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6 สหกรณ์ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ  

ภาคีบางเขน 

ประกาศ!! หลักเกณฑ์ใหม่ 
การอนุมัติการให้เงินกู้พิเศษวนาเคหะ 

(อ่านต่อหน้า 2) 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั นำโดยประธานกรรมการดำเนนิการ 

และคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุภัย วายุพัฒน์   

ที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย          
ธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เยี่ยมชมงาน 

ค่ายเยาวชนคนรักป่า สมาชิกสหกรณ์
รว่มจดักจิกรรม เมือ่วนัที ่18-20 ตค.   
2551 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

เพือ่นสมาชกิทกุทา่น กลุม่สมาชกิไหน
ทีย่งัไมร่ายงานผลการเลือกตั้ง 

ผู้แทนสมาชิกโปรดรายงานด่วน!! 

(อ่านต่อหน้า 4) 
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โดยทั้ง 6 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

การเกษตร จำกดั, สหกรณอ์อมทรพัยก์รมวชิาการเกษตร 

จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด,   

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด, สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ในฐานะ

ภาคีสหกรณ์บางเขน  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2551 ณ KU HOME 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์  

เพือ่ความรว่มมอืดา้นการเงนิ ดา้นวชิาการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านสังคมและอื่นๆ เพื่อให้ความร่วมมือ

ระหว่างสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง

การทำงาน การร่วมมือที่ดียิ่งของสหกรณ์ ให้ก้าวสู่การ

บริการที่เป็นเลิศ  

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด
เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้พิเศษวนาเคหะ



ด้วยสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศปัจจุบันมีแนวโน้มการเจริญ

เติบโตที่ลดลงส่งผลทำให้การประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ

ซบเซาตามไปด้วย รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจทำให้ราคาที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีราคาที่ลดลง  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งให้บริการเงินกู้พิเศษ  

วนาเคหะแกส่มาชกิ จงึตอ้งมกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารอนมุตัเิงนิกูพ้เิศษ

วนาเคหะ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันด้วย ดังนี้ 

1. กรณซีือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง ซือ้ทีด่นิเปลา่พรอ้มปลกูสรา้งบา้น 

ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินของตนเอง และไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้าง 

 - วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สหกรณ์จะอนุมัติให้สมาชิกไม่เกิน 

90% ของราคาประเมินหลักประกัน  

 - วงเงนิกูเ้กนิกวา่ 1 ลา้นบาท สหกรณจ์ะอนมุตัใิหส้มาชกิไมเ่กนิ 

80% ของราคาประเมินหลักประกัน  

2. กรณีซื้อห้องชุด 

 - วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท สหกรณ์จะอนุมัติให้สมาชิกไม่เกิน 

80% ของราคาประเมินหลักประกัน 

 - วงเงนิกูเ้กนิกวา่ 5 แสนบาท สหกรณจ์ะอนมุตัใิหส้มาชกิไมเ่กนิ 

75% ของราคาประเมินหลักประกัน 

    

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

 

                                  (ลงนาม)     นายพิณ  เกื้อกูล 

 (นายพิณ  เกื้อกูล) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

 

6 สหกรณ์ 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือภาคีสหกรณ์บางเขน 
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ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีนโยบายให้เสนอโครงการ และเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก   

ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 กลุ่มสำนักบริหารกลาง ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม ณ กลุ่มแม่บ้านจักสานผักตบชวาและ  

ตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของสหกรณ์ได้ดี  

ยิ่งขึ้น และจากประสบการณ์จากการดูงานนอกสถานที่ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ  

ต่อกันอีกด้วย 

กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

ภาพที่ 1  ดูงานกลุ่มแม่บ้านจักสานผักตบชวา อ.บางเลน   

 จ.นครปฐม 

ภาพที่ 2  วิทยากรจากกลุ่มแม่บ้านจักสานให้คำบรรยาย และ  

 กล่าวต้อนรับ 

ภาพที่ 3 นายจรัญ บุญรักษ์ สมาชิกอาวุโส   

ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมกลุ่มเมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล 

ภาพที่ 1 นายสุเทพ บัวจันทร์ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก 

ภาพที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการนั่งฟังอย่างตั้งใจ 



4

นอ้งนำ้น.ส.ฑติยาชชีนะม.3อายุ

15ปี จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

กทม.

“เป็นการเข้าค่ายที่ประทับใจมากค่ะ 

รู้สึกได้ประโยชน์จากการมาค่ายครั้งนี้ ได้

รู้จักเพื่อนใหม่ๆ พบประสบการณ์ที่เราไม่

เคยได้เจอมาก่อน รวมถึงสิ่งแวดล้อมใหม่

เป็นโครงการที่น่าสนใจ สอนให้รู้ จัก

ธรรมชาติ และช่วยกันลดโลกร้อน  เราได้ทราบว่าอะไรที่ทำให้

เกิดโลกร้อนขึ้น เมื่อรู้ว่าสาเหตุใดที่ทำให้โลกร้อนขึ้นก็จะไม่

ทำอีกเพื่อที่ว่าโลกใบนี้จะได้อยู่กับเรานานๆเพราะว่ากว่าจะ

มาเป็นต้นไม้แต่ละต้นรู้ว่ามันยากและใช้เวลานานมากถ้าไม่มี

ป่าไม้ทุกคนก็จะอยู่กันไม่ได้ค่ะ”

 

นอ้งหนงิด.ญ.เบญญทพิย์คงสมบตัิ

อายุ10ปีจากโรงเรียนพิจิตร  

“ทำให้รู้ จักต้นไม้มากขึ้น และได้

เพื่อนใหม่ ๆ ครั้ งนี้ เป็นครั้ งแรก รู้สึก

สนุกสนานและดีใจมากที่ได้ไปค่ายครั้งนี้  

แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันก็

ก่อให้เกิดมิตรภาพเล็กๆขึ้น รู้สึกว่า

ต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน และจะไม่

ทำลายสัตว์ป่าด้วย กิจกรรมกวางน้อยหลงป่า เป็นกิจกรรมที่ดี

สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองบางครั้งพ่อกับแม่อาจจะไม่ได้

อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราต้องช่วยเหลือตัวเองบ้าง”

 

น้องปาร์คด.ช.ปรัชญารัตน์ ปิโย

ป.3อายุ 8ปี จากโรงเรียนบ้านเจ้าเณร

จ.กาญจนบุรี

“รู้จักโครงการครั้งนี้เพราะแม่มาบอก 

ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ อยากปลูก

ต้นไม้ลดโลกร้อนครับเมื่อมีโอกาสได้ไปดูนก

จึงรู้ว่านกมีหลายสายพันธุ์ และควรที่จะ

อนุรักษ์ไว้” 

 

น้องเติ้ลด.ญ.กุลณัฐจิตต์สมสุข

ป.4อายุ10ปีจากโรงเรียนพัทยาเมือง7

จ.ชลบุรี

“เป็นครั้งแรกที่ได้มาค่ะ รู้สึกประทับใจ

กับกิจกรรมที่พวกพี่ ๆ เขาได้จัดให้ ได้รู้จัก

กับนก และวงจรของสัตว์ป่า ประสบการณ์  

ที่ได้มามันคุ้มค่ามากค่ะ” 

 

ค่ายเยาวชนคนรักป่า  
สหกรณ์ออมทรัพย์อาสาพาไปอนุรักษ์ 

 

จะมีสักกี่ครั้งที่โอกาสดี ๆ ในชีวิตเดินเข้ามาเคาะเรียกเราเอง ถ้าเราไม่ก้าวออกไปค้นหา และครั้งนี้ก็เช่นกัน กับ ค่ายเยาวชน

สหกรณ์สัมพันธ์รุ่นที่7ณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี  

 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัดยังคงยืนหยัดในอุดมการณ์ เพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและตระหนัก  

เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและเยาวชนเป็นหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาทรัพยากรของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จึงรวมพลังเยาวชนแบกเป้ขึ้นหลังเพื่อให้วัยรุ่นยุคใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจาก

น้องๆ จะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมเดินป่า ซึ่งจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศในป่า เพื่อปลูกจิต

สำนึกเยาวชนให้รู้คุณค่า และยังสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการจากประสบการณ์จริงในการสร้างฝายธรรมชาติลดภาวะโลกร้อน และทำให้เกิด

ความหวงแหนป่าและธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

เยาวชนคนแกร่งทั้งหลายกระซิบบอกกับเราว่าโครงการนี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เธอและเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตที่ใคร

พลาดไปบอกได้คำเดียวว่าเสียดายแย่เลย นี่คือเสียงบอกเล่าส่วนหนึ่งให้เราได้รับรู้ว่าการมาค่าย“ขอเพียงมีใจที่เป็นหนึ่งเดียว”

แม้จะมาคนเดียวก็ไม่โดดเดี่ยวและเดียวดาย “หนูมาคนเดียวค่ะ ผมมาคนเดียวครับ” ประโยคเดิมๆ จากคนหน้าใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอีกครั้ง  

ก็คงไม่แปลกอะไร เพราะแม้ต่างคนจะต่างที่มา แต่ถ้าในหัวใจของพวกเขาจะบรรจุซึ่ง “ความรักป่าไม้เหมือนกัน” ทุกอย่างก็คือสิ่งดี ๆ ที่นำมา

ซึ่งสันติสุขร่วมกัน 

   ตามไปดูความผจญภัยเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเหล่าเยาวชนกันดีกว่า 

หมูอ้วน 
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น้องปาล์มน.ส.นันทิชาสุขประเสริฐ

อายุ 15 ปี จากโรงเรียนพนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา

“ทราบข่าวจากพี่สาวว่ามีสมัครเข้าค่าย 

ก็เลยมาสมัครดู ถึงแม้หนูจะอยู่ไกลแต่ด้วย

ความตั้งใจที่จะมาจริง ๆ ก็เลยตัดสินใจมา   

หนูเห็นว่ามันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้จากใน

ตำรามาด้วยความเต็มใจกิจกรรมมีหลายอย่างพี่วิทยากรก็

ร้องเพลงเพราะอยากให้พวกเราใส่ใจกับธรรมชาติกันมากขึ้น

สนุกมากค่ะ และสถานที่ในป่าก็เป็นธรรมชาติมาก เป็น

บรรยากาศที่สวยงาม โอกาสหน้าก็อยากให้จัดที่ภาคเหนือ

บ้างค่ะ”

 

น้องปั๊มด.ช.โพชฌงค์อุทัยทัศน์

ม.3 อายุ 14 ปี จากโรงเรียน

โยธินบูรณะจ.นนทบุรี

“ผมอยากมามากครับ ก็คิดว่าจะนำ

ความรู้ที่ได้จากการออกค่ายในครั้งนี้ไปใช้

ในชีวิตประจำวัน และจะนำการอนุรักษ์  

ป่าไม้ไปใช้ด้วย”  

 

น้องมุกด.ญ.มนฑิตาประดิษฐมูล

ม.3อายุ14ปีจากโรงเรียนปราโมทวิทยา

กทม.

“คุณแม่ทำงานที่กรมป่าไม้ค่ะ ดีใจที่ได้

มีโอกาสมาร่วมเข้าค่ายครั้งนี้ ถ้าครั้งหน้า

อยากให้จัดสถานที่ใดก็ได้ทุกที่ เพราะเป็น

ธรรมชาติ เหมือนกัน อ่านจากโบรชัวร์

วารสารของกรมป่าไม้ก็เลยสนใจคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะมา

อีกแน่นอนค่ะ”

 

น้องโอนายวัชรกร วงค์ก๋าม.5

อายุ 17ปี จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา

คานจ.น่าน

“ เป็นครั้ งแรกที่ ได้มาค่ ายนี้ พ่ อ

ชักชวนเข้ามา ก็สนุกดี ได้พบเจอสิ่งแปลกใหม ่

กลับไปก็คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อ

จากพวกพี่ๆ ในเรื่องของการอนุรักษ์

ธรรมชาติการอยู่ร่วมกันป้องกันไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่า

เกิดการรักป่าไม้มากขึ้น”



น้องนิวด.ญ.ณัฐนรีประยูรไทย

ป.3อายุ9ปีจากโรงเรียนบ้านเจ้าเณร

จ.กาญจนบุรี

“เป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะกับการ

มาออกคา่ยทำใหไ้ดก้ารอนรุกัษป์า่เพิม่ขึน้

ประทับใจเกี่ยวกับกิจกรรม เพราะว่า

สนุกสนานและได้ข้อคิดดี”



น้องซุงนายปวริศลิสกุลรักษ์ม.3

อายุ 15ปี จากโรงเรียนราชวินิตมัธยม

กทม.

“ค่ายให้ความรู้และสาระมากมาย

คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุดครับประทับใจกับ

ทกุอยา่งในคา่ยคดิวา่โชคดมีากครบัทีไ่ดม้า

ค่ายครั้งนี้”



นอ้งปอ๊ปแปป๊ด.ญ.พชิญส์นิีเยน็ทัว่

ป.6อายุ11ปีจากโรงเรยีนสมเดจ็พระปยิะ

“หนูชอบค่ายนี้มากคะ และคิดว่าจะไม่

รบกวนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ป่าไม้ให้แต่สิ่งที่

ดีๆ กับเรา เช่น ตอนที่ไปดูนกก็ทำให้เราได้

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน” 

  

ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มใส ๆ และความอิ่มเอมใจ น้องๆ แต่ละคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หากมีค่ายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอีก  

ก็พร้อมจะมาร่วมกิจกรรมและจะไปบอกต่อเพื่อน ๆ ให้รู้จักดูแลธรรมชาติสืบต่อไป 
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เฉลย รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกตอบคำถามโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 10 

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนท่ากะบาก อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. คุณทิพยดา ชิยางคบุตร เลขสมาชิก 548 

2. คุณอาภรณ์ ผลอาหาร เลขสมาชิก 2414 

3. คุณกนกภรณ์ สำรวย เลขสมาชิก 500791 

4. คุณนเรศร์ วิจฝัน เลขสมาชิก 5025 

ทางสหกรณ์จะจัดส่งเสื้อโปโลสีเขียว ไปให้ท่านถึงบ้าน รอรับได้เลยจ้า!! 

ทุนการศึกษาจากสหกรณ์สู่เด็กชนเผ่าชาวลัวะ

สำหรับองค์กรใดที่จะส่งจดหมาย
หรือเอกสารมาที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  

ให้ส่งมาได้ที่  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  

ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

รับรองจดหมายของท่านถึงมือสหกรณ์

แน่นอนคร้าบ... 

มุมนี้มีรางวัล 

ในโลกกลมๆ ใบนี้ มีหลายครอบครัวที่เกิดมาพร้อมกับกองเงินกองทอง แต่ก็

ยังมีอีกหลายครอบครัวที่เกิดมาโดยปราศจากความพร้อมทางด้านทรัพย์สิน แต่พวกเขาก็ไม่เคย

ย่อท้อต่ออุปสรรค เหมือนอย่างครอบครัวนางสาวผักตามาน ชาวเขาเผ่าลัวะ จ.เชียงราย เธอ

เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อและแม่กำลังป่วย เธอเกือบจะหยุดโอกาสในการเรียนไว้

แค่ ป.6  เท่านั้น “ที่บ้านหนูมีฐานะค่อนข้างลำบาก  พ่อกับแม่มีอาชีพทำสวนค่ะ ตอนนั้นแม่บอก

กับหนูว่าคงให้เรียนได้แค่ป.6 นะลูก เพราะแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียให้เรียน ตอนนั้นรู้สึกเศร้า แต่ก็คิด

ว่าแม่ก็ทำดีที่สุดแล้ว ทั้งที่แม่ตาไม่ค่อยจะดี ป่วยทางพันธุกรรม พอดีครูที่รู้จักส่งหนูไปบ้าน

ราชวิถี ณ ที่แห่งนี้ทำให้หนูได้รับโอกาสดี ๆ รวมถึงได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำกัด ด้วยคะ” 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัดนอกจากจะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปีแล้วยังมอบทุนการศึกษา

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศทั่วประเทศรวมไปถึงเด็กนักเรียนในชุมชนรอบข้างด้วยสายใยแห่งการให้ที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง

ความสุขที่เราสามารถเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นได้

“ปัจจุบันหนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 คณะวนศาสตร์ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับทุนของสหกรณ์ก็คิดว่าจะนำเงินที่ได้

มาใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนให้มากที่สุดอย่างที่สหกรณ์ตั้งใจที่จะให้เรามาต้องขอขอบคุณทางอาจารย์และทางสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัดเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ ทุกวันนี้ถ้ามีงานที่สมาคมศิษย์เก่าไม่ว่าจะเป็นงานล้างชาม จัดโต๊ะประชุม หนูก็ทำหมดคะ อยาก

หาเงินให้พ่อกับแม่ และน้อง ๆ อีก 2 คนได้เรียนกัน” 

สิง่สดุทา้ยทีอ่ยากจะฝากไวใ้หค้ดิ กค็อื “ทกุคนตอ้งเจอปญัหาเหมอืนกนั อยูท่ีว่า่เราจะรูจ้กัแกไ้ขปญัหานัน้อยา่งไร ใหพ้ยายามมองคนทีด่อ้ยกวา่ 

ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้ต่อไป โอกาสมันมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะสู้และเดินเข้าไปหาโอกาสนี้หรือไม่ อย่าเพิ่งด่วนท้อใจเสียก่อน เพราะจะมีสิ่งดีๆ

ซ่อนอยู่กับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาเสมอ”

และเมื่อมาถึงปลายทางไม่ว่าผลของการใช้โอกาสจะเป็นเช่นไรสำหรับน้องผักถ้าทำดีที่สุดแล้วกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาก็จะได้

ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังระหว่างทางที่เดินทำให้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจำกัดศึกษางาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบงานและระบบฐานข้อมูลของ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ซึ่งสามารถเป็นแม่แบบในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น   

มีความสนใจในเรื่องของการฝาก-ถอนทางATM การประมวลผล และตรวจสอบ Statement ประจำวัน ฯลฯ โดยมี คุณสิทธิชัย อึ้งภากรณ์   

รองประธานกรรมการดำเนินการทำหน้าที่ให้การต้อนรับ 

 

เพื่อนชาวสหกรณ์เยี่ยมชมดูงาน 
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จำกัด
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด นำคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551 โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการดำเนินการ รวมถึงคณะกรรมการให้การ

ต้อนรับ และนายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสหกรณ ์

เพื่อนชาวสหกรณ์เยี่ยมชมดูงาน 


