
ข่าวสาร สอ.มช. 

  Live & Share on Facebookกิจกรรม

อ่านต่อหนา้ 3...

ตลาดนัดคนออม 
เพ่ือ..หมู�เฮาชาวสหกรณ�ออมทรัพย� มช.

 เพราะ เราอยาก�ห้สมาชิก
สอ .มช .  มี ราย �ด้จากหลายช่อง
ทาง �ดยมี  "ตลาดนัดคนออม "
เป�นตัวกลางช่วยขายผ่ าน  L INE
OPENCHAT      

สินคา้ด ี ราคาถูก�จ
ไม่หกัยอดขาย ไมม่คีา่เชา่

เพราะเราคอืครอบครวัเดยีวกนั

จ่ า ย ก า ด อ อ น � ล น์  
วิ ถี ชี วิ ต ยุ ค � ห ม่  N e w  N o r m a l

สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื�อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ป�นผลกําไร ก้าวไกล คู่มช.

พฤษภาคม  2565ป�ที� 23 ฉบับที� 5

5 โรคฮิต
ที่เกิดชวงหนาฝน 

      เริ�มเข้าฤดูฝน อากาศเปลี�ยนแปลง หาก
ใครที�ไมดู่แลสุขภาพให้ดี พักผอ่นให้เพียงพอ
หรือรับประทานอาหารที�มีประโยชน์ หมั�น
ออกกําลังกาย ก็อาจทําให้เจ็บป�วยได้ง่ายๆ ซึ�ง
โรคต่างๆ ที�มักเป�นกันบอ่ยในชว่งนี�มีหลาย
กลุ่มโรค  ดังนี� ...
 
                                                         อ่านต่อหน้า 5...

    เมื�อวันพธุที� 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 น.  สอ.มช. ได้จัดกิจกรรม
Live & Share on Facebook  โดยม ี 

อ่านต่อหน้า 6...

อ่านต่อหนา้ 4...

สนับสนุนการศึกษา ประจาํป�  2565
สําหรับสมาชิก และบุตรของสมาชิกทนุทนุ

เป�ดเป�ดเป�ด !!! แลว้ !!! แลว้ !!! แล้ว

    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาํกัด (สอ.มช.) 
ได้จัดสรรเงินเพื� อเป� นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่สมาชิก และ 
บุตรของสมาชิก ประจาํป�  2565 ดังต่อไปนี�  

ทุนสําหรับสมาชิก

ทุนสําหรับบุตรสมาชิก
ทุนเร �ยนดี

ทุนสําหรับบุตรสมาชิก
ทุนสนับสนุนการศึกษา

60 ทุน

ทุนละ 4,000.- บาท

จํานวน
270 ทุน

ทุนละ 1,500-3,000 บาท

จํานวน 475 ทุน
ทุนละ 1,500-3,000 บาท

จํานวน

มอบทุนมอบทุน
  

เป�ดรับสมัครเป�ดรับสมัคร ประกาศรายชื�อประกาศรายชื�อ
ผู้มีสิทธิ�ขอทุนผู้มีสิทธิ�ขอทุน

ประกาศรายชื�อประกาศรายชื�อ
ä �́ ÃÑº·Ø¹ä �́ÃÑº·Ø¹

2.Timeline

17-31
พฤษภาคม

17
มิถุนายน

30
มิถุนายน

4
กรกฎาคม

รับสมัครออนไลน์ผ่าน google form ในหน้าเว็ปไซต์
www.savingscmu.or.th

น.ส.ดวงกมล ธยิานนัต์ เจ้าหนา้ที�นิติกร 
และน.ส.รุจิรา  รุง่วิสยั เจ้าหนา้ที�การเงิน 
ทําหน้าที�ผูดํ้าเนนิรายการในครั�งนี�



สวัสดีครบั ท่านสมาชกิ สอ.มช. ทกุท่าน 

            กระผม ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานกุาร สารฉบบันี�เป�นฉบบัแรกที�เขยีนถึง 
 ท่านสมาชิก เพื�อใหไ้ด้รบัทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที�เป�นสวัสดิการแก่สมาชกิโดยสว่นรวม ในชว่ง
เวลานี�ท่านสมาชิกและบุตรของท่านที�กําลังศกึษาอยูใ่นทกุระดับชั�น สามารถขอรับทนุสนบัสนนุการ
ศึกษา ประจําป� 2565 ผา่นทางระบบออนไลน ์ตั�งแต่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ซึ�งมทีนุทั�งหมด 805
ทนุ เป�นจํานวนเงินทั�งสิ�น 1,800,000.00 บาท ซึ�งมรีายละเอียดอยูใ่นเว็บไซต์ สอ.มช. 

      มีอีกเรื�องที�จะเรยีนใหส้มาชิกทราบนะครบั ว่าในชว่งการระบาดของโรคโควิด-19 แมว่้า
สถานการณมี์แนวโน้มในทิศทางที�ดีขึ�น สมาชกิยอ่มได้รบัผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมาระยะเวลา
หนึ�งแล้ว  สอ.มช. ได้เป�ด “ตลาดนดัคนออม”  เป�นตลาดการซื�อขายผา่นระบบออนไลน ์  สรา้ง
อาชีพเสรมิและในอนาคตอาจกลายอาชพีหลักของครอบครวั ชว่ยแบง่เบาภาระค่าใชจ่้ายในสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย รายได้และค่าใชจ่้ายไมส่มดลุกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งราคาน�ามนัเชื�อเพลิงที�แนว
โนม้สูงขึ�นเรื�อย ๆ ท่านสมาชิกที�มสิีนค้าอยูแ่ล้วหรอืกําลังจะทํา สามารถนาํมาจําหนา่ยใหกั้บเพื�อน
สมาชิกด้วยกัน ซึ�งเป�นสนิค้าที�มคีณุภาพดี ราคายอ่มเยาว์ และถูกกว่าในตลาดทั�ว ๆ ไป  สอ.มช. จะ
เป�นสื�อกลางและสง่เสรมิ สนบัสนนุจัดกิจกรรมในตลาดใหม้คีวามยั�งยนื โดยไมม่หีกัค่าใชจ่้ายใด ๆ
สว่นกิจกรรมจะเป�นเชน่ไร เราจะแจ้งใหท้ราบเป�นระยะครบั

          ดังนั�น จึงขอเชญิชวนท่านสมาชกิทกุ ๆ ท่านเขา้กลุ่มและนาํสนิค้ามาจําหนา่ยและซื�อสินค้า
ของเพื�อนสมาชิก ทั�งนี� เพื�อเป�นการสนบัสนนุชว่ยเหลือเกื�อกลูระหว่างเพื�อนสมาชกิด้วยกัน สําหรับ
กิจกรรมโครงการอื�น ๆ ที�ได้ปฏิบติัมาเป�นจําทกุ ๆ ป� มท่ีานสมาชกิได้สอบถามมายงัคณะกรรมการ
และฝ�ายจัดการว่าป�นี�ยังจะจัดอยูห่รอืไมอ่ยา่งไร? ขอนาํเรยีนว่าคงจัดใหม้อียา่งแนน่อน ทั�งนี� ขึ�นอยู่
กับสภาวะการณโ์ควิด-19 เป�นกรอบพจิารณา และในเดือนสงิหาคมที�จะถึงนี� โครงการบวชเนกขมัม
จารณิ ี สอ.มช. สนบัสนนุกิจกรรรมนี�เหมอืนเดิม โปรดติดตามทางเว็บไซต์ สอ.มช.ต่อไปนะครบั

ดร.สมทบ พาจรทิศ
กรรมการและเลขานุการ

สารสารสาร
กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ

ดร.สมทบ  พาจรทิศ

ข่ า ว ส า ร  ส อ . ม ช . |  ห น้ า  2  



ข่ า ว ส า ร  ส อ . ม ช . |  ห น้ า  3  

          สอ.มช. ได้จัดตั�งตลาดออนไลนภ์ายใต้กลุ่ม line OPEN CHAT ชื�อ  "ตลาดนดัคนออม" ขึ�น
เพื�อเป�นแหล่งซื�อขายสินค้าใหกั้บสมาชิก โดยมแีนวคิดว่าสมาชกิที�มสีนิค้าในมอืและขายอยูแ่ล้ว
หรอืสมาชิกที�กําลังหาชอ่งทางสรา้งอาชีพเสรมิเพิ�มเติมรายได้ประจํา สามารถเข้าซื�อและขาย
สินค้าราคาถกู คุณภาพดี ในกลุ่มนี� โดย สอ.มช. เป�นสื�อกลางและชว่ยสนับสนุนการขายและจัด
กิจกรรมสําหรบักลุ่มตลาดนี� เป�ดขายสนิค้าในวันที� 9 มถินุายน 2565          

ตลาดนัดคนออม 
เ พ่ื อ . . ห มู� เ ฮ า ช า ว ส ห ก ร ณ� อ อ ม ท รั พ ย�  ม ช .

 เพราะ เราอยาก�ห้สมาชิก
สอ .มช .  มี ราย �ด้จากหลายช่อง
ทาง �ดยมี  "ตลาดนัดคนออม "
เป�นตัวกลางช่วยขายผ่าน  L INE
OPENCHAT      

www: savingscmu.or.th

savingscmu

w

 สอบถามเพิ�มเติม 
 0 5394 3652 ต่อ 110-112

สนใจเขา้รว่ม

สินคา้ด ี ราคาถูก�จ
ไม่หกัยอดขาย ไมม่คีา่เชา่

เพราะเราคอืครอบครวัเดยีวกนั

จ่ า ย ก า ด อ อ น � ล น์  
วิ ถี ชี วิ ต ยุ ค � ห ม่  N e w  N o r m a l

โปรดลงทะเบียนใน Google Form



ข่ า ว ส า ร  ส อ . ม ช . |  ห น้ า  4  

    สอ.มช. เป�ดรบัสมคัรทนุสนบัสนนุการศกึษา ประจําป� 2565 สําหรบัสมาชกิและบุตรของสมาชิก
ตั�งแต่บัดนี� - 31 พฤษภาคม 2565  ซึ�งในป�นี� สอ.มช. ได้จัดสรรงบประมาณ และจํานวนทนุเพิ�มขึ�นเป�น
805 ทนุ เป�นเงินทั�งสิ�น 1,800,000.00 บาท  การจัดสรรเงินทนุแต่ละประเภทแต่ละดับชั�น สมาชกิ
สามารถดูรายละเอียดผา่นทาง www.savingscmu.or.th 
                                



1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ  เชน่ โรคไข้หวัดใหญ ่
 โรคหลอดลมอักเสบ  โรคปอดอักเสบ และปอดบวม เกิด
จากสภาพอากาศที�แปรปรวนบวกกับการหายใจเอาเชื�อ
ไวรัสที�กระจายอยูใ่นอากาศจากการไอ จาม ของผู้ป�วย
เข้าไป โดยเฉพาะอยา่งยิ�งชว่งหน้าฝนที�อากาศชื�น จะยิ�ง
ทําให้เชื�อโรคแพรก่ระจายได้ง่ายมาก เพียงแค่สัมผัส
สิ�งของที�ปนเป�� อนกับเชื�อไวรัส หรือสัมผัสกับน�ามูกที�ปน
เป�� อนเชื�อโรค ก็สามารถติดต่อกันได้แล้ว ดังนั�นวิธกีาร
ป�องกันคือ หากมอีาการป�วย หรอืต้องอยูใ่นที�ชุมชน
แออัด ใหส้วมใสห่น้ากากอนามัย ป�ดปาก ป�ดจมูกเวลา
ไอ หรอืจาม ที�สาํคัญควรหมั�นล้างมือบอ่ยๆ

2. กลุ่มโรคที�มยุีงเป�นพาหะ   เชน่ โรคไข้เลือดออก  โรค
ไข้สมองอักเสบ เจอี และโรคมาลาเรีย ซึ�งเป�นโรคติดต่อ
ที�เกิดจากยุง ไมว่่าจะเป�นยุงลาย ยุงรําคาญ หรือยุง
ก้นปล่อง เป�นพาหะ โดยสว่นใหญม่ักจะแพรพ่ันธุ์ใน
แหล่งน�าตามทุ่งนา หรือภาชนะที�มีน�าขัง อาการที�
แสดงออกสว่นใหญผู่้ป�วยมักจะมีไข้ หนาวสั�น ปวด
ศีรษะ หากเป�นหนักอาจถึงขั�นช็อค หมดสติและเสียชีวิต
ได้ ทางที�ดจึีงควรป�องกันโดยการฉดีวัคซนีป�องกันโรค
และกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง รวมถึงหลกีเลี�ยงการโดน
ยุงกัด การเดินป�าในหน้าฝน หรอืพยายามอยูใ่หห้า่ง
จากพื�นที�ที�มต้ีนไม้เยอะ

3.กล่มโรคติดต่อทางน�าและอาหาร ได้แก่ โรคท้องเดิน
โรคอุจจาระรว่งเฉียบพลัน  โรคบิด โรคอาหารเป�นพิษ 
 โรคตับอักเสบ เป�นต้น  โดยสาเหตุเกิดจากการรับ
ประทานอาหารและน�าดื�มที�ไมส่ะอาด มีการปนเป�� อน
เชื�อจุลินทรีย์และเชื�อแบคทีเรีย ทําให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหารและลําไส้ ผู้ป�วยมักมีอาการปวดท้อง
ท้องเดิน ถ่ายไมห่ยุด อาเจียน บางรายเป�นหนักถึงขั�น
ขาดน�าและหมดสติได้ ดังนั�นจึงควรระมัดระวังเรื�อง
อาหารการกินมากเป�นพิเศษ โดยการรบัประทาน
อาหารที�ปรุงสกุใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง ใช้ภาชนะใส่
อาหารและน�าดื�มที�ล้างสะอาด และควรล้างมือให้
สะอาดทกุครั�งก่อนรบัประทานอาหาร

4. กลุ่มโรคติดเชื�อทางบาดแผลหรอืเยื�อบุผวิหนัง 
 ได้แก่ โรคแลปโตสไปโรซิส หรือที�รู้จักกันในนาม "โรคฉี�
หนู" และโรคตาแดง ซึ�งสาเหตุมาจากการสัมผัสกับน�าที�
ปนเป�� อนเชื�อโรค โดยเฉพาะเชื�อโรคที�มาพร้อมกับน�า
ท่วมขัง น�าเสียในท่อระบายน�า น�าที�ปนเป�� อนสิ�งปฏิกูล
ทั�งจากคนและสัตว์ สัมผัสดิน สัมผัสอาหารที�ปนเป�� อน
ป�สสาวะ เลือด หรือเนื�อเยื�อของของสัตว์ที�ติดเชื�อชนิดนี�
เชน่ สุนัข วัว ควาย หนู สุกร ม้า สัตว์ป�า เป�นต้น

กลุ่มเสี�ยงผู้ที�เป�นโรคนี�สว่นใหญคื่อ กลุ่มเกษตรกร
ชาวนา ชาวไร ่ และประชาชนที�อาศัยในพื�นที�ที�เกิดน�า
ท่วมขัง คนงานในฟาร์มเลี�ยงสัตว์ และพนักงานขุดท่อ
ระบายน�า ทั�งนี�หลังได้รับเชื�อประมาณ 1-2 สัปดาห์ ผู้
ป�วยจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื�อ
บริเวณนอ่งและโคนขาอยา่งรุนแรง รวมถึงอาการ
ตาแดง คอแข็ง สลับกับไข้ลด หากเป�นมากอาจมีจุด
เลือดออกที�เพดานปาก หรือตามผิวหนัง หากเป�นหนัก
อาจมีอาการตับวายและไตวายได้ ดังนั�นวิธปี�องกัน
กันคือ หลกีเลี�ยงการว่ายน�าหรอืการเดินลยุในน�าที�
อาจปนเป�� อนเชื�อป�สสาวะจากสตัว์นําโรค หาก
จําเป�นควรสวมใสร่องเท้าบูทป�องกันทกุครั�ง และ
หมั�นตรวจตราแหล่งน�าและดินทรายที�อาจมเีชื�อปน
เป�� อน ควรระบายน�าตามท่อระบายออกแล้วล้างเพื�อ
กําจัดน�าที�ปนเป�� อน

5. โรค มือ เท้า ปาก  โรคนี�พบบอ่ยในเด็กเล็ก ติดต่อ
ง่าย ไมม่ีวัคซีนป�องกัน และมีโอกาสเป�นเพิ�มมากขึ�น
ในชว่งหน้าฝน โดยสาเหตุเกิดจากเชื�อไวรัสกลุ่มเอนเท
อโรไวรัส หลังจากรับเชื�อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื�อจะเริ�ม
แสดงอาการป�วย เริ�มด้วยไข้ต�าๆ อ่อนเพลีย 1-2 วัน
เจ็บปาก ไมย่อมรับประทานอาหาร น�าลายไหล เพราะ
มีแผลในปากเหมือนแผลร้อนใน มีผื�นเป�นจุดแดงหรือ
เป�นตุ่มน�าใสขึ�นบริเวณ ฝ�ามือ ฝ�าเท้า และอาจมีตาม
ลําตัว แขน ขา   สว่นวิธีการป�องกันยังไมม่ีวัคซีน
ป�องกันโรคนี� ดังนั�นการป�องกันที�สาํคัญ คือ แยกผู้
ป�วยที�เป�นโรคไม่ใหไ้ปสมัผสักับเด็กคนอื�น ผูใ้หญ่ที�
ดูแลเด็กควรหมั�นล้างมือเพื�อป�องกันการแพรเ่ชื�อ
และหมั�นทําความสะอาดของเล่นและสิ�งแวดล้อมที�
เด็กอยูท่กุวัน

คําแนะนํา

    ควรดูแลรา่งกายตนเองให้แข็งแรง ทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู ่ เน้นทานผักและผลไม้
ที�มีวิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน
ทานอาหารที�ปรุงสุกใหม ่ ๆ ดื�มน�าสะอาด
พักผอ่นให้เพียงพอ ควรหลีกเลี�ยงไปใน
พื�นที�ชื�นแฉะและมียน�าท่วมขัง หากรา่งกาย
มีความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะ

ขอบคณุขอ้มลูดีๆ  :
จากเว็บไซต์ www.nakornthon.com

5 โรคฮิตที่เกิดชวงหนาฝน 
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    สอ.มช. มนีโยบายใหป้ระชาสมัพนัธส์ื�อสาร
องค์กรผา่นทางเฟซบุ๊ก Facebook Fan Page
สอ.มช. ภายใต้กิจกรรม "Live & Share on
Facebook" ซึ�งเป�นวิธดํีาเนนิการที�จะชว่ย
สร้างความสมัพนัธร์ะหว่างสหกรณกั์บสมาชกิ
นาํไปสูค่วามรว่มมอืในการทํากิจกรรมอยา่งใด
อยา่งหนึ�ง สง่ผลใหส้มาชกิได้รบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร ภารกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
ของ สอ.มช.  โดยกําหนดกิจกรรม LIVE ผา่น
Facebook Fan Page เป�นประจําทกุเดือน 

          

อย่าพลาดชม 

และมีสวนรวมกิจกรรม LIVE & Share นะคะ 
คร้ังถัดไปวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 

คร้ังท่ี 2
18-05-65

คร้ังท่ี 1
27-04-65
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           กิจกรรมดังกล่าวจะมกีารตอบคําถาม 
เกี�ยวกับข้อมูลของ สอ.มช.     เพื�อชงิรางวัล 
นอกจากนี� สอ.มช. จะนาํสนิค้าอุปโภคบรโิภค 
คุณภาพดีมาจําหนา่ยต่อใหกั้บสมาชกิในราคา 
ถกู อีกด้วยเพื�อชว่ยแบง่เบาภาระค่าใช้จ่ายให ้
กับสมาชกิ
      สอ.มช. ประเดิมกิจกรรม Live & Share on 
Facebook ครั�งแรก เมื�อวันที� 27 เมษายน 2565 
ซึ�งตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของ 
สอ.มช. โดยมีนางวันเพญ็  เชยีงหนุน้ เจ้าหนา้ที� 
การเงิน และน.ส.ดวงกมล ธิยานนัต์ เจ้าหนา้ที� 
นิติกร เป�นผู้ดําเนินรายการ มสีมาชกิใหค้วาม 
สนใจเข้ามารับชม และรว่มกิจกรรมรบัของ 
รางวัลกันมากมาย และในโอกาสต่อไป จะมี 
การนําสนิค้าจากกลุม่ "ตลาดนดัคนออม" ซึ�งจะ 
เป�ดตลาดในวันที� 9 มถินุายน 2565  มา 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางนี�ด้วย เพื�อ 
สนบัสนุนและสง่เสรมิการขายสนิค้าให้กับ 
สมาชิก และเป�ดโอกาสใหส้มาชกิมาแชร ์
ประสบการณ์ผา่นกิจกรรม LIVE นี�ต่อไป  
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-สมาชกิสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินใหส้มาชกิกู้                                                 
1.2 เงินใหส้หกรณ์อื�นกู้                                                          
1.3 เงินลงทุน                                                                

2.หนี�สนิรวม                                                                      

2.1 เงินกู้ยมื                                                                    

2.2 เงินรับฝากจากสมาชกิ                             
2.3 ตั�วสัญญาใช้เงิน                                                         
2.4 หนี�สินอื�น                                                                  

3.ทนุของสหกรณ์                                                           

3.1 ทุนเรือนหุน้                           

3.2 ทุนสํารอง                                                         
3.3 ทุนสะสม                                                    

3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                    -                                        -                                                    

3.5 กําไรสุทธิ             

4.รายได้                                                                     

4.1 ดอกเบี�ยรับจากใหส้มาชกิกู้                   
4.2 ดอกเบี�ยรับจากใหส้หกรณอื์�นกู้                
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                    
4.4 รายได้อื�น

5.ค่าใชจ่้าย                                                                  

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชกิ                           
5.2 ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร                                     

ผลการดําเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

รายการ % %
หนว่ย : บาท

จํานวนสมาชกิ (คน)

-สมาชกิสมทบ                                                                                                   

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร                                          
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั�นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนมุสหกรณ/์สหกรณอื์�น

1.4 สินทรพัย์อื�น                                                     

หนว่ย : บาท

100.00 100.00

3,653,740,792.27 27.94
 3.25

8,943,704,524.27 68.41
261,504,524.27 2.00

5,972,200,000.00 45.68
2,710,000,000.00 20.73

52,168,478.32 0.40

7,843,542,655.00 59.99

12,762,376.12

7,577,899,760.71 57.96

72,880,518.17 0.56

5,231,059,405.11 40.01

4,260,799,140.00 32.59

728,160,450.40 5.57
139,500,260.70 1.07

  102,599,554.01 0.77

164,918,226.89 100.00

64,985,573.97 39.40
  5,966,540.89 3.62
93,456,149.68 56.67

509,962.35 0.31

37.79

40,432,984.33 24.52
21,885,688.55 13.27

คน คน                          
คน                          คน

คน คน                          

0.10

12,539

11,321
1,236

13,074,602,060.11

  62,318,672.88

11,283
1,256

12,838,265,693.02

28.38

23.21

12,557

424,988,265.25

180,000,000.00 1.38
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100.00

- -

3,642,357,166.02
471,253,523.00 3.67

8,528,850,730.19 66.43
275,525,730.19 2.15

5,273,325,000.00 41.08
2,980,000,000.00

195,804,273.81 0.52

7,661,982,537.55 59.68

275,845.10 -

7,529,442,041.54 58.65

50,000,000.00 0.39
82,264,650.91 0.64

5,176,283,155.47 40.32

4,231,332,520.00 32.96

728,160,450.40 5.67
140,034,634.70 1.09

  76,755,550.37 0.60

123,604,616.07

 48,736,468.22 39.43
  4,777,033.69 4.23
69,649,718.34 56.35

441,395.82 0.36

  31,003,379.21 38.18

19,714,633.17 24.28
11,288,746.04 13.90

เมษายน  65


