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EDITOR’S NOTE

การปรับตัวเข้ากับโลกยุคดิจิทัล แม้จะทำ�ให้ชีวิตใครหลายคนง่ายขึ้น แต่ก็ยังมี
สมาชิกจำ�นวนไม่น้อยที่ยังไม่คุ้นกับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในชีวิตประจำ�วัน กบข.
จึงพัฒนา My GPF Application ให้ใช้งานง่ายทีส่ ดุ และครบทุกบริการทีส่ มาชิกใช้บอ่ ย
นำ�มารวมไว้ในมือถือสมาชิก ให้ Let’s get smart with My GPF ไปพร้อมกัน
ที่สำ�คัญสมาชิกต้องเลือกแผนการลงทุน
ให้เหมาะสมกับตัวเอง ซึง่ My GPF Application
มีตัวช่วยครบวงจรให้คุณจบทุกเรื่องเลือกแผน
การลงทุนกับ กบข. ได้ ติดตามในคอลัมน์ Must
Read และให้คุณได้รู้จัก My GPF Application
ในมุมมองจาก แฟนพันธุแ์ ท้ My GPF Application
ติดตามได้ในคอลัมน์ Interview พร้อมกับอีก
หลายเรื่องราวที่สมาชิก กบข. พลาดไม่ได้จริง ๆ
กับวารสาร กบข. ฉบับนี้
กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity
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พบ

กันเป็นประจำ�ทีน่ ห่ี น้า 3 วารสาร
กบข. พืน้ ทีใ่ ห้คณ
ุ ถาม แล้วเราจะสรรหาคำ�ตอบ
มาให้คุณ สำ�หรับคำ�ถามของสมาชิกที่ได้รับ
คัดเลือกจะได้รับของที่ระลึกทุกคำ�ถามฉบับนี้
มี คำ � ถามไหนได้ รั บ การคั ดเลื อ กบ้ า งมา
ติดตามกัน

สมาชิกที่ลาออกจากราชการและบรรจุ
กลับเข้ารับราชการใหม่มีการนับเวลา
ราชการต่อเนื่องให้หรือไม่ครับ?
นับเวลาราชการต่อเนื่องให้ค่ะ และหน่วยงานที่
ดูแลในการนับเวลาราชการคือกรมบัญชีกลาง
หรือคลังจังหวัด

ต้องการแก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่ในฐานข้อมูล
กบข. จะต้องทำ�อย่างไร?
สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคได้ด้วย
ตนเอง 2 ช่องทาง
1. ผ่าน My GPF Application โดยคลิกที่รูป
โปรไฟล์ จะปรากฎหน้าข้อมูลส่วนตัวของ
สมาชิกแล้วเลื่อนลงมา กด “แก้ไขข้อมูล”
2. ผ่านเว็บไซต์ที่บริการ My GPF Website
เลือกเมนู “ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล”

ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ
จะได้รับเงินประเดิมกับเงินชดเชย
จาก กบข. หรือไม่?
สมาชิกจะได้รับเงินประเดิม และเงินชดเชย
ต่อเมื่อสมาชิกออกจากราชการและเลือกรับ
บำ�นาญจากภาครัฐเท่านั้น

ส่งคำ�ถามของสมาชิกได้ท่ี gpfmember@gpf.or.th
สำ�หรับสมาชิกเจ้าของคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเผยแพร่ลง
ในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับนี้ รอรับกระเป๋าผ้าทีร่ ะลึก
จาก กบข. ได้เลยค่ะ
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กบข. ยกเลิกจัดส่งบัตรสมาชิก
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 เป็นต้นไป

แต่ ไม่ต้องตกใจ! มีแอป = มีบัตรสมาชิก
สมาชิก กบข. ยังได้รับสิทธิพิเศษ
มากมาย เพียงกดโชว์
“บัตรสมาชิกดิจิทัล” ในแอปได้เลย!
เพียงเข้า My GPF Application
เลือกเมนู “สิทธิพิเศษ”
แล้วกดที่สัญลักษณ์
บัตรหายไม่ต้องยื่นเรื่องขอบัตรใหม่ ไม่ต้องพก
บัตรสมาชิกให้หนากระเป๋าอีกต่อไป
หมดปัญหาเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่หรือในบัตร
สะกดผิด เพียงแก้ไข ชื่อ-สกุล ของสมาชิก
ผ่านแอป ระบบจะอัปเดตเชื่อมกับบัตรสมาชิก
ดิจิทัลอัตโนมัติทันที
สำ�หรับสมาชิก กบข. ที่ประสงค์รับบัตรสมาชิก กบข. ต้องกรอกข้อมูล
ใน “ใบคำ�ร้องขอมีบัตรประจำ�ตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)”
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ กบข.
www.gpf.or.th
เลือกเมนู “สมาชิก”
แบบฟอร์มและใบคำ�ร้อง
แบบฟอร์มและใบคำ�ร้องอื่นๆ
จากนั้นกรุณาจัดส่งมายัง กบข. ตามช่องทางการติดต่อที่สมาชิกสะดวก
ทางใดทางหนึง่ ได้แก่ โทรสาร 02-6360700 หรือ e-mail : member@gpf.or.th
และจะได้รบั บัตรสมาชิก กบข. ภายใน 20 วันทำ�การ หลังจาก กบข. ได้รบั เอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
GPF JOURNAL
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COVER STORY
สมาร์ทแอป กบข.
บริการดิจิทัลเพื่อสมาชิก

กบข. มุ่งพัฒนา “My GPF Application” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางหลัก
บริการสมาชิก กบข. ที่ตอบโจทย์ความสนใจและการใช้งานของสมาชิก ย่อทุกบริการของ
กบข. ให้ “ครบ ง่าย ในมือคุณ” โดยเปิดให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตครั้งแรก
เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และพัฒนาแอปอัปเดตเวอร์ชันอย่างต่อเนื่อง
สมาชิกสามารถดาวน์โหลด “My GPF Application” และติดตามอัปเดตเวอร์ชัน
เพื่อรับบริการที่ดียิ่งขึ้น เพียงสแกนที่ QR Code “My GPF Application” แล้วสมาชิก
จะไม่พลาดบริการและสิทธิประโยชน์จาก กบข.
บัญชีของฉัน
เช็คยอดเงินออมของตนเอง
ดูยอดเงินสมทบที่ได้จากรัฐ
อัปเดตผลประโยชน์สะสม
แจ้งออมเพิ่ม
เปลี่ยนแผนการลงทุน
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน

ส่วนลดและโปรโมชัน

สิทธิพิเศษ
ไม่พลาดสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก
ทั้งโครงการดีๆ จากพันธมิตร
สวัสดิการและส่วนลด ดีลพิเศษ
จากร้านค้าแบรนด์ดัง
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

ทางลัดเข้าสู่หน้าโปรโมชัน
ทั้งเรื่องกิน เรื่องช้อป

นัดหมายบริการ
ข้อมูลการเงิน
จองเวลานัด เพื่อพูดคุยปรึกษา
ข้อมูลทางการเงิน
ปรึกษาการเลือกแผนการลงทุน
การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ

แผนเกษียณของฉัน
อยากรู้ว่าเกษียณแล้วจะมีเงิน
เท่าไหร่ ที่ออมอยู่นี้เพียงพอ
หรือไม่ ลองใช้โปรแกรมคำ�นวณ
เงินเกษียณเวอร์ชันใหม่ ใช้ง่าย
ฟังก์ชันเพียบ
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สมาชิกทีด่ าวน์โหลด “My GPF Application” ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานในครัง้ แรก
เท่านั้น เพื่อให้แอปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล กบข. ทำ�ให้สมาชิกได้รับข้อมูลและบริการจาก
แอปได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปเพียงทำ�ตามขัน้ ตอนง่าย ๆ
ดังนี้
1. ถ้ารู้รหัสผ่านเข้าใช้งาน My GPF Website (Web Service เดิม) ให้ใส่เลขบัตรประชาชน
และรหัสผ่านนั้น แล้วกด “ดำ�เนินการต่อ” ถ้าจำ�ไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”
2. หากไม่เคยมีรหัสผ่าน ให้กด “ลงทะเบียนใหม่”
หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะให้สมาชิกกำ�หนดรหัส Pin จำ�นวน 6 หลัก สำ�หรับ
การเข้าใช้งานแอปครั้งต่อ ๆ ไป
ส่วนสมาชิกที่ดาวน์โหลด My GPF Application ไว้ เมื่ออัปเดตเวอร์ชันแล้วไม่ต้อง
ลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่ เพียงใช้รหัส PIN เดิม 6 หลักที่ตั้งค่าไว้ ก็เข้าใช้งานแอปได้เลย
การเข้าใช้งานแอปครั้งแรก
1 ถ้ารู้รหัสผ่านเข้าใช้ My GPF Website (Web Service เดิม)

ให้ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านนั้นแล้วกด “ดำ�เนินการต่อ”
ถ้าจำ�ไม่ได้ให้กด “ลืมรหัสผ่าน”

2 หรือกด “ลงทะเบียนใหม่” หากไม่เคยมีรหัสผ่าน
การลงทะเบียนใหม่
1 ใส่เลขบัตรประชาชน
2 ใส่รหัสหลังบัตรประชาชน
เมื่อลงทะเบียนแล้ว
ให้กำ�หนดรหัส PIN 6 หลัก
สำ�หรับเข้าใช้งานแอป
ครั้งต่อไป

รหัสหลังบัตรประชนชน
คือตัวอักษร 2 ตัวแรก
ตามด้วยตัวเลข 10 หลัก

เพียงเท่านี!้ สมาชิกก็เข้าใช้งานแอปใหม่ กบข. My GPF Application ทีส่ ะดวกกว่าเดิม
ใช้งานง่ายกว่าเดิม และสิทธิพเิ ศษใหม่กว่าเดิม เพราะทุกบริการของ กบข. “ครบ ง่าย ในมือคุณ”
เรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตามการอัปเดต My GPF Application ที่ กบข. จะพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกเรื่อง กบข. ครบ ง่าย ในมือสมาชิกทุกคน
7
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ตัวช่วย ในแอป กบข.!

จบทุกเรื่องเลือกแผนการลงทุน

เพราะการเลือกแผนการลงทุน ช่วยกำ�หนดผลตอบแทนเงินลงทุนของคุณได้

1 ช่วยให้ง่ายขึ้น

สมาชิกที่รู้แล้ว ว่าจะเลือกแผนอะไรดี ไม่ตอ้ งกรอกเอกสารใดๆ ก็เลือก

แผนการลงทุนหรือผสมสัดส่วนการลงทุนเองได้เลยในแอป กบข. เมนู “เลือกแผนการลงทุน”

หากสมาชิกแจ้งเปลีย่ นแผนในช่วงวันที่ 1-15 ของเดือน จะมีผลในวันทำ�การที่ 5 นับถัดจากวันที่ 15 ของเดือน
เดียวกัน ส่วนสมาชิกทีแ่ จ้งเปลีย่ นแผนในช่วงวันที่ 16-วันสิน้ เดือน (วันที่ 30 หรือ 31) จะมีผลในวันทำ�การที่ 5
นับถัดจากวันสิน้ เดือนนัน้ โดยการแจ้งเปลีย่ นแผนการลงทุนในระหว่างรอบ ระบบจะยึดการแจ้งความประสงค์ลา่ สุดเป็นหลัก

2

ช่วยให้ทดลองก่อนได้

สมาชิกที่อยากทดลอง! แผนการลงทุนที่เลือกอยู่หรือถ้าเปลี่ยนแผนการลงทุน

จะช่วยให้มีเงินใช้เพียงพอตอนเกษียณมากน้อยตามเป้าหมายแค่ไหน คำ�นวณง่าย ๆ
ในแอป กบข. เมนู “แผนเกษียณของฉัน”

3

ช่วยให้รู้จักตัวเองดีขึ้น

สมาชิกทีไ่ ม่รวู้ า่ จะเลือกแผนการลงทุนอะไรดี หรือทำ�ไมต้องเลือกแผนการลงทุน
ใช้บริการจากแอป กบข. ได้ ด้วย 3 เมนู นี้เลย
ประเมินความเสี่ยง
ที่คุณยอมรับได้
นักลงทุนไหน ๆ ก็ประเมินกัน
สมาชิกเข้าแอป กบข.

เมนู “เลือกแผนการลงทุน”
>> “ประเมินความเสี่ยง”

แผนการลงทุนมีอะไรบ้าง
รวมทั้งชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
กบข. และความรู้ด้านการเงิน
การลงทุนทั่วไป มีให้ศึกษาได้
ไม่สิ้นสุดในแอป กบข.

เมนู “ความรู้คู่การออม”

กบข. มีบริการ ให้ข้อมูลและ
คำ�ปรึกษา ฟรี! เพื่อให้สมาชิกใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกแผน
การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
จองนัดได้เลยในแอป กบข.

เมนู “นัดหมายบริการข้อมูล
ผลิตภัณฑ์การเงิน”

เลือกแผนการลงทุน – ให้เงินคุณทำ�งาน – เพื่อผลตอบแทนที่คุณถูกใจ
จะเลือกแผนการลงทุนที่ กบข. จัดไว้ หรือผสมสัดส่วนเองก็ได้ ปรับเปลีย่ นได้ 4 ครัง้ ต่อปี

ดาวน์ โหลด/อัปเดต แอปใหม่ กบข. My GPF Application ได้เลย
GPF JOURNAL
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INTERVIEW
“ทำ�ไมสมาชิก กบข. ต้องมี My GPF Application ไว้ ในมือถือ ?”
แฟนพันธุ์แท้ My GPF Application คิดเห็นอย่างไรกันบ้าง

นางสาวฐษา เหมเวช
อัยการ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด

เป็นแอปที่น่าคบ เข้าใจง่าย เพราะว่าแอปใช้ง่าย ตรงไปตรงมา แล้วก็ให้
สิทธิพิเศษกับเรา มีส่วนลด แล้วก็ถือเป็นเพื่อนที่มีความรู้สามารถให้คำ�
ปรึกษาเราได้ ที่สำ�คัญสมาชิกควรมีแอปนี้เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง
ที่จะสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูล สิทธิประโยชน์ของตัวเอง สามารถจัดการ
ข้อมูลตัวหรือตรวจสอบอะไรต่างๆ ของตัวเองที่เกี่ยวกับ กบข. ได้และมัน
เป็นประโยชน์มาก

นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย

นักทรัพยากรบุคคล
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
แอปนี้พึ่งได้ เพราะเห็นพัฒนาการของ กบข. มาเรื่อย ๆ จากที่เป็นแค่
เว็บไซต์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบยอดเงิน แล้วก็พัฒนามาเป็นแอปพลิ
เคชัน เพื่อความสะดวกสบายและเข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำ�วันของ
สมาชิก เพราะช่วยให้เราทราบยอดเงิน และสามารถวางแผนการลงทุน
ทำ�ให้ชีวิตเราไม่ลำ�บากในอนาคต เพราะมันสามารถที่จะช่วยวางแผนการ
เงินของเราหลังเกษียณได้
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นายมนัส สามารถกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำ�หรับผมนะครับแอปนี้เป็นที่พึ่งได้ถึง 90% น่ารักมีสิทธิประโยชน์
สิทธิพิเศษต่างๆ ให้ด้วย ใส่ใจเราอำ�นวยความสะดวกให้เรามากขึ้น
ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ กบข. ซึ่งแอปนี้มันดีมากๆ สมาชิก กบข.
ทุกท่านจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเอง โดยการโหลดแอปพลิเคชันนี้
เพราะมีสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ ส่วนลดร้านค้าต่าง ๆ ที่คุณควรจะมีเลย
สามารถเข้ามาดูข้อมูลต่าง ๆ ของเราในแอปนี้ได้ รวมถึงเพื่อน ๆ สมาชิก
คนไหนอยากที่จะลงทุนต่าง ๆ ก็มีเมนู “แผนเกษียณของฉัน” เป็นเมนู
ที่ผมชอบมาก ๆ สามารถเข้าไปวางแผนการใช้เงินของเราในระยะยาวจน
กระทั่งถึงเกษียณได้ เราจะได้เกษียณอย่างคนมีคุณภาพ

นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เพราะแอปนี้ทำ�ให้สมาชิกมีข้อมูลครบถ้วนในการวางแผนการเงิน เข้าใจง่าย
สีสันสดใส ตัวอักษรก็ใหญ่ดี แล้วก็รู้สึกว่า กบข. ไม่ทอดทิ้งเรา และพอได้ใช้
แอปแล้วรู้สึกอยากให้แม่ใช้ เพราะคุณแม่ก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน แล้วก็
คุณแม่จะมีปัญหาเรื่องเหลือเงินเท่าไหร่ จะใช้เงินเท่าไหร่ แอปจะช่วยคุณแม่
ได้มาก นี่ขนาดจะแนะนำ�ให้แม่แปลว่ามันต้องง่าย ง่ายระดับเบอร์นึงเลยนะ
ก็อยากให้ใช้เพราะว่ามันง่ายจริง ๆ

เชิญชวน!

สมาชิก กบข. ร่วมบอกเล่าความรูส้ กึ ประทับใจเกีย่ วกับ กบข. ทีอ่ ยากบอกต่อให้เพือ่ นสมาชิก
ได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมด้วย เช่น ชวนเลือกแผนการลงทุน ชวนออมเพิ่ม สิทธิพิเศษที่ได้รับ
e-Statement ชวนออมต่อ ฯลฯ ... ส่งมาได้ที่ ... E-mail : gpfmember@gpf.or.th
ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์ Interview
รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากวารสาร กบข. ไปเลย
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ACTIVITIES

WOW! GPF FUN(d) FAIR 2019 กบข. สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1 จ.นครราชสีมา มีสมาชิก กบข.

ชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้สมาชิกได้รู้วิธีเลือกแผน
การลงทุนที่ใช่ และกิจกรรมไฮไลต์ GPF Talk by ไทยประกันชีวิต โดย อ.จตุพล ชมภูนิช มาแชร์ไอเดียจัดการ
ปัญหาเงิน ๆ ทอง ๆ ตอน “หาเงินลำ�บาก ต้องฉลาดใช้เงิน”ตลอดจนกิจกรรมของบูธพันธมิตรสวัสดิการ กบข.
ที่ยกขบวนสินค้าและบริการมาจัดแสดง ให้สมาชิกร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมายกลับไป โดยงานจัดขึ้น วันที่
27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โคราช

แล้วพบกันครั้งต่อไป! GPF FUN(d) FAIR 2019 กบข. สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 2 จ.บุรีรัมย์
วันที่ 23-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร และปีนี้จะไปจังหวัดไหนบ้าง ติดตามกันต่อไป
...งานดีที่สมาชิก กบข. พลาดไม่ได้...
GPF JOURNAL
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wow

กบข. ขนทัพโปรเด็ดเพื่อสมาชิก ใน

“My GPF Application”

พร้อมติดตาม GPF Community ร่วมกิจกรรมพิเศษมากมาย

กบข. จัดเต็มสิทธิพิเศษมากมายเพื่อสมาชิก

กดใช้สิทธิ์ได้เลยใน “My GPF Application” ทั้ง
สิทธิพิเศษใหม่เอี่ยมโดนใจ และสิทธิพิเศษที่ กบข.
จัดให้อีกครั้งตามคำ�เรียกร้อง หลังได้รับความสนใจ
จากสมาชิกกดใช้สิทธิพิเศษอย่างล้นหลามมาแล้ว
โดยเฉพาะส่วนลดร้านค้าที่ขอย้ำ�ว่า ใช้สิทธิ์ก่อน...
ได้ก่อน
และสมาชิก กบข. พลาดไม่ได้! ติดตามร่วม
กิจกรรมพิเศษรับของที่ระลึกมากมาย ผ่านช่องทาง
การสื่อสารทั้งหมดใน GPF Community
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สมาชิก กบข. ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน My GPF Application แล้ว
อย่าลืม!! ติดตามอัปเดตเวอร์ชันเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ
เพียงสแกนที่ QR Code My GPF Application
GPF JOURNAL
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หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือนมีนาคม 2562

แคปหน้าโฮม My GPF Application
และบอก “เมนูที่ ใช้งานแล้วโดนใจ”

กี่เมนูก็ ได้พร้อมเหตุผล?

ส่งมาพร้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับ
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ที่ได้รับรางวัล
“กระเป๋าใส่ปากกา” จำ�นวน
10 รางวัล ดังนี้
1. อากร พุทธรักษา
2. จันทมา ช่างสลัก
3.ยุทธภูมิ ภูมิอีเตี้ย
4. ธวัช มหันต์เชิดชูวงศ์
5. วราพร ตาสว่าง
6. สุวิทย์ ถินทับ
7. ตนัย ชินดุษฎีกุล
8. พิมพร พีระไชยสมบูรณ์
9. อุษา โตจันทร์
10. อศิรวรรณ เสนารักษ์

ชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่
gpfmember@gpf.or.th
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562

โดย กบข. จะสุ่มคัดเลือก
จากทุกความคิดเห็น
ที่ส่งมาครบถ้วนตามกติกา
เพื่อหาผู้ โชคดีรับรางวัล
จาก กบข. ไปเลย

รอรับของรางวัลจาก กบข. ได้เลย
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