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แม  คำแรกที่พูดได คำแรกท่ีพูดได 
อยาใหเปนคนสุดทายที่คุณนึกถึง!! 



2

ผลการดำเนินงาน
รายการ 30  มิถุนายน  2551 31  กรกฎาคม  2551

จำนวนสมาชิก 13,125 13,126
จำนวนสมาชิกสมทบ 3,080 3,105
สินทรัพยรวม 5,623,004,347.51 5,723,483,608.50
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 106,207,727.71 96,648,900.41
เงินลงทุนระยะส้ัน 147,209,807.52 99,133,878.62
ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 55,298,395.52 53,694,062.02
ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 3,778,974,304.06 3,930,260,331.70
ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 630,467,012.83 638,177,135.88
เงินลงทุนระยะยาว 900,000,000.00 900,000,000.00
สินทรัพยอ่ืน 4,847,099.87 5,569,299.87
หน้ีสินรวม 3,167,393,496.44 3,219,005,802.86
เงินกูยืม 700,000,000.00 750,000,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย 463,569,921.69 430,925,083.66
เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 27,391,482.93 28,593,726.40
เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,509,680,109.99 1,549,349,647.18
เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 282,764,043.24 280,995,063.27
เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 112,021,167.48 111,919,016.88
เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 33,131,010.22 28,818,811.14
เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 2,342,963.99 2,004,503.99
เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 2,335,996.15 141,893.78
เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 815,000.00 815,000.00
เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 3,519,803.87 3,969,759.04
เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 84,691.91 96,691.91
หน้ีสินอ่ืน 29,737,304.97 31,376,605.61
ทุนของสหกรณ 2,455,610,851.07 2,504,477,805.64
ทุนเรือนหุน 2,151,658,170.00 2,178,973,520.00
ทุนสำรอง 135,846,081.81 135,846,081.81
ทุนสะสม 89,228,725.00 89,061,715.00
กำไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 78,877,874.26 100,596,488.83
รายได 138,102,509.51 168,803,774.19
ดอกเบ้ียเงินกูสมาชิก 123,036,051.56 151,247,707.82
ผลตอบแทนจากการลงทุน 14,686,285.72 17,089,650.64
รายไดอ่ืนๆ 380,172.23 466,415.73
คาใชจาย 59,224,635.25 68,207,285.36
ดอกเบ้ียจาย 45,239,835.35 51,829,673.26
คาใชจายดำเนินการ 13,984,799.90 16,377,612.10
กำไรสุทธิ 78,877,874.26 100,596,488.83

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551) รอยละ 
     ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75
     ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75
     ออมทรัพยพิเศษ 4.00
     ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.25
     ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.00
เงินกู (เร่ิมวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551)  รอยละ 
     ฉุกเฉิน 6.80
     สามัญท่ัวไป 6.80
     สามัญเพ่ือการศึกษา 3.95
     สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 5.70
     สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 5.90
     สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 5.90
     สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย(คงท่ี 2 ป) 1.00
     สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย(ปท่ี 3) 5.90
     สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 5.90
     เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50
     เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.80
     เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) 4.50
     เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปท่ี 3หรือไมมีคงท่ี) 6.10
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นายวรุตม ขุนสอาดศรี 

�ผมช่ือนาย วรุตม ขุนสอาดศรี  
เรยีนอยูทีโ่รงเรียนศรบุีณยานนท สาขาวชิา 
พาณิชยกรรม ได รับทุนการศึกษาช่ือ
กองทุนสหกรณกรมปาไม ในมูลนิธิ 
ศรีบุณยานนท ผมรูสกึซาบซ้ึงใจเปนอยางมาก 
และจะเปนคนดีของคุณพอและคุณแม   

ในครอบครัวมีพี่นอง 5 คน แมผมทำงานอยูในโรงงาน ไดเงินเดือนๆละ 
5,500 บาท พอทำอาชีพคาขายไดเงินเดือนละ 5,000 บาท แตเมื่อมาลบ
กับคาเชาหองที่อยูแลวไมพอเพียงตอการดำเนินชีวิตในครอบครัว  
สาเหตุที่ผมขอทุนในคร้ังนี้เพื่อลดภาระทางการเงินของพอและแม ไม
อยากใหเขาตองลำบากไปมากกวานี้ ทายนี้ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ครับ สำหรับความเมตตาท่ีทานไดกรุณาครับ� 

(นาย วรุตม ขุนสอาดศรี) 
                 
  

นายกฤษดา ปนพิพัฒน 
                                                           
�ผมชื่อนายกฤษดา ปนพิพัฒน  อยู

ชั้นม.5/7  ไดรับทุนการศึกษาของสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  ทำใหชีวิต
ของผมดีขึ้นเยอะ เพราะฐานะการเงินที่
บานคอนขางลำบากมาก รายไดมาจาก

มารดาไดวันละ 194 บาทตอวัน สวนบิดาเสียชีวิตแลว จึงทำใหครอบครัว
มีรายไดนอย ตอนนีผู้นำในครอบครัวจงึเปนมารดา ผมอยากเรียนจบไว ๆ 
เพื่อชวยแมทำงาน เพราะแมก็แกมากแลว ผมสัญญาวาจะเปนคนดี 
ของชาติบานเมืองและกตัญูตอผูมีพระคุณ และจะไมทำใหสหกรณ 
ออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ตองผิดหวังในตัวผมครับ� 

(นาย กฤษดา ปนพิพัฒน)                     
                                                                                                

                           
นายทศพร จันทราวิชัยกุล 

 
�ผมช่ือนาย ทศพร จันทราวิชัยกุล 

เปนนกัเรยีนชัน้ ม.5/4 พอกับแมแยกกันอยู 
ฐานะทางการเงินลำบากมาก พอผมมี 
รายไดไมแนนอน  ทำใหคาใชจายในบาน
ตอวันมีไมเพียงพอ ดีใจมากครับท่ีไดรับ

ทุนในคร้ังนี้ ผมสัญญาครับวาจะตั้งใจเรียน และใชเงินอยางรูคุณคา และ
จะทำให เกิดประโยชนสูงสุด  ผมขออารธนาคุณพระศรี รัตนตรัย  
จงดลบันดาลใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกดั จงมคีวามสุขตลอดไป� 

(นาย ทศพร จันทราวิชัยกุล) 
 
 

มีคำกลาววา �ถาเราไมเคยเปนผูให เราก็จะไมมีทางรูเลยวาความสุข
ที่เกิดข้ึนในหัวใจของผูใหนั้นเปนอยางไร..?� หลายคนกลาววา �ผูใหยอม
มีความสุขกวาผูรับ� ดังนั้นเราลองเปลี่ยนจาก �การรับ� มาเปน �การให� 
ดูบาง และ  

 ให ....... อยางเต็มกำลัง  
 ให ....... อยางเต็มหัวใจ  
 ให ....... อยางตอเน่ือง  
แลววันหนึ่ง เมื่อมองดูใจของตนเอง เราจะรูวา สายใยแหงการใหที่ดี

และตอเนื่อง ไรเงื่อนไขนั้นไดกอตัวขึ้น เปนกระแสแหงความดีเชื่อม
สายใยกัน เปนพลังบริสุทธิ์เต็มหัวใจ แลววันนั้น เราจะรูซึ้งถึงการใหที่เปน 
�ตนทางแหงความสุข�   

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดมอบทุนการศึกษาเปน
ประจำทุกป ใหกับมูลนิธิศรีบุณยานนท โรงเรียนศรีบุณยานนท และ
โรงเรียนปาไมอุทิศทุกจังหวัด และน่ีเปนเสียงบอกเลาสวนหนึ่งจาก
นักเรียนมูลนิธิศรีบุณยานนทที่ไดรับทุนการศึกษาจากสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จำกัด 

 
กราบเรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

   
 

นายอรรถพล เมืองแกว 

�ผมช่ือ นาย อรรถพล เมืองแกว  
ศึกษาอยูที่โรงเรียนศรีบุณยานนท สาขา
วิชา พาณิชยกรรม ชั้น ม.5/7 ไดรับทุน
การศึกษา จากสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด โดยคุณ พิณ เ ก้ือกูล ผมรูสึก 
ดีใจมากและกราบขอบพระคุณทานมาก 

ครอบครัวผมมีอยู 5 คน ฐานะทางการเงินยากจน พอผมตองทำงาน 
คนเดียวเพื่อเลี้ยงคนท้ังบาน ซึ่งพอของผมก็มีอายุมากแลว 

ผมขอสัญญาวาจะต้ังใจเรียนและจะเปนคนดี ขยัน จะนำเงินที่ได 
ไปใชในการศึกษาใหเกิดประโยชน หากจบการศึกษาไปจะทำงานรับใช
สังคม ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายและคุณพระศรีรัตนตรัยโปรด 
ดลบันดาลใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม มีความสุขตลอดไป�                                                                               

(นาย อรรถพล เมืองแกว) 
 
                                                           

นส. นริศรา โปธา 
 
�หนูชื่อนางสาว นริศรา โปธา เปน

นักเรียนชั้น ม.5/8 ไดรับทุนการศึกษา
ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม รูสึก
ดีใจและขอสัญญาวาจะตั้งใจเรียนและจะ
เปนคนดีของสังคม พอของหนูทำงาน

รับจางท่ัวไปแตบางทีก็ไมไดทำ เพราะไมคอยสบาย แมก็ตองรับจางเล้ียง
เด็กเพราะรายไดไมพอกับรายจาย หนูขอขอบพระคุณในความกรุณาของ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไมทีไ่ดมอบทุนการศึกษาให และขอใหสิง่ศกัด์ิสทิธิ์
จงคุมครองทุกทานดวยคะ� 

                                          (นางสาวนริศรา โปธา) 
 
  

เสียงบอกเลาจากมูลนิธิศรีบุณยานนทสู
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม
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ผลทุนการศึกษา ประจำป 2551
ประกาศแลวเรียนดี 406 ทุน สงเสริม 2,567 ทุน ตรวจรายชื่อไดที่  

www.025798899.com 
หรือที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  

 
ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดประกาศการใหทุนการศึกษากับบุตรของสมาชิกประจำป 

การศึกษา 2551 นั้น บัดน้ีคณะกรรมการไดพิจารณาทุนเรียนดี และทุนสงเสริม ใหกับบุตรของสมาชิกท่ียื่นขอมา
เปนที่เรียบรอยแลว โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือทั้งหมดได ที่หนาสำนักงานสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
หรือ www.025798899.com 

 
 

สรุปรายละเอียดทุนเรียนดีและทุนสงเสริมที่ไดรับ
ระดับการศึกษา จำนวนทุนเรียนดี ทุนละ รวมเปนเงิน

ประถมศึกษา ปที่ 2 40 1,500.00 60,000.00 

ประถมศึกษา  ปที่ 3 59  1,500.00 88,500.00 

ประถมศึกษา  ปที่ 4 70  1,500.00 105,000.00 

ประถมศึกษา ปที่ 5 54 1,500.00 81,000.00 

ประถมศึกษา ปที่ 6 33 1,500.00 49,500.00 

มัธยมศึกษา ปที่ 1 44  2,000.00 88,000.00 

มัธยมศึกษา ปที่ 2 11  2,000.00 22,000.00 

มัธยมศึกษา ปที่ 3 26  2,000.00 52,000.00 

มัธยมศึกษา ปที่ 4 17  2,000.00 34,000.00 

มัธยมศึกษา ปที่ 5 10 2,000.00 20,000.00 

มัธยมศึกษา ปที่ 6 10 2,000.00 20,000.00 

อาชีวศึกษา (ปวช.) 10 2,000.00 20,000.00 

อาชีวศึกษา (ปวส.) 10 2,500.00 25,000.00 

อุดมศึกษา 12 3,000.00 36,000.00 

รวมทุนเรียนดีทั้งหมด 406  701,000.00 

ผูขอทุนสงเสริม 1,853 500.00 926,500.00 

ผูขอทุนเรียนดีแตไดรับทุนสงเสริม 714 500.00 357,000.00 

รวมทุนการศึกษาทั้งหมด 2,973  1,984,500.00 
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กาการร เยี่ยมชมและดูงานสหกรณ 



7



8


