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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  
นำโดยประธานกรรมการ และคณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่  

ร่วมแสดงความยินดีกับนายเกษมสันต์ จิณณวาโส  

ที่เข้ารับตำแหน่ง 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ  

ให้บริการสมาชิก การจัดสวัสดิการและการดำเนินงาน  

ด้านอื่น ๆ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 

       ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติค่าเบี้ยประกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

สมาชิกมีการออมมากขึ้น และทำให้รายจ่ายของสมาชิกลดลง 

เท่ากับว่าสมาชิกจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น การดำเนินชีวิตอย่าง

ปลอดภัย ต้องอาศัยความมีสติ อดทน ถ้าทำได้อย่างนี้รับรองว่า

อนาคตมีจุดยืนแน่นอน   

คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ชีแ้จงรายละเอยีด
แบบกอ่สรา้งและนำสำรวจตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้ง 

วนัที ่20 ก.พ. 2552 ณ สำนกังาน สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้

จำกัด 

ประกาศแล้ว 33 รายชื่อ ผู้โชคดี คว้ารางวัล 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
รวมมูลค่าถึง 50,000 บาท 

สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 
เยี่ยมดูงาน 

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
พร้อมอำนวยการ-เงินกู้-ศึกษาฯ

(อ่านต่อหน้า 2) 

ข่าวดี! ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
ชว่ยคา่เบีย้ประกนัเพิม่เปน็เดอืนละ 50 บาท 

ปลีะ 600 บาทตอ่คนรวมงบ 8 ลา้นบาท 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิก 
เริม่ตัง้แต ่ 1 มนีาคม 2552 เปน็ตน้ไป 

(ติดตามรายชื่อได้ที่หน้า 7) 
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พร้อมแบ่งหน้าที่เตรียมลุยงาน !! 
สร้างสรรค์คุณภาพดี ๆ ให้กับสหกรณ์  
    

การประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2552 ในวันเสาร์ที ่ 7 และอาทิตย ์ 
ที ่ 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2552 ผ่านพ้นไปด้วยด ี ผู้แทนสมาชิกแต่ละท่าน  
ก็ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ ระเบียบวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ แทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 8 คน ในปีนี้  
มีผู้แทนสมาชิกที่ต้องการอุทิศตนเพื่อช่วยบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวไกล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ  
ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 18 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกท่าน  
ต่างก็แสดงวิสัยทัศน์มีแนวคิดที่กว้างไกล มีหลักการ พัฒนาสหกรณ ์ 
และเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยม ีคุณพิจิตร เพชรสังข ์ผู้แทนสมาชิก  
จากกลุม่จงัหวดันครศรธีรรมราช เปน็ประธานกรรมการเลอืกตัง้ 

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ดำเนนิการทัง้ 8 คน มดีงันี ้ 

1. นายวชิติ สนธวิณชิ  2. นายสภุาพ คำแฝง  
3. นายจงเจรญิ กจิสำราญกลุ  4. นายประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ี 
5. นางศภุรตัน ์ชาญยทุธกลู  6. นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ ์  
7. นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท ์ 8. นายณรงค ์มหรรณพ  
จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 8 คน ดังกล่าว เมื่อรวมกับ

กรรมการเดมิทีย่งัไมค่รบวาระอกี 7 คน รวมเปน็คณะกรรมการดำเนนิการ 
15 คนดงันี้ 

 
รายนามคณะกรรมการดำเนนิการชดุที ่32 ประจำป ี2552 
1. นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ ์            ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท ์ รองประธานกรรมการ  คนที ่1 
3. นายจงเจรญิ กจิสำราญกลุ         รองประธานกรรมการ  คนที ่2 
4. นายวฑิรูย ์ไชยเพิม่                  รองประธานกรรมการ  คนที ่3 
5. นายวชิติ สนธวิณชิ              ผูจ้ดัการ 
6. นายประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ี           เหรญัญกิ 
7. นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ ์       ผูช้ว่ยเหรญัญกิ  
8. นายธนโรจน ์โพธสิาโร              กรรมการ 
9. นายณรงค ์มหรรณพ                กรรมการ 
10. นายชยัยนัต ์คำปอ้          กรรมการ 
11. นายณรงค ์ทองขจร                  กรรมการ 
12. นายสภุาพ คำแฝง                   กรรมการ 
13. นายสเุทพ บวัจนัทร ์                กรรมการ 
14. นางศภุรตัน ์ชาญยทุธกลู           เลขานกุาร 
15. นางสาวฉววีรรณ คมัภริานนท ์   ผูช้ว่ยเลขานกุาร 
 ตอ่มาคณะกรรมการดำเนนิการชดุใหม ่ไดจ้ดัแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
โดยจดัแบง่เปน็คณะกรรมการตา่งๆ จำนวน  3 คณะ ดงันี ้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1.  นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท ์    ทีป่รกึษาคณะกรรมการอำนวยการ 
2. นายณรงค ์มหรรณพ                ประธานกรรมการอำนวยการ 
3.  นายสเุทพ บวัจนัทร ์              กรรมการ 
4.  นายธนโรจน ์โพธสิาโร            กรรมการ 
5.   นายวชิติ สนธวิณชิ                กรรมการ 
6.   นายประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ี           เลขานกุาร  
 

คณะกรรมการเงนิกู้ 
1. นายจงเจรญิ กจิสำราญกลุ      ทีป่รกึษาคณะกรรมการเงนิกู้ 
2. นายธนโรจน ์โพธสิาโร             ประธานกรรมการเงนิกู้ 
3. นางศภุรตัน ์ชาญยทุธกลู          กรรมการ 
4. นายณรงค ์มหรรณพ               กรรมการ 
5. นายประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ี          กรรมการ 
6. นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ ์        เลขานกุาร   
 
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
1.  นายวฑิรูย ์ไชยเพิม่   ทีป่รกึษาคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
2.  นายชยัยนัต ์คำปอ้       ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
3.  นายณรงค ์ ทองขจร               กรรมการ 
4. นางสาวฉววีรรณ คมัภริานนท ์    กรรมการ 
5.  นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์        กรรมการ 
6.  นายสุภาพ คำแฝง                  เลขานุการ 
 
 
 
 
 
    

ผ ล เ ลื อ ก ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ใ ห ม่ 

ผลการดำเนินงาน
รายการ 31  ธันวาคม  2550 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิม(ลด)

จำนวนสมาชิก 13,154 13,157  3 

จำนวนสมาชิกสมทบ 2,858 3,192  334 

สินทรัพย์รวม 4,474,229,663.17 6,086,652,111.25 1,612,422,448.08

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  71,164,169.50  23,104,371.77 (48,059,797.73)

เงินลงทุนระยะส้ัน  180,177,070.22  95,471,612.73 (84,705,457.49)

ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน  57,283,950.69  53,088,450.81 (4,195,499.88)

ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ  2,990,213,960.46  4,316,855,871.42  1,326,641,910.96 

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ  564,688,435.09  684,543,903.52  119,855,468.43 

เงินลงทุนระยะยาว  600,000,000.00  900,000,000.00  300,000,000.00 

สินทรัพย์อ่ืน  10,702,077.21  13,587,901.00  2,885,823.79 

หน้ีสินรวม 2,116,323,952.61 3,387,558,580.51 1,271,234,627.90

เงินกู้ยืม  30,000,000.00 860,000,000.00  830,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 287,046,886.56 370,544,261.74  83,497,375.18 

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 20,355,776.21 32,960,140.98  12,604,364.77 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,417,118,949.73 1,602,499,130.14  185,380,180.41 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 210,145,049.28 297,234,480.60  87,089,431.32 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 95,348,924.65 135,757,972.23  40,409,047.58 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 31,726,365.70 35,152,470.11  3,426,104.41 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 2,161,357.97 2,144,084.70 (17,273.27)

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 2,297,560.98 20,354,730.89 18,057,169.91 

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 1,657,210.82 505,000.57 (1,152,210.25)

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 1,049,353.92 6,632,246.43  5,582,892.51 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 0.00 161,750.23  161,750.23 

หน้ีสินอ่ืน 17,416,516.79 23,612,311.89  6,195,795.10 

ทุนของสหกรณ์ 2,186,994,673.99 2,510,930,680.07 323,936,006.08

ทุนเรือนหุ้น 1,997,780,400.00 2,291,632,680.00  293,852,280.00 

ทุนสำรอง 118,719,563.40 135,846,081.81  17,126,518.41 

ทุนสะสม 70,494,710.59 83,451,918.26  12,957,207.67 

รายได้ 286,575,682.86 335,641,497.13 49,065,814.27

ดอกเบ้ียเงินกู้สมาชิก 268,228,841.15 289,894,307.45  21,665,466.30 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 17,388,327.84 45,033,987.53  27,645,659.69 

รายได้อ่ืนๆ 958,513.87 713,202.15 (245,311.72)

ค่าใช้จ่าย 115,664,646.29 147,478,646.46 31,814,000.17

ดอกเบ้ียจ่าย 86,388,172.58 114,574,292.83  28,186,120.25 

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 29,276,473.71 32,904,353.63  3,627,879.92 

กำไรสุทธิ 170,911,036.57 188,162,850.67 17,251,814.10

2552 
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ในชีวิตคน ล้วนมีทางเดินให้เราเลือกก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายมากมาย ใครจะเลือกทางใด หากมีตนเป็นผู้กำหนดตัวเอง นับเป็นเรื่องที่ดี   
วันนี้เรามองเห็นเส้นทางเดินของเขาผู้นี้  ที่ใช้ความตั้งใจบวกกับความมุ่งมั่นที่มีเป็นพลัง และ 1 ในเจ้าของประโยคที่ว่านี้ อยู่ตรงหน้าเราด้วยสีหน้าที่ยิ้ม
แย้ม สดใส แม้จะผ่านการทำงานมาอย่างโชกโชน           

ชื่อของ คุณ พิจิตร เพชรสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เป็นที่รู้จักกันดี ในนามประธานกรรมการเลือกตั้ง 
2 ปี และกรรมการเลือกตั้ง 5 ปี หรือกกต. เนื่องจากเขาเป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชมา 11 ปี โดยเป็นประธานสหกรณ์กลุ่มจังหวัด
นครศรีธรรมราชมาตลอด เขามีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม เขาคิดไว้เสมอว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ 
ขอให้คิดถึงจรรยาบรรณ  และเคารพในอาชีพที่ทำ คนก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราเอง  ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะผู้แทนสมาชิกได้เลือกเขาเป็นประธาน
กรรมการเลือกตั้งถึง 2 สมัย โดยไม่มีการแข่งขัน 

“ผมรูส้กึภมูใิจและดใีจทีเ่พือ่น ๆ เหน็ในความเปน็คนทีต่รงไปตรงมาของผม ในทรรศนะของผม คดิวา่วธิกีารของการเลอืกตัง้กรรมการดำเนนิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นไปอย่างโปร่งใสมาก และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ผมคิดว่ามีความพร้อมทุกครั้ง และแต่ละครั้งจะไม่มีการหาเสียงหรือสนับสนุนผู้สมัครรายใด การดำเนินการเป็นไป
อย่างบริสุทธิ์ตั้งแต่ผมเป็นกรรมการเลือกตั้งมา 5 สมัย  ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มากว่า 30 ปี ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มาตลอด จากทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยนี้ ปัจจุบันเรามีทุนทรัพย์ผลกำไร มากกว่าธนาคารในประเทศไทยอีกหลายแห่ง ถือได้
ว่าเป็นความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้มีวันนี้ขึ้นมา” 
 การที่คน ๆ หนึ่ง กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั้น ต้องอาศัยความขยัน รู้หน้าที่ เคารพตนเอง และเขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีไม่มีที่ติ  คุณพิจิตร 
เพชรสังข์ ยังได้ฝากข้อคิดสะกิดใจแถมท้ายว่า “หากคนเราเดินทางสายกลาง ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ผมเชื่อนะครับว่าความสุขจะอยู่ในใจของ  
ผู้นั้นเสมอ” ปัจจัยเหล่านี้เองที่เจียระไนให้เขาฉายแววคนคุณภาพอย่างแท้จริง 

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ประจำปี 2552

“ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส”
สูตรสำเร็จของกกต. พิจิตร เพชรสังข์

2552 
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โดย..รุ้งตะวัน 
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 ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  จำนวน  275 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552   

ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
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“ชีวิตจะไม่เก่า หากเราหมั่นต่อเติมความคิดให้สดใหม่อยู่เสมอ 
หัวใจจะไม่แย่ หากเราตกแต่งความรู้สึกให้สดใสอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อชีวิตไม่เก่าหัวใจไม่แย่  
ชีวิตและหัวใจก็สามารถเดินไปพร้อม ๆ กันอย่างมีความสุข” 

: ไผลู่ล่ม 

กมุภาพนัธเ์ดอืนแหง่ความสขุของคนทีม่คีวามรกัในหวัใจ 
ขณะเดียวกันก็เป็นฤดูที่ดอกไม้เริ่มผลิบาน หันไปทางไหนจึงพบเห็นแต่
ความสดชืน่ไปทกุหนแหง่ สำหรบัวารสารกรมปา่ไมฉ้บบันี ้นำเรือ่งราวดีๆ  
มาฝากกันเช่นเคย เป็นประจำทุกปีที่ความสดชื่นแจ่มใส กลิ่นไอปีใหม ่ 
ยงัไมจ่างหาย เทศกาลวนัแหง่ความรกักจ็อ่ควิมาเยอืนอกี บรรดานกัปราชญ ์
กว ีนกัประพนัธ ์ตลอดจนนกัจติวทิยาตา่งยนืยนัวา่ ความรกัเปน็สิง่สำคญั
และจำเปน็อยา่งยิง่สำหรบัมนษุย ์ความรกัเปน็แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค ์
ความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน เป็นการแสดงออกถึงความผูกพัน ให้มั่นคงและ
ยาวนานยิง่ขึน้ เปน็ยารกัษาโรคขนานพเิศษ ไมว่า่เปน็อะไรกต็ามความรกั
นัน้เปน็สิง่ดงีามเสมอ ควรมคีวามรกัใหแ้กก่นัอยา่งสมำ่เสมอไมเ่ลอืกเฉพาะ
เทศกาลเทา่นัน้ 

❤ และแล้วการพบปะรวมพลที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของชาวสหกรณ ์ 
ก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2552   
นบัเปน็โอกาสอนัดทีีก่รรมการและผูแ้ทนสมาชกิทัว่ประเทศไดม้ารว่มแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั รวมถงึทศิทางการดำเนนิงานในดา้นตา่งๆทีเ่ปน็ประโยชน์
ตอ่สมาชกิ 

❤ คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ่แกะกล่อง พร้อมเดินหน้าลุย
งานเพื่อบริหารสหกรณ์ให้กว้างไกลไปกว่าเดิม ขอเป็นกำลังใจให้กับ  
ทกุทา่นทีล่งแรงกายและแรงใจเพือ่สหกรณข์องเราทกุคน 

❤ สำหรบักรรมการทา่นใด
ที่หมดวาระลง หลังจากที่ทำงาน
อย่างเหน็ดเหนื่อย ปีนี้ก็ได้เวลา  
พกัผอ่นกนัสกัทคีะ่ 

❤ ข อ ข อ บ คุ ณ ผู้ แ ท น
สมาชิกทุกท่าน สำหรับข้อแนะนำ
ดีๆ  ในวนัประชมุใหญส่ามญัประจำป ี
และ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, 

บริษัท ทรูไลฟ ์ที่มาสร้างสีสันในวันงานด้วยการจับฉลากสนับสนุนของ
รางวัลต่างๆมากมาย ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับของรางวัลต่างก็พลอยชื่นใจ  
ไปดว้ย สว่นใครทีไ่มไ่ดร้างวลัไมต่อ้งเสยีใจ ปหีนา้พบกนัใหมจ่า้... 

❤ ดีใจด้วยกับสมาชิกทุกท่านที่จะได้มีเงินออมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก  
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประกันเป็น 50 บาท ทีนี้ก็มีเงินเก็บได้อีก
มากโขเลยเชยีวแหละ  

❤ แมโ้ครงการ “สนิเชือ่
วนาเคหะ” จากวนาถึงนาคร 
น ก น้ อ ย ท ำ รั ง แ ต่ พ อ ตั ว   
ได้ผ่านมาเนิ่นนานหลายปี
แล้ว แต่คุณแปลก พิมลไทย 
กลุ่มสมาชิกจังหวัดสงขลา   
ก็ยังรักสอ.ปม.เป็นชีวิตจิตใจ
และยังได้โชว์เสื้อให้ดูเพื่อเป็น
การการนัต ีวา่ไมไ่ดข้ีจุ้น๊ะจะ๊ ซบิอกให้ 

 
ขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุใหญส่ามญัประจำป ี2552 

❤ บตัรสหกรณ ์ATM ควรเบกิ  - ถอน ไดท้กุธนาคาร หรอืธนาคาร
ที่มีตู้มากที่สุด เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในความสะดวกในการทำธุรกรรม
มากขึน้  

นายนกิร แกว้โมรา กลุม่สมาชกิจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนตอนบน 

❤ ควรมกีารจดัสรรเงนิทนุสำรองใหม้ากกวา่ 10% เพือ่ความมัน่คง
ของสหกรณ ์ไมค่วรมุง่เปน็ประชานยิมมากเกนิไป ควรเริม่จาก 12 % หรอื 
15 % (ควรชีแ้จงเรือ่งการตัง้เงนิสำรองใหผู้แ้ทนสมาชกิไดเ้ขา้ใจ)  

นายกทัรชยั มชีทูรพัย ์กลุม่สมาชกิจงัหวดัศรสีระเกษ 

❤ กิจกรรมสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่ผ่านมาเป็นการนำเที่ยว
ภายในประเทศ เห็นว่าผู้สูงอาย ุ60 ปีแล้ว ควรจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
บ้าง หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ผู้สูงอายุจ่ายสมทบได ้ เพื่อเป็นการ
มอบความสขุหลงัเกษยีณ 

: กลุม่สมาชกิจงัหวดัสงขลา   

❤ ในการถอนเงนิกูข้องสหกรณจ์ากบตัร ATM ควรถอนไดม้ากกวา่
ครั้งละ 50,000 บาท หรือควรใช้บัญชีออมทรัพย์ถอนจากธนาคารใดก็ได ้
และใชบ้ญัชเีงนิฝากทีคู่ก่บับตัร ATM เปน็บญัชรีบัเงนิกูข้องสมาชกิ  

: นายศกัดา ปานเจมิ กลุม่สมาชกิจงัหวดัพทัลงุ  

❤ การลดภาระหนี้สินของสมาชิกควรสร้างแรงจูงใจในการเพิ่ม  
รายไดห้รอืลดการเพิม่หนีส้นิ และควรจะทำลำดบัคณุภาพสมาชกิกลุม่เสีย่ง 
3 เดอืนกู ้และหาวธิแีกไ้ขปญัหา 

: ผูแ้ทนสมาชกิทีไ่มป่ระสงคเ์อย่นาม 
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ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับรางวัลออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียง ซึ่งทางสหกรณ์จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่
สมาชกิทีฝ่ากรายเดอืนครบ 6 เดอืน ครัง้ละ 50,000 บาท  (รวม 100,000 บาท) 
และจะจับรางวัล ทุกวันที ่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) และ  
วนัประชมุใหญส่ามญัประจำป ี(ตน้เดอืนกมุภาพนัธ)์ โดยมรีางวลัดงัตอ่ไปนี ้ 

● รางวลัที ่1 เงนิฝาก 10,000 บาท 1 รางวลั 

คณุ ณฐัวฒุ ิวงษส์วสัดิ์ 

● รางวลัที ่2 เงนิฝาก  5,000  บาท 2 รางวลั 

คณุ ธรีะศกัดิ ์เอกทรพัยส์กลุ 
คณุ สมพงษ ์ใจเพยีงทอง 

● รางวลัที ่3 เงนิฝาก  1,000  บาท 30 รางวลั 
คณุ เปรมพมิล พมิพพ์นัธุ์ 
คณุ เฉลมิ โพธิช์ยั 
คณุ จรสัศร ีนนทวงศ์ 
คณุ เสรมิ แสงทอง  

         คณุ วเิชยีร สทิธมิา 
คณุ วนิยั สธุงษา 
คณุ ชาครติ เกือ้หมาด 
คณุ นภิา ศรสีงคราม 
คณุ อรุยี ์ตามพระหตัถ์ 
คณุ กาวนิ สขุถาวร 
คณุ ธนชั นาชยัเวยีง 
คณุ สจุติรา จางตระกลู 
คณุ เบญ็จา คำแดง 
คณุ สรุนิทร ์สงิสขุสี 
คณุ ศลิปช์ยั พรหมพชิยั 
คณุ สพุร บญุญาเดช 
คณุ โยธนิ จงบรุี 
คณุ เบญ็จมาศ สคีำอนิทร์ 
คณุ พลากร พรสรายทุธ 
คณุ สมัฤทธิ ์โพธิส์วุรรณ 
คณุ ประพศิ โตนอ้ย 
คณุ อำนาจ สวุรรณฤทธิ์ 
คณุ ดำรสั ครสงิห์ 
คณุ ณฐัวฒัน ์จงธนพศิทุธิ์ 
คณุ จนัทนาภรณ ์อำพลจนัทน์ 
คณุ ภาวนัสนิ ีนำ้แกว้ 
คณุ สรุยิา คสูกลุรตัน์ 
คณุ สาวติร ีทองไพจติร 
คณุ สรุตัน ์เอีย่มสกลุ 
คณุ วาสนา พรมภกัดี 

(สหกรณโ์อนเงนิเขา้บญัชใีหผู้โ้ชคดเีรยีบรอ้ยแลว้) 

รายชื่อ 33 สมาชิก ผู้โชคดีคว้ารางวัล  บญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง 
 รวมมลูคา่ถงึ 50,000 บาท 

มุมนี้มีรางวัล 
มุมนี้มีรางวัลฉบับนี้ก็ได้เวลามาร่วมลุ้นรางวัลเพียงแค ่ 

ตอบคำถามง่ายๆแล้วรับเสื้อแจ๊กเก็ตครบรอบ 30 ปีกันไปเลย 

จำนวน 3 รางวลั โดยคำถามมอียูว่า่ เงนิปนัผล คอือะไร ? และ

เงนิเฉลีย่คนื คอือะไร ?  

ทราบคำตอบแลว้สง่มาที ่E-mail : forestcoop@gmail.com 

เฉลยรายชือ่ผูร้ว่มสนกุตอบคำถามในวารสารกรมปา่ไม ้ฉบบัที ่104  

● คณุสมศร ี ทะฟ ู  สมาชกิเลขที ่ 5630  

● คณุทพิยดา ชยิางคบตุร สมาชกิเลขที ่548  

● คณุอไุรวรรณ เถงินำมา  สมาชกิเลขที ่500575 

ทางสอ.ปม. จะจดัสง่กระเปา๋ลดโลกรอ้นไปใหท้า่นถงึบา้น 

คำถามฉบับที่แล้ว  ผู้แทนสมาชิก มีหน้าที่อะไรบ้าง และวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปตีรงกบัวนัทีเ่ทา่ไร เดอืนอะไร 

คำตอบ  ผู้แทนสมาชิก มีหน้าที ่ เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ในการ  

เข้าร่วมประชุมใหญ ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไร ขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธ ิ   

และสามารถรับเลือกดั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเข้าไปบริหารสหกรณ์,   

วนัประชมุใหญส่ามญัประจำป ี ตรงกบัวนัที ่ 7-8  กมุภาพนัธ ์ 2552  ณ กรมปา่ไม ้ 
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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

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เยี่ยมชมงาน 
นายมะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด นำคณะกรรมการและ  

เจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมและศึกษางานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับ

สมาชิก บริการด้าน ATM และระบบสารสนเทศ โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ และคุณวิชิต 

สนธิวณิช ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร 


