
 

ประกาศ สหกรณอ์อมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เร่ือง  วันหยุดท าการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   

ประจ าปี  2563 

+++++++++++++++++++++++ 

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 54  ปี 2563   ให้ก าหนดวันประชุม 
ประจ าเดือนของคณะกรรมการด าเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดท าการปกติ 
โดยให้หยุดท าการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพ่ือให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  อ านวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
วันหยุดท าการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ประจ าปี  2563  ไว้ดังนี้ 

    1.   วันพุธที่ 1  มกราคม   วันขึ้นปีใหม่  
    2.   วันจันทร์ที่ 20 มกราคม   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 20  เปิดท าการวันเสาร์ที่ 18 มกราคม  
    3.   วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์   ชดเชยวันมาฆบูชา  

(วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 
      4.   วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 24 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  
  5.   วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 23  เปิดท าการวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม   

 6.   วันจันทร์ที่ 6  เมษายน   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
      และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
    7.   วันจันทร์ที่ 13 เมษายน   วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
    8.   วันอังคารที่ 14  เมษายน   วันสงกรานต์ และวันครอบครัวไทย 
  9.   วันพุธที่ 15 เมษายน   วันสงกรานต์ 
  10.  วันจันทร์ที่ 27 เมษายน   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 27  เปิดท าการวันเสาร์ที่ 25 เมษายน   
   11.  วันศุกร์ที่  1  พฤษภาคม   วันแรงงานแห่งชาติ    
   12.  วันจันทร์ที่ 4  พฤษภาคม   วันฉัตรมงคล 
   13.  วันพุธที่ 6  พฤษภาคม   วันวิสาฆบูชา 
    14.  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 25 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม   
 15.  วันพุธที่ 3 มิถุนายน    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
    16.  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 22 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน   
   17.  วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม   ชดเชยวันอาสาฬหบูชา    
      วันเข้าพรรษา  
    18.  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 20 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 

19.  วันอังคารที่ 28  กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

20.  วันพุธที่ 12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

    21.  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 24 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 
    22.  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 21 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 
    23.  วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 19 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 
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   24.  วันจันทร์ที่ 13  ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
                                                              บรมนาถบพิตร 

25.  วันศุกร์ที่ 23  ตุลาคม   วันปิยมหาราช   
    26.  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน   หยุดท าการวันจันทร์ที่ 23 เปิดท าการวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 

27.  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม  ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   

      บรมนาถบพิตร   วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
     (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563) 

   28.  วันพฤหัสบดีที่ 10  ธันวาคม   วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
 29.  วันพฤหัสบดีที่  31  ธันวาคม  วันสิ้นปี 
        
  ประกาศ   ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

        
 
 

         (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
                ประธานกรรมการด าเนินการ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




