมาชกิ/ระยะการเป็นสมาชิก สิทธิได้รับเงิน 
(บาท) 

1 สมาชกิ 
- ตั้งแต่ 1 ปี         
- เกินกว่า  5 ปี  
- เกินกว่า 10 ปี 
- เกินกว่า 15 ปี 
- เกินกว่า 20 ปี 
- เกินกว่า 25 ปี 
- เกินกว่า 30 ปี 
คูส่มรสสมาชกิ   สิทธิกึ่งหนึ่งของ
สมาชิก 

 
20,000 
40,000 
60,000 
70,000 
80,000 
90,000 
100,000 

2 สมาชกิสมทบ 
- ตั้งแต่ 1 ปี 
-เกินกว่า 5 ป ี

 
 5,000 
10,000 

 

ประสบภัย สิทธิการได้รับเงินสงเคราะห์ 
ระยะการเป็นสมาชิก (ป)ี ไม่เกิน (บาท) 

อัคคีภัย/อุทกภยั/ 
วาตภัย หรือภัยพิบัต ิ
อื่นๆ 
 

ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 25,000 

 

ระยะการเป็น
สมาชกิ (ปี) 

การจ่ายเงิน เง่ือนไข  

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป - คืนละ 500 บาท 
- ครั้งละไม่เกิน 2 คืน 

- ปีหนึ่งไม่เกิน 3 ครั้ง 
  ตามปีบัญชีสหกรณ ์
  (30 กันยายน) 
- ระยะเวลาการรักษาในแต ่
  ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อย 
  กว่า 7 วันนับแต่วันที่ออก 
  จากสถานพยาบาล 
 

ต้องเป็นผู้ป่วยใน 
ของสถานพยาบาล 

 

 

ระยะการเป็น
สมาชกิ (ปี) 

สิทธิที่ได้รับ หลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไข 

ตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป หุ้นจำนวน 200 หุ้น 
มูลค่า 2,000 บาท 
 

- มีสิทธิไดร้ับเพียงครั้งเดียว 
- กรณีสมาชิกที่ชำระค่าหุ้น 
เกินกว่า  120  เดือน และ/
หรือมีทุนเรือนหุ้นเกิน  
2 ล้านบาทข้ึนไปได้งดส่ง 
ค่าหุ้น  (ตามระเบียบ)  
มีสิทธิได้รับสวัสดิการนี ้

 

ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิที ่ www.dldcoop.com  



                                                                                                                                                                                                                                             

                                   

 

 

เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ วารสารสหกรณ ์  4 

ลำดับ 
สมาชกิผู้ค้ำประกัน 

ระยะการเป็นสมาชิก (ป)ี 
สิทธิได้รับ หลักเกณฑ ์

1 
 
2 
 
3 

เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ป ี
 
เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ป ี
 
เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ป ี

ในอัตราร้อยละ 25 ของหนีท้ี่รับภาระ 
แต่ไมเ่กิน 50,000 บาท 
ในอัตราร้อยละ 50 ของหนี้ที่รับภาระ 
แต่ไมเ่กิน 75,000 บาท 
ในอัตราร้อยละ 75 ของหนี้ท่ีรับภาระ 
แต่ไมเ่กิน 100,000 บาท 

- สมาชิกผู้กู้ถูกให้ออกจากราชการ (ไม่ไดร้ับเงินบำเหน็จ  
  บำนาญ หรือมีเงินบำเหน็จไม่พอชำระหนี้) หรือ 
- สมาชิกผู้กูถู้กไล่ออกจากราชการ หรือ 
- สมาชิกผู้กู้เป็นบุคคลล้มละลายและหายสาบสูญ หรือ 
- กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 

รวมสิทธิผู้ค้ำประกันทุกคน ไม่เกิน 1 แสนบาท 
 

บุตรสมาชิก บุตรสมาชิกสมททบ 

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
ระดับการศึกษา 

ทุนเรียนด ี

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
ทุนรายได้น้อย (เงินได้รายเดือนไม่เกิน 30,000 บาท) 

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. ประถมการศึกษา                        
2. มัธยมศึกษาตอนต้น                     
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย                        
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
4. อุดมศึกษา                

ทุนละ   1,500  บาท 
ทุนละ   2,000  บาท 
ทุนละ   3,500  บาท 

 
 

ทุนละ   5,000  บาท 

ทุนละ   1,000  บาท 
ทุนละ   1,500  บาท 
ทุนละ   3,000  บาท 

 
 

ทุนละ   4,000  บาท 

ทุนละ   10500  บาท 
ทุนละ   1,500  บาท 
ทุนละ   3,000  บาท 

 
 

ทุนละ   4,000  บาท 

อนุบาล ทุนละ  1,000  บาท 
 

  เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันกันเงินกู้                            

ลำดับ รายการ สสอ.รท. สส.ชสอ. หมายเหตุ 
1 สมาชิกสมาคม 

   1) ยกมา (31 มิ.ย. 65) 
   2) สมาชิกใหม ่
   3) พ้นสมาชิกภาพ (ลาออก/ให้ออก/ถึงแก่กรรม) 
   4) สมาชิกคงเหลือ  

 
         34,568 คน 
             493 คน 
               27 คน 
         35,034 คน        

 
          323,610 คน 
             1,450 คน 
                269 คน 
          324,791 คน        

           

2 สมาชิกสอ.กรมปศสุัตว์ จำกัด 
   1) ยกมา (31 มิ.ย. 65) 
   2) สมาชิกใหม ่
   3) พ้นสมาชิกภาพ (ลาออก/ให้ออก/ถึงแก่กรรม) 
   4) สมาชิกคงเหลือ           

 
         34,568 คน 
             493 คน 
               27 คน 
         35,034 คน        

 
         34,568 คน 
             493 คน 
               27 คน 
         35,034 คน        

 

3 รับสมคัรรอบที่ 12/2565 (วันท่ี 3 – 31 ต.ค.65) 
 - ค่าสมัคร 
 

 
          4,880 บาท 

 
             4,840 บาท 

สสอ.รท.เปิดรับรอบกรณีพิเศษ 
 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป) 
อายุ 56 ปี          9,680 บาท 
อายุ 57 ปี         14,480 บาท 
อายุ 58 ปี         18,980 บาท 
อายุ 59 ปี         23,480 บาท 
อายุ 60 ป ี        27,980 บาท 
* ณ ปัจจบัุนต้องมีหนี้เงินกู้สามัญ 

 

ผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 
(ณ 31 กรกฎาคม 2565) 

การ 
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วิธีการดาวน์โหลด Mobile Application สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                             

                                          นวตักรรมเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  นบัว่าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัมากต่อการน ามา 
                               ประยุกตใ์ชภ้ายในองคก์ร  เพือ่อ านวยความสะดวก  รวดเรว็  ประหยดัเวลา  ลดค่าใชจ้่าย 
                               รวมถงึการคน้หา ตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้ง  การน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใช้ 
                               เบือ้งตน้แมจ้ะมรีาคาสงู และตอ้งมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยวธิกีารปรบั เปลีย่น แปลง     
                               อยู่เสมอ ซึง่น าไปสูน่วตักรรมทีท่นัสมยัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสงัคมแห่งโลกาภวิฒัน์ทางดา้น 
                               เทคโนโลยแีละสารสนเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  อนัน ามาซึง่ประสทิธภิาพและ 
ประสทิธผิลของงานภายในองคก์ร ซึง่คุม้ค่าอย่างมากต่อการน ามาใช ้เป็นทีป่ระจกัษ์ดวี่าสถาบนัการเงนิและสหกรณ์ 
ออมทรพัยอ์ื่นๆ ไดน้ าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ   ดงันัน้ บุคลากรและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
องคก์รตอ้งเปิดใจ   ยอมรบั  และเรยีนรู ้พรอ้มทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศไดทุ้กเมือ่  
 

           สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์  จ ากดั   ไดต้ระหนกัถงึประโยชน์การน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใช ้  โดยน า 
รปูแบบ  Solutions   ซึง่เป็นวธิทีางเลอืกหลากหลาย  เพือ่บรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ ์ ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการ   
เขา้ถงึ และตอบโจทยใ์หก้บัสมาชกิ ไดแ้ก่ นวตักรรมการจดัการงาน  การสือ่สาร และการใหบ้รกิาร  โดยมกีารพฒันาระบบ 
โปรแกรมงานสหกรณ์ออมทรพัย,์   ระบบ  SMS   ALERT,   การโอนเงนิผา่นระบบ   KTB    COPERATE    BANKING   
การประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน  ขา่วสาร   การตาวน์โหลดแบบฟอรม์ต่างๆ ของสหกรณ์   และตรวจสอบฐานขอ้มลู 
ดว้ยตนเองบน  Website,  การสือ่สารตอบโตข้อ้ความระหว่างสมาชกิกบัสหกรณ์ บนระบบ  LINE   APPLICATION  และ 
การใหส้มาชกิสามารถตรวจสอบขอ้มลูการท าธรุกรรมตา่งๆ  กบัสหกรณ์ผา่นระบบ   MOBILE  APPLICATION  เป็นตน้   
จงึขอเชญิชวนสมาชกิดาวน์โหลด MOBILE APPLICATION สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ากดั ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ 
ของสมาชกิ    และเป็นการช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของธุรกรรม    แสดงถงึการบรหิารงานดว้ยความโปร่งใส 
ของสหกรณ์  สามารถดาวน์โหลด MOBILE APPLICATION  ไดอ้ย่างงา่ยๆ ตามทีร่ะบุวธิกีารในวารสารฉบบัน้ี 
 

          ทา้ยนี้ ผมขออ านาจคุณพระศรรีตันตรยัโปรดสง่ผลอุดมมงคลอนัสงูสุดแก่ทุกท่านและครอบครวั ใหป้ราศจาก 
โรคภยัและภยนัอนัตรายทัง้ปวง   มสีุขภาพพลานามยัจติใจทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์   ประสบความส าเรจ็ในชวีติและหน้าที่ 
การงานทุกประการ 
       

    นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สพ.พจน์ภิรัชต์  เนียมจุ้ย  อดีตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

บทสัมภาษณ์ “อดตีรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” 
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 วารสารสหกรณ ์  7 ภาพกิจกรรม 
 การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 

 

 

 

การประชมุกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว ์จำกัด 

 

 

       เรื่อง “การฝากและการลงทุนของสหกรณ์ฯภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และ 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563” 

วันอาทิตย์ที่  21  สิงหาคม  2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

   

วันอาทิตยท์ี่  21  สิงหาคม  2565 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. 
ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
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การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯร่วมกับกรมปศุสัตว ์
โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

 

 

วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


