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วารสารสหกรณปาไม

รวมลุนรางวัล 5 หมื่น
ออมทรัพยชีวิตพอเพียง
ลดโลกรอน – ละอบายมุข
เลิกตามกระแสนิยม

เรื่อง..กลวย กลวย..
ของบัญชี “ดอกกระเจียว”
สหกรณ – กรุงไทย –ATM
รีบสมัครดวน!! ลุนรางวัลครั้งที่ 2 

เงินฝาก 50,000 บาท
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 
เพิ่มรางวัลกระเปาจาก

ธนาคารกรุงไทยอีก 160  ใบ

ถวายพระพร  เมื่อวันที่  13 พ.ย. 2552 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ศาลา 100 ป 
โรงพยาบาลศิริราช

ลดแลวระยะเวลาการไถถอนกอนกําหนด

สินเชื่อวนาเคหะเดิม 5 ป เหลือ 3 ป
ไถถอนกอน 3 ป คาธรรมเนียม 3% ของหนี้คงเหลือ

อานตอหนา 2

¹íéÒ·‹ÇÁ-ä¿äËÁŒ àÊÕÂËÒÂà¡Ô¹ 80,000 ºÒ·
กูสามัญสงเคราะหผูประสบภัย ดอกเบี้ย 4.10 ตอป

อานตอหนา 2

สอ.ปม.แจกรางวัลพิเศษในกิจกรรม SmS 
สหกรณ online เหรียญที่ระลึกพระไตรสสต
วรรษานุสรณ(ครบรอบ 113 ป กรมปาไม) 
แจกทุกจันทรๆ ละ 30 เหรียญ

                                           อานตอหนา 2

ประกาศแลว รายช่ือผูโชคดีจาก..เร่ือง..
กลวย กลวย ของ“บัญชีดอกกระเจียว”

ติดตามรายช่ือผูโชคดี หนา 3

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด แจกเสื้อโปโลสีชมพูแกสมาชิกและสมาชิก

สมทบทุกทาน โดยสงใบจองเสื้อโปโลและระบุขนาดที่ทานตองการ มารับ

ดวยตนเองที่สหกรณหรือสงผานผูแทนสมาชิกในจังหวัดของทาน เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ             
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สหกรณแจกฟรี!สั่งจองดวน
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ตอจากปก

นํ้าทวม-ไฟไหม เสียหาย
เกิน 80,000 บาท
กูสามัญสงเคราะหผูประสบภัย 

ดอกเบี้ย 4.10 ตอป
   

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
ชุดที่ 32 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหยกเลิกประกาศสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เรื่องการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู ฉบับลงวันที่ 
27 กรกฎาคม 2552 และกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูใหม เฉพาะ** เงินกู
สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย รอยละ 4.10 ตอป (เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย จาก 5.85 ตอป เปน 4.10 ตอป และจํานวนเงินกูตองไมเกินมูลคา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และมูลคาความเสียหายไมนอยกวา 80,000 
บาท) ถากูสามัญทั่วไปเต็มสิทธิ์แลวจะกูไมไดอีก

เงินของใครรับคืนดวน!!
เงินที่สมาชิกโอนเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กอนป 

2552 โดยไมไดใชวิธีชําระผานธนาคารดวยระบบ Payment ของสหกรณ 
และไมไดสงหลักฐานการโอนมายังสหกรณมีดังตอไปนี้ สมาชิกสามารถ
แสดงหลักฐานและติดตอไดที่สหกรณ
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เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ  ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปแรก อัตรา
รอยละ 4.50 ตอป ระยะเวลา 2 ป สําหรับปที่ 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามประกาศสหกรณโดยอัตราประกาศปจจุบันรอยละ 5.85  ตอป จะตอง
ผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวดผอนชําระตามปกติภายในระยะเวลา 
3 ปแรก และหากไถถอนจํานองกอนกําหนดภายในระยะเวลา 3 ปแรก 
นับแตวันที่ทํานิติกรรม ตองชําระคาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 
ของภาระหนี้คงเหลือ ทั้งนี้ใหรวมถึงสัญญาเงินกูพิเศษวนาเคหะที่มีอยู
กอนใชประกาศฉบับนี้

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจัดพิธีวางศิลาฤกษ 
อาคารสํานักงานสหกรณ ฯ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2552 และไดมอบของที่ระลึก
เปนเหรียญวัตถุมงคลพระไตรสสตวรรษานุสรณ (ครบรอบ 113 ปกรมปาไม) 
ใหแกผูมีเกียรติและสมาชิกผูมารวมงาน และเพื่อเปนสิริมงคลแกสมาชิก
ที่ยังไมไดรับเหรียญดังกลาว สหกรณจึงไดทําการจับรางวัล ใหแกผูโชคดี
ทั่วประเทศ เมื่อวันจันทรที่ 2 พ.ย.2552 และจะทําการจับฉลาก ทุกวันจันทรๆ 
ละ 30 เหรียญไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2553

รายชื่อผูที่ไดรับเหรียญที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ  
จับฉลากวันที่ 2  พ.ย. 2552  (จํานวนทั้งสิ้น 30 คน)

ชื่อ- สกุล ชื่อ- สกุล
 นายวิทยา ชาวนาน นายปรีชา อิทธิกุล

นางจิรวรรณ จารุพพัฒน น.ส.จามรี นันทิวัฒน

นางทวี จิตตกลาง นางผองศรี เปลี่ยนมา

นายกมลชัย ไชยโรจน นางจินดา สงวนศิลป

นายฟูเกียรติ ภิรมยาภรณ นายสุพจน พรหมเอี่ยม

พ.ต.สุขวิช ลิ้มวนานนท นายสายันห แกวพาวี

นายทรงวุฒิ บัวเพชร นายวัชรินทร สงทิพย

นางพินัญญา ทองนําวน นายมานะ  เพชรสุข

นายศุภฤกษ ทุงสงค นายกุลชาติ ทองออน

นายประจวบ อาจศิลา นายสุรชัย เชื้อขาวซอน

นายพีระพล อวมบุญมี นางจงกล ครูวงศไพบูลย

นางวนิดา สุบรรณเสณี นายสมหมาย เอกะวิภาต

นายสุวินัย  เพิ่มจรัส นางอัจชนา หุตะมาน

นางวารุณี วงศารัตนศิลป นายมนู ผงสุภา

นายไพศาล ยุติธรรมภิญโญ นายธีระรัตน โสภารัตน

รางวัลพิเศษสอ.ปม.
แจกเหรียญที่ระลึก 

พระไตรสสตวรรษานุสรณ  
(ครบรอบ 113 ป กรมปาไม )

วันท่ีรับโอน ธนาคารรับโอน สาขา จํานวนเงิน หมายเหตุ

20 พ.ค. 2545 ไทยพาณิชย 
ออมทรัพย

นครศรีธรรมราช 30,000

16 ส.ค. 2548 กรุงไทย 
ออมทรัพย

แพร 50,000

26 ธ.ค. 2548 ไทยพาณิชย 
ออมทรัพย

แพร 30,000

20 ม.ค. 2549 ไทยพาณิชย 
ออมทรัพย

บางบัว 108,729.29 ฝากดวยเช็ค

ยกเลิกถอนเงินออมทรัพยสินมัธยัสถ
ผานระบบ CO-OP PHONE 1 ม.ค. 53

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
จะทําการยกเลิกการถอนเงินออมทรัพยสินมัธยัสถทางระบบ 

CO-OP PHONE ทั้งนี้มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป เนื่องจาก

ปจจุบัน สอ.ปม.ไดเปดใหบริการถอนเงินฝากออมทรัพยดวยบัตร ATM 

ธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารกรุงไทย ซึ่งสมาชิกสามารถใชบริการผาน

ตู ATM ทั้ง 2 ธนาคารไดมากกวา 10,000 ตู ATM ทั่วประเทศ
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รายชื่อผูโชคดีจาก เรื่อง..กลวย กลวย..
ของ “บัญชีดอกกระเจียว”
สหกรณ เอทีเอ็ม กรุงไทย 
งายกวาที่คิด...

ผลการดําเนินงาน

รายการ 30  กันยายน 2552 31  ตุลาคม   2552

จํานวนสมาชิก 13,115 13,104 

จํานวนสมาชิกสมทบ 3,594 3,658 

สินทรัพยรวม 6,758,592,003.55 7,113,350,355.19

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 211,690,864.45 248,406,690.10 

เงินลงทุนระยะส้ัน 0.00 0.00 

ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 55,024,012.98 47,036,760.83 

ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 4,485,122,304.26 4,809,295,850.09 

ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 745,611,018.53 747,474,437.65 

เงินลงทุนระยะยาว 1,245,001,000.00 1,245,001,000.00 

เคร่ืองใชสํานักงาน 4,043,336.97 3,926,830.40 

สิทธิการใชซอฟทแวร 0.00 17,605.48 

สิทธิประโยชนในการใชอาคาร - ระหวางกอสราง 1,628,040.78 1,719,755.06 

สินทรัพยอ่ืน 10,471,425.58 10,471,425.58 

หน้ีสินรวม 3,851,370,690.51 4,149,479,358.77

เงินกูยืม 790,000,000.00 880,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 357,910,951.66 469,471,968.59

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 38,794,903.65 38,836,202.61

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,850,320,760.77 1,898,788,619.44

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 469,483,171.50 491,413,772.31

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 241,267,386.98 245,887,270.13

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 71,702,266.99 73,771,204.64

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 4,559,809.71 4,281,529.71

เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 185,168.14 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร  จํากัด 0.00 32,903.22

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 0.00 128,721.07

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 0.00 23,543.85

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 215,000.00 215,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 11,540,944.86 12,118,665.51

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 312,590.08 339,090.08

เงินรับฝากออมทรัพย(เงินรับประกันการทํางาน) 770,495.41 773,655.41

หน้ีสินอ่ืน 14,307,240.76 33,397,212.20

ทุนของสหกรณ 2,736,393,285.24 2,771,880,404.45

ทุนเรือนหุน 2,487,435,810.00 2,524,700,060.00

ทุนสํารอง 154,685,539.38 154,685,539.38

ทุนสะสม 94,271,935.86 92,494,805.07

รายได 292,607,673.83 324,822,835.54

ดอกเบ้ียเงินกูสมาชิก 256,486,292.88 283,875,561.78

ผลตอบแทนจากการลงทุน 35,295,646.24 40,041,264.05

รายไดอ่ืนๆ 825,734.71 906,009.71

คาใชจาย 121,779,646.03 132,832,243.57

ดอกเบ้ียจาย 97,665,023.62 105,899,718.25

คาใชจายดําเนินการ 24,114,622.41 26,932,525.32

กําไรสุทธิ 170,828,027.80 191,990,591.97

รายช่ือผูโชคดีจาก เร่ือง..กลวย กลวย..ของ “บัญชีดอกกระเจียว”

    รางวัลที่ 
สมาชิก
เลขที่

ชื่อ-สกุล จํานวนเงิน

รางวัลที่ 1 17756 นางกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์ 5,000

รางวัลที่ 2 13284 นางสุธี วันตานาม 3,000

รางวัลที่ 2 6251 นายสุรินทร  สรางการนอก 3,000

รางวัลที่ 2 14234 วาที่ ร.ต.ภูมิรัตน นาคอุดม 3,000

รางวัลที่ 2 8525 นายพิสิทธิ์  พาลีวล 3,000

รางวัลที่ 2 7473 นายทนงศักดิ์ จงอนุรักษ 3,000

รางวัลที่ 3 9305 นางวิไลวรรณ จันทรไทย 1,000

รางวัลที่ 3 6608 นายบุญรับ       หอมดี 1,000

รางวัลที่ 3 6609 นางกาญจนฐิดา หอมดี 1,000

รางวัลที่ 3 1846 นายธานินทร   จันทรประเสริฐ 1,000

รางวัลที่ 3 15821 นายทองใส  อัศวภูมิ 1,000

รางวัลที่ 3 10355 นายพิสิษฐ  ธนกุลวุฒิโรจน 1,000

รางวัลที่ 3 9814 นายสุธรรม  อาดนนทลา 1,000

รางวัลที่ 3 11523 นายอุทัย  หลงเวช 1,000

รางวัลที่ 3 4557 นายไตรรงค โพธิศาล 1,000

รางวัลที่ 3 6229 นายนพดล   เหมโลหะ 1,000

รางวัลที่ 3 6940 นายประกิต ชวนิชย 1,000

รางวัลที่ 3 14079 นายจํารัส คํามูล 1,000

รางวัลที่ 3 7715 นายสุนิตย   ภูรีกุล 1,000

รางวัลที่ 3 10709 นายสมรภูมิ นพเกา 1,000

รางวัลที่ 3 14569 นายประทวน  สุระมุล 1,000

รางวัลที่ 3 526 นายโชติภัทร ศรีทองแดง 1,000

รางวัลที่ 3 15591 นายสุพจน  อนันตบุญสุข 1,000

รางวัลที่ 3 1604       นายชิตวร กันเนื่อง 1,000

รางวัลที่ 3 9868 นายเนียด บุตะทา 1,000

รางวัลที่ 3 11298 นายพงษศักดิ์  บุญยเกียรติ 1,000

รางวัลที่ 3 15876 นายเสริม ทาดี 1,000

รางวัลที่ 3 4915 นายจรัส ชวยนะ 1,000

รางวัลที่ 3 1254 นายยุทธศาสตร กุลวรรณ 1,000

รางวัลที่ 3 13227 นายทวีป  โพธิ์ออง 1,000

รางวัลที่ 3 10497 นายวีระฉัตร ดอกดวง 1,000

รางวัลที่ 3 3635 นายชัยพร มูลธิ 1,000

รางวัลที่ 3 12777 นายศักดิ์ศิริ กิ่งโพธิ์ 1,000

รางวัลที่ 3 17187 น.ส. สันทะนา แทนจําปา 1,000

รางวัลที่ 3 5320 นายทินกร เคาสิม 1,000

รางวัลที่ 3 10078 นายสุปน อุตลูม 1,000

 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจับฉลากหาผูโชคดี สหกรณ-
กรุงไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทรที่ 2 พ.ย. 2552 โดยไดทําการโอนเขาบัญชี
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถในวันที่ 2 พ.ย. 2552 จํานวน 36 รางวัล 
เปนที่เรียบรอยแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

อยารอชา...สําหรับสมาชิกทานใดที่ยังไมไดสมัครสหกรณ ATM 
กรุงไทย ใหรีบสมัครกัน เพื่อลุนการจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันจันทรที่ 
14 ธ.ค.2552 และวันอาทิตยที่ 7 ก.พ. 2553

เพียงแนบใบสมัคร สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย และ
สําเนาบัตรประชาชน

 รายละเอียดติดตามไดในเว็บไซต www.025798899.com 

อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝาก
(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป เงินกู 

(เร่ิมวันท่ี  21  ตุลาคม   2552)
รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75 ฉุกเฉิน 6.70

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75 สามัญท่ัวไป 6.70

ออมทรัพยพิเศษ 4.00 สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50 สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 5.85

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50 สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 5.85

สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 5.85

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 5.85

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.70

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปท่ี 3หรือไมมีคงท่ี) 5.85
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โชคดี .....
โชคดี...เปนคําพูดที่ติดปาก และติดหู ไดยินกันอยูทุกวัน แตจะมีสักกี่คนที่ไดเปนผู “โชคดี” ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถใชชีวิต

อยูทามกลางภัยคุกคามจากโรครายตาง ๆ ดังคําพระที่วา “การไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”  ดังนั้น เราทุกคนจึงควรตระหนักคิดวาวันหนึ่งเราอาจจะไมไดเปน
ผู โชคดี  ที่รอดพนจากเงื้อมือของมัจจุราชราย  และตองลมหายตายจาก...ลาลับไป

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรับแจงขาวคราวการเสียชีวิตของสมาชิก และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก โดยตั้งแตเดือนมกราคม จนถึง
เดือนตุลาคม 2552 มีสมาชิกเสียชีวิตแลวทั้งสิ้น 70 ราย และบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 10 ราย  โดยอายุเฉลี่ยของสมาชิกที่เสียชีวิตอยูระหวาง 
43 – 55 ป สาเหตุของการเสียชีวิตเปนที่นาตกใจคือเกิดจากโรคราย “มะเร็ง” เปนอันดับหนึ่งที่ฆาชีวิตสมาชิก ดังนั้นดวยความหวงใยจากสหกรณ อยากให
ทานสมาชิกทุกคนเปนผู “โชคดี” ไมเจ็บปวย จึงอยากใหสมาชิกดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต เลิกดื่มเหลา สูบบุหรี่ และออกกําลังกาย 
ทานอาหารที่มีประโยชน จะชวยใหชีวิตหางไกลจากโรคราย.....และเปนผูโชคดีตลอดไป

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และจํานวนเงินสินไหมที่ไดรับ
ลําดับ ช่ือ  -  สกุล จํานวนเงิน

สินไหม
ลําดับ ช่ือ  -  สกุล จํานวนเงิน

สินไหม
ลําดับ ช่ือ  -  สกุล จํานวนเงิน

สินไหม
1 ประกอบ  เบารักษา 500,000.00 25 สมชัย   กันเงิน 300,000.00 49 เชษฐา เย็นแข 300,000.00

2 สมพงษ  ปตตะ 500,000.00 26 วิน   เตียวพานิช 500,000.00 50 บุญสง ชาญเชิงรบ 300,000.00

3 ประดิษฐ  มาตยผดุง 500,000.00 27 สําราญ   ซอมวงศ 1,000,000.00 51 อาภัย จะปะการ 500,000.00

4 นคร  เวียงทอง 1,000,000.00 28 นายศุภกร  ตุงคะเสน 500,000.00 52 ภรกานต หนองหล่ิง 500,000.00

5 สุเมษ  แสนยาพันธุ 500,000.00 29 สุรพล   ภูชมศรี 500,000.00 53 บุญชู แกวกําเหนิด 500,000.00

6 แกวสุริยันต  สุวรรณเพชร 300,000.00 30 วิบูลย   โดยอาษา 300,000.00 54 ผัน แจมศรี 500,000.00

7 พีระพล  คนหลัก 500,000.00 31 บรรเทิง   ชนะสิทธ์ิ 500,000.00 55 ทองปาน บึงอําพันธ 500,000.00

8 เพชร  วันไชย 500,000.00 32 มนัส   ชัยวงค 500,000.00 56 นายสุรินทร ชอบวิชา 500,000.00

9 ปติ  ราชวงค 500,000.00 33 จํารูญ   เดชพันธ 500,000.00 57 นายมานิตย คลายคลึง 300,000.00

10 ประมูล  ชูแกว ไมมีประกัน 34 ออด   ไชยมงคล 300,000.00 58 นายดํารง สมหวัง 700,000.00

11 ภาณี  ดุเหวา 500,000.00 35 ยาหยา   หมาดรา 300,000.00 59 พงศพิชาญ เฉิดดิลก 500,000.00

12 สมชาย  บํารุงพงศ 500,000.00 36 เกียรติ   ตันไชย 300,000.00 60 นายสมมิตร สายเสน 300,000.00

13 วิรัตน  กาฬวงศ 500,000.00 37 นากากาก วิสิษฐ  วองสน่ันศิลป 300,000.00 61 ทวีพันธ กันทะพรหม 500,000.00

14 เฮียง  เจริญรัมย 300,000.00 38 เริงชัย ศรีพรหมมุนี 500,000.00 62 สุธรรม เกล้ียงแกว 500,000.00

15 ยงยุทธ  อินทรสมบัติ 500,000.00 39 บูสัน นีโกบ 500,000.00 63 ทักษิณ ยาโน 1,000,000.00

16 สมศักด์ิ  เณรรอด 300,000.00 40 เบญจรัตน จักรกุล 500,000.00 64 ขันตี รอกระโทก 300,000.00

17 หวันตารา  ประดุกา 500,000.00 41 วิบูลย จันทรกระจาง ไมไดทําประกัน 65 นาวิน ฉิมนอก 500,000.00

18 ฉัตรไชย  เจ็ดสมานนท 500,000.00 42 ประพัฒ แผนสุวรรณ 500,000.00 66 ฤทธิศักด์ิ ดวงจันทร 500,000.00

19 สําลี   สอนหลง 300,000.00 43 ปยะฉัตร แกนแปะ 500,000.00 67 เพลินใจ จันทรสมบูรณ ไมไดทําประกัน

20 ไพโรจน   รัตนรัตน 300,000.00 44 ไพฑูรย เทียมเทศ 300,000.00 68 สมนึก ตรีชัย 500,000.00

21 อรัญ   วงศสิงหคํา 300,000.00 45 กมล เขงคุม 1,400,000.00 69 สุนัน กุบัณฑิต 500,000.00

22 บุญสง   ทุมสันเทียะ 500,000.00 46 สุริยันค คําภูษา 500,000.00 70 พินิจ พิศลืม ไมไดทําประกัน

23 มานะ   วินิยม 1,000,000.00 47 โชค กิตติพิชานนท 300,000.00

24 วิรัช   อยูเจริญ 500,000.00 48 สมพงษ สังขทอง 300,000.00

ครอบครัวสวัสดิการสมาชิก

รายช่ือคูสมรสและบุตรสมาชิกท่ีเสียชีวิต
ลําดับ ช่ือผูเสียชีวิต สินไหมทดแทน

1 วสุ จันทรแฉง 1,000,000.00

2 วันเพ็ญ คํามาก 300,000.00

3 เศรษฐพงษ เจริญใจ 1,000,000.00

4 ปรเมษฏ อินดาวงศ 1,000,000.00

5 สุมณี เย็นจิตร 500,000.00

6 วัชรพล พรมทอง 1,000,000.00

7 ณัฐพล เรืองนอย 500,000.00

8 นพวรรณ มณีธร 300,000.00

9 ตลับเพชร ม่ันปอม 300,000.00

10 กิตติ บินสุไกมี 500,000.00

ขอควรรู
สําหรับการเขียนใบกู,การรับรองสําเนาบัตรประชาชน 

หรือการเขียนเอกสารตางๆ ของสหกรณ ควรใช
ปากกาสีนํ้าเงินเขียน แทนปากกาสีดํา เนื่องจากการใช

ปากกาดําจะทําใหเหมือนเอกสารถายสําเนา 
ซึ่งจะทําใหสมาชิกเสียเวลาในการแกไขเอกสาร

เพราะเอกสารอาจถูกสงคืนหมายเหตุ : สมาชิกที่เสียชีวิตและไมไดทําประกันชีวิต เนื่องจากอายุเกิน 65 ป 
ซึ่งสหกรณไดจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิได
ทําประกันชีวิต จายใหตามอายุการเปนเปนสมาชิกปละ 10,000 บาท ทั้งนี้
ไมเกิน 100,000 บาท

แวนขยาย :
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วิธีสังเกตอาการเบื้องตนของมะเร็งชนิดตางๆ

: ลุงไผ

ในชวง 10 ปที่ผานมา “มะเร็ง” คือมฤตยูเงียบที่คราชีวิตในลําดับตน ๆ ของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติของคนไทยพบวา 
ในเพศหญิงมะเร็งที่มีอุบัติการณสูง คือมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม  มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลําไสใหญตามลําดับ ในเพศชายมักจะพบ 
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งลําไสใหญ 

ปจจุบันนาเสียดายวาเราตองสูญเสียสมาชิกสหกรณ ไปกับโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป  มะเร็งหลายชนิดรักษาใหหายได และหลายชนิด
ทําใหผูปวยมะเร็งมีชีวิตการอยูรอดที่ยาวนานเทากับบุคคลปกติที่อยูในวัยเดียวกัน มะเร็งระยะเริ่มแรกมีโอกาสรักษาใหหายไดมากกวามะเร็ง
ระยะลุกลามหรือระยะสุดทาย เราจึงตองหมั่นดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารการกินตางๆ การออกกําลังกาย และที่สําคัญหมั่นสังเกตอาการตางๆ ของ
การเกิดมะเร็งในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย หากเราพบแตเนิ่น ๆ ก็ยังสามารถรักษาใหหายได

ตอไปนี้เปนอาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
1. มะเร็งปากมดลูก อาการ มีเลือดออกจากชองคลอดทั้งๆ ที่ไมใชเวลารอบเดือนปกติของคุณ อาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจาก

มีเพศสัมพันธ หากพบวามีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น การตรวจโดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกลาวไปตรวจดวยกลองจุลทรรศนจะรูได 
2. มะเร็งเตานม อาการ มีเลือดหรือของเหลวบางอยางไหลออกมาจากหัวนมบวมหรือผิวเนื้อทรวงอกหนาขึ้นมีกอนบวมจนจับได

เมื่อคลําบริเวณใตรักแรบางครั้งอาจมีตุมหรือสิวเกิดขึ้น ที่เตานมเปนเวลานานควรระวังเพราะผูหญิง 9 ใน 10 คนจะมีอาการบวมของกอนเนื้อบริเวณ
ทรวงอกโดยไมทราบสาเหตุเมื่อมีอายุมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนทําใหเกิดเปนถุงนํ้าใตผิวหนังที่เรียกวาซีสตซึ่งควรคนหา
สาเหตุของอาการบวมนั้นใหชัดเจนเสียกอนวาคืออะไรกันแน 

3. มะเร็งตับ อาการ ปวดในชองทอง เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ตาและผิวเปนสีออกเหลืองและเหลืองจัดจนเห็นไดชัด 
4. มะเร็งปอด อาการ มักมีอาการไอบอยๆ มีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับนํ้าลาย นํ้าหนักลดอยางฮวบฮาบ เจ็บหนาอกและหายใจ

ลําบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยูดวยทั้งๆ ที่ไมเคยเปนมากอน 
5. มะเร็งลําไส อาการ นํ้าหนักลดลงอยางรวดเร็วมีอาการปวดทองอยางมากและระบบการยอยผิดปกติ มีเลือดออกปนมากับอุจจาระ 

ซ่ึงมีวิธีสังเกตของผูท่ีมีอาการเก่ียวกับริดสีดวงทวารอยูแลว คือ ถาใชกระดาษทิชชูซับแลวเลือดมีสีแดงสดน่ันคืออาการของริดสีดวงทวารแตถาเลือด
มีสีดําคลํ้านั่น คือ อาการของโรคมะเร็งในลําไส

6. มะเร็งตอมลูกหมาก อาการ ปสสาวะบอยโดยเฉพาะเวลากลางคืน เวลาเริ่มปสสาวะจะลําบาก ปสสาวะไมพุง เวลาปสสาวะจะปวด  
อวัยวะเพศแข็งตัวยาก  เวลาหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวด มีเลือดในนํ้าเชื้อหรือปสสาวะ  ปวดหลังปวดขอ

7. มะเร็งในมดลูก อาการ มีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ หรือบางครั้งอาจมีความรูสึกวามีกอนเนื้อหรือมีอาการบวมในชองทอง 
8. มะเร็งรังไข อาการ ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอหรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ มีปญหาเกี่ยวกับลําไส อาการทองอืด

อาหารไมยอย นํ้าหนักลดและมีอาการปวดหลัง 
9. มะเร็งในเม็ดเลือด (ลูคีเมีย) อาการ เหนื่อยงายและมีอาการซีดเซียวกวาปกติมักเกิดอาการฟกชํ้าดําเขียว หรือมีเลือดออกทางผิวหนัง

ไดงายโดยไมทราบสาเหตุและมักจะเกิดรวมกับอาหาร ปวดตามขอตางๆ ทั่วรางกายบางครั้งจะทองอืดและเมื่อคลําดูจะพบวามีกอนบวม
ที่ดานซายของชองทอง 

10. มะเร็งสมอง อาการ ปวดศีรษะนานๆ และมักมีอาการอื่นรวมดวย เชน อาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็น ตาพรา และเห็น
แสงเขียว ๆ แดง ๆ ลอยไปมาเวลาปวดศีรษะ ออนเพลียไมมีแรง หรือ การเปนลมโดยกะทันหันอวัยวะบางสวนของรางกายหยุดทํางาน
เชน มีอาการชาและเปนอัมพาตชั่วคราว ควรใหความระวังเปนพิเศษหากคุณเคยมีประวัติการปวดหัวที่มีอาการเหลานี้ประกอบอยูดวย 

11. มะเร็งในชองปาก อาการ มีกอนบวมอยูในปาก หรือที่ลิ้นเปนเวลานานมีแผลเปอยที่ปากที่ไมไดรับการรักษา หรือเปนแผลเรื้อรัง
ที่เหงือกเนื่องจากการกดทับของฟนปลอมที่ใสไวประจําหรือเปนเวลานาน 

12. มะเร็งในลําคอ  อาการ เสียงแหบพราไปทันที มีกอนบวมในทันทีทําใหรูสึกวากลืนอาหารไดลําบาก หรือมีการขยายตัวของตอมใน
ลําคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรูสึกได 

13. มะเร็งในกระเพาะอาหาร อาการ นํ้าหนักลดลงอยางรวดเร็ว อาเจียนออกมาเปนเลือด ทองอืดหรืออาหารไมยอยบอย รูสึกเหมือน
มีกอนเนื้องอกในชองทองหรือรูสึกตื้อ แมเพิ่งจะรับประทานอาหารไปไดไมกี่คํา 

14. มะเร็งตอมนํ้าเหลือง อาการ มีกอนบวมเกิดขึ้นที่ใตรักแรหรือใตขาหนีบโดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมไดเกิดอาการติดเชื้อในบางสวน
ของรางกายมะเร็งผิวหนัง อาการมีแผลหรือแผลเปอยพุพองที่ไมไดรับการรักษาอยูเปนเวลานานตลอดจนไฝ หรือหูดที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสี
หรือรูปราง ขนาด นอกจากนี้อาการอันตรายอีกอยางหนึ่งที่ เรียกวาเมลาโนมา (Melanoma) คือ เนื้องอกที่ประกอบดวยเซลลที่มีเมลานินสะสมอยู 
เชน กระจุดดางหรือไฝถาคุณมีไฝมากกวา 50 เม็ดทั่วรางกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติวาเคยเปนโรคนี้มากอนคุณจะมีอัตราเสี่ยงสูงกวา
คนอื่นๆ
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เวลาผานไปไวเหมือนโกหก.. กับกิจกรรมคายเยาวชนสหกรณ ท่ีสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ไดจัดข้ึนมาเพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โอกาสดีๆ แบบน้ียากท่ีจะเจอในชีวิต หากเราไมกาวออกไป
คนหาโอกาสน้ัน และคร้ังน้ีก็เชนกัน กับ 

คายเยาวชนสหกรณออมทรัพยกรมปาไม รุนท่ี 8 สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18-20 ตุลาคม ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกสาม
หล่ัน จ.สระบุรี ซ่ึงสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ยังคงยืนหยัดในอุดมการณ 
เพ่ือท่ีจะสรางคนรุนใหมท่ีมีใจรักในธรรมชาติทรัพยากรส่ิงแวดลอมและนอกจากนองๆ 
จะไดรับความสนุกสนานแลว ยังไดทํากิจกรรมเดินปา เรียนรูความสําคัญของระบบ
นิเวศปาไม เพ่ือปลูกจิตสํานึกเยาวชนใหรูคุณคา สรางการเรียนรูแบบบูรณาการจาก
ประสบการณจริงในการสรางฝายธรรมชาติลดภาวะโลกรอน ทําใหเกิดความหวงแหนปา
และธรรมชาติอยางย่ังยืน

เยาวชนคนแกรงท้ังหลายกระซิบบอกกับเราวาโครงการน้ีไดเปดโลกทัศนใหมใหเธอ
และเปนประสบการณคร้ังสําคัญในชีวิตท่ีใครพลาดไปบอกไดคําเดียววาเสียดายแยเลย  
บรรยากาศการเรียนรูของนองๆก็เปนไปดวยความสนุกสนาน มากเสียงหัวเราะ  เพราะ
แมตางคนจะตางท่ีมา แตถาในหัวใจของพวกเขาจะบรรจุซ่ึง “ความรักปาไมเหมือนกัน” 
ทุกอยางก็คือส่ิงดีๆ ท่ีนํามาซ่ึงสันติสุขรวมกัน สหกรณออมทรัพยกรมปาไมยินดีเปน
อยางย่ิงท่ีไดเปนสวนหน่ึงในการสรางเยาวชนท่ีดีได

ตามไปดูความผจญภัยเล็กๆ ท่ีย่ิงใหญในหัวใจของเหลาเยาวชนกันดีกวา

เร่ิมตนกันท่ี น.ส. พิชญา พรหมเอาะ นองตา อายุ 15 ป โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย
“เปนการเขาคายท่ีประทับใจมากคะ รูสึกไดประโยชนจากการมาคาย

คร้ังน้ี ไดรูจักเพ่ือนใหมๆ  พบประสบการณท่ีเราไมเคยไดเจอมากอน รวมถึง
ส่ิงแวดลอมใหมเปนโครงการท่ีนาสนใจ สอนใหรูจักธรรมชาติ และชวยกันลด
โลกรอน  เราไดทราบวาอะไรท่ีทําใหเกิดโลกรอนข้ึน เม่ือรูวาสาเหตุใด
ท่ีทําใหโลกรอนข้ึน ก็จะไมทําอีก เพ่ือท่ีวาโลกใบน้ีจะไดอยูกับเรานานๆ เพราะกวา
จะมาเปนตนไมแตละตนรูวามันยากและใชเวลานานมาก ถาไมมีปาไมทุกคน
ก็จะอยูกันไมไดคะ”

นายชินกาญจน คําปอ  นองบอส  อายุ 15 ป โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร 
“คายเยาวชนสหกรณใหความรูและสาระมากมาย  คิดวาจะนํา

ความรูท่ีไดนําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดครับ ปาไมใหแตส่ิงท่ีดีๆ
กับเรา เชน ตอนท่ีไปดูนกก็ทําใหเราไดเรียนรูส่ิงแวดลอมเหมือนกัน 
แลวเราเคยคิดบางไหมวาไดใหอะไรกับธรรมชาติบาง”

ด.ญ.ชลธิชา สังขทอง  นองทราย อายุ 13 ป โรงเรียนเรยีนาเชล่ีวิทยาลัย จ.เชียงใหม
“อานจากโบรชัวรวารสารของกรมปาไม ก็เลยสนใจคะ เขาทํารูปแบบนารักดี 

พอดีพอทํางานอยูสํานักงานเชียงใหม คราวหนาถามีโอกาสจะมาอีก
แนนอนคะเพราะคายเยาวชนสหกรณชวยทําใหเรารักธรรมชาติและเห็น
คุณคาของโลกมากข้ึน ชอบกิจกรรมดูนกคะ ทําใหรูวานกมีหลายประเภท 
และเราตองรักธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะรักเราเอง รูสึกสนุกสนานท่ีไดไปคาย
คร้ังน้ี  แมจะเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ  แตมันก็กอใหเกิดมิตรภาพเล็กๆ ข้ึน รูสึกวา
ตนไมก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน และจะไมทําลายสัตวปาดวย ถึงหนูจะมาไกลแตก็
อยากท่ีจะมารวมกิจกรรมน้ีคะ เพราะเห็นวามีประโยชนและไดรับความสนุกสนาน
ไดความรูกลับไปบอกตอเพ่ือนดวย”

ด.ญ.สุธิมนต ศรเจริญ นองเตนท อายุ 13 ป โรงเรียนหอวัง จ.กรุงเทพฯ
“พอดีปาหนูมาบอกคะ ก็เลยอยากจะลองมาคายดู พอมาแลวก็รูสึก

ไมผิดหวังเลยคะประสบการณท่ีไดรับกลับไปมันคุมคา และทําใหเรารัก
ธรรมชาติมากข้ึน ถามีโอกาสก็อยากจะมาอีกคร้ังคะ”

นายณัฐปคัลภ สิทธิโชติ นองหน่ึง อายุ 18 ป โรงเรียนสิริรัตนาธร 
จ.สมุทรปราการ

“รูจักโครงการคร้ังน้ีเพราะเพ่ือนมาบอกครับ ทีแรกก็รูสึกกังวลใจเล็กนอย
วา ผมจะมาไดไหม เพราะน้ําหนักตัวผมเยอะ แตมาคิดอีกที ถาใจเราสู
ซะอยาง ก็คงไมมีอะไรตองกลัว พอไดมาทํากิจกรรมกับคายเยาวชนสหกรณแลว รูสึก
ภูมิใจครับ ท่ีตัวเองทําตัวเปนประโยชนตอสังคม และไดปลูกตนไมลดโลกรอน ไดรูจักปา 
และใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยครับแทนท่ีจะไปเท่ียว และผมก็อยากจะนําความรูท่ีได
ไปเผยแพรใหเพ่ือนๆในโรงเรียนใหไดฟงกัน อยากจัดเสียงตามสายในโรงเรียนเก่ียวกับ
ธรรมชาติดวยครับ”

ด.ช.คุณานนต ธีระศรีปรีชา นองเวฟ อายุ 12 ป โรงเรียนมานิตานุเคราะห 
จ.สุราษฎรธานี

“เปนคร้ังแรกครับท่ีไดมาคาย รูสึกประทับใจกับกิจกรรมท่ีพวกพ่ีๆ 
เขาไดจัดให ไดรูจักกับนก และวงจรของสัตวปา ถึงแมผมจะอยูไกลแต
ดวยความต้ังใจท่ีจะมาจริง ๆ ก็เลยตัดสินใจมา ผมเห็นวามันเปนความรู
ท่ีหาไมไดจากในตํารา  กิจกรรมมีหลายอยาง สนุกมากครับ พ่ีวิทยากรก็รองเพลง
เพราะ  อยากใหพวกเราใสใจกับธรรมชาติกันมากข้ึนครับ”

ด.ช.พชรัช มนตรีพิลา นองฟรองซ อายุ10 ป โรงเรียนปราโมชวิทยา
บางกรวย จ.กรุงเทพฯ

 “เปนคร้ังแรกท่ีไดมาคายเยาวชนสหกรณครับ ปาชักชวนเขามา ก็
สนุกดี ไดพบเจอส่ิงแปลกๆ ใหมๆ กลับไปก็คิดวาจะนําความรูท่ีไดไป
สานตอจากพวกพ่ีๆ ในเร่ืองของการอนุรักษธรรมชาติ การอยูรวมกัน 
ปองกันไมใหคนตัดไมทําลายปา เกิดการรักปาไมมากข้ึนและไดขอคิดดีๆครับ”

เติมความคิดติดความรูสูโลกกวาง
กับคายเยาวชนสหกรณ
สหกรณออมทรัพยอาสาพาไปอนุรักษ

                                                                                                           : รุงตะวัน

พิธีรับนองกอนจากกัน

ถายรูปหมูรวมกันเปนท่ีระลึก
ปดทายดวยรอยย้ิมใสๆ และความอ่ิมเอมใจ เม่ือจบคายนองๆ มี

ความต้ังใจท่ีจะนําความรูท่ีไดไปบอกตอเพ่ือนๆ ใหรูจักดูแลธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม...สัญญาวาจะเปนเด็กดีของพอแม แหม!! ไดฟงแบบน้ี
แลวสอ.ปม.ก็ช่ืนใจมาก ๆ เลยจา..

กิจกรรมตางๆ ของเหลาเยาวชน

กิจกรรมเรียกเสียงหัวเราะของเหลาเยาวชน

เยาวชนรวมกันปลูกตนไม

อีกหน่ึงกิจกรรมสรางการเรียนรู
 เรียนรูระบบนิเวศปาไม 

ร่ืนรมยไปกับเสียงเพลง 

ตนไมรวมดวงใจ
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คุณโสภา กระจาดทอง

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม จ.สระบุรี
“บริการใหมท่ีสหกรณไดแจงขาวสาร ใหกับทางสมาชิกไดทราบขาวสารของสหกรณผานทางมือถือ  เปน SMS 

ONLINE  ดิฉันคิดวาเปนบริการท่ีดีมาก ทําใหไดรูวาสหกรณมีความเคล่ือนไหวอยางไรบาง ? ชวยทําใหทุกเร่ืองสะดวก

กวาเดิม  เสมือนสหกรณไดเปดโอกาสใหสมาชิกมากข้ึน  พอไดรับ SMS จากทางสหกรณ วาทานเปนผูโชคดีไดรับมือถือ 

NOKIA รูสึกดีใจมาก ไมคิดวาผูโชคดีคนน้ันจะเปนเรา พ่ีเห็นส่ือจากทางวารสารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ก็เลย

ลองสงมาลงทะเบียนทาง E-mail ดู ก็คิดวาการบริการใหมท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดคิดข้ึนมา ทําให

เร่ืองยาก กลายเปนเร่ืองงาย ไมวาจะทําการกู ถอน สวัสดิการตาง ๆ สหกรณก็จะทําการแจงขาวสารใหสมาชิกไดรับ

ทราบขาวสารทุกเร่ือง ไมวาจะอยูจังหวัดไหนไกลแคไหนก็ตามคะ”

                 

คุณสุกรี อรรถพร ผูโชคดีครั้งที่ 3  

จ. นครศรีธรรมราช  เจาพนักงานปาไมชํานาญการ

จับครั้งที่ 3 วันจันทรที่ 12 ต.ค. 52

สําหรับผูท่ีไมสามารถมารับรางวัลดวยตนเองทางสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ก็ใจดี สงมือถือโนเกียไปใหถึงบานเลย พรอมท้ังพวกเขายังฝาก

ความรูสึกมาใหไดฟงกันคะ

นายมนัส แดงชาวนา  พนักงานพิทักษปา  จ.พิษณุโลก
“รูสึกวาโครงการน้ีเปนโครงการท่ีดีมาก ทําใหสะดวก ฉับไว จะกูเงิน หรือรับขาวสารจากสหกรณก็สามารถ

ทําไดรวดเร็วมากเพราะสมาชิกมีอยูท่ัวประเทศเลย ดีใจครับท่ีเปนผูโชคดี และรูสึกประทับใจกับโครงการน้ีครับ”

นายมนตรี ปลูกปญญา  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จ.ลําพูน    
“เปนโครงการท่ีต่ืนตัวมาก ผมไดรับขาวสารมาจากวารสารของกรมปาไม ครับก็คิดวาโครงการน้ีทําให

สมาชิกต่ืนตัว และทันตอเหตุการณ ทีแรกก็ไมคิดวาตัวเองจะโชคดีไดรับมือถือโนเกีย ถือวาเปนของขวัญกอน

ปใหมครับ”

นายวิสูตร ศรีสงวน  นักวิชาการปาไม จ.พังงา 
“ผมชอบโครงการน้ีครับ เพราะทําใหสมาชิกไดรับประโยชนมากมาย ไดรูขาวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณ ไมวาจะเปนการกู การไดรับเงินปนผลเฉล่ียคืนประจําป  หรือ

สวัสดิการตาง ๆ ท่ีสหกรณมีใหครับ  เปนเร่ืองท่ีดีมากๆ เลย สําหรับสมาชิก”

จับครั้งที่ 2 วันจันทรที่ 5 ต.ค. 52

“ชอบโครงการ SMS สหกรณOnline มากคะ เพราะทําใหรับทราบขาวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณตางๆ คะ หรือแมกระท่ังผลการไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญ 

หรือบัญชีท่ีเราไมเคยถอนเงินนานกวา 6 เดือน ซ่ึงก็เปนเร่ืองท่ีดีคะ ”

คุณศิริวรรณ ลําดับวงศ ผูโชคดีครั้งที่ 2 จ.กรุงเทพฯ

จับรางวัล เฟนหาผูโชคดี จับครั้งที่ 1 
วันจันทรที่ 28 ก.ย. 52
คุณโสภา กระจาดทอง ผูโชคดี ไดรับรางวัล

โทรศัพทมือถือ Nokia
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แกวเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 02-579-7070

กรุณาสง

หลายคนใจจดใจจอวาในวันประชุมใหญสามัญประจํา

ปสหกรณในวันเสารที่ 6 ก.พ. 2553 นี้สมาชิกผูใดจะเปนผูควา

รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงไป ทางสหกรณ

จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปละ 2 ครั้ง ใหแกสมาชิกที่ฝากรายเดือน

ครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท  (รวม 100,000 บาท) และ

จะจับรางวัล ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณของทุกป) 

และในวันประชุมใหญสามัญประจําป (ตนเดือนกุมภาพันธ)  

โดยรางวัลจะนําฝากเขาบัญชีที่ไดรับรางวัลดังกลาว และมี

รางวัลดังตอไปนี้ 

รางวัลที่ 1 เงินฝากจํานวน  10,000  บาท (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินฝากจํานวน   5,000  บาท (2 รางวัล)                  

รางวัลที่ 3 เงินฝากจํานวน   1,000  บาท (30 รางวัล)

สําหรับใครที่ยังไมมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิต

พอเพียง ที่ใหดอกเบี้ยสูงถึง 4.50% สามารถมาเปดบัญชีไดที่

สหกรณ และมารวมลุนรางวัลดวยกัน

 : MR.Saving

ทามกลางสถานการณเงินฝดดังเอี๊ยด...มาปฏิบัติการเรื่องเงินๆทองๆ 
กันใหมดีกวา เรามีเคล็ดลับสําหรับคนอยากออม การเก็บเงินไมตางอะไรกับ
โปรแกรมลดความอวน มันยากตอนเริ่มตน แตลงทายก็สบาย การออมถือเปน
เรื่องที่ตองอดทนและมีวินัยอยางมากแตหากสมาชิกทําได ผลที่ไดรับนั้นแสน
คุมคายิ่ง เรามีวิธีงาย ๆที่ขอบอกวาถาใครนําไปใชแลว ไดผลแนนอนคะ

1. จายใหตัวเองกอนอันดับแรก กันสวนหนึ่งของเงินเดือนที่ไดรับ 
จะมากจะนอยใหนําไปฝากเขาบัญชีธนาคารหรือสหกรณทุกๆเดือน แลวอยา
ไปยุงกับบัญชีนั้นเด็ดขาด ถาจําเปนตองถอนเงินสวนนี้ ใหถือวากําลังกูเงิน 
เวลาคืนตองคืนทั้งตนทั้งดอก

2. เก็บเงินคืนที่ไดรับจากเรื่องตางๆ เขาบัญชีธนาคาร เงินรับ
ที่เปนเบี้ยหัวแตก เชน เงินคืนเบี้ยประกัน คาโอที รายไดเบี้ยใบรายทางตางๆ 
ใหรวมเปนบัญชีเดียว แลวทําบัญชีไว คุณจะรูวา ณ สิ้นป รายรับที่ไดจากเงินคืน
พวกนี้มันมากขนาดไหน นาเสียดายที่จะใชทิ้ง ๆ ขวาง ๆ

3. เปนสมาชิกสหกรณ เปนวิธีงายที่สุดของการออมเงิน พรอมทั้ง
เปนแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าอีกตางหาก

4. สมหลนอยาเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินกอนใหญไมมาบอย
ครั้ง   เชน มรดก รางวัลเกมโชว ลอตเตอรี่ เงินปนผลกองทุนตางๆ เก็บไว
เงินไมบูดไมเนาแนนอน

5. หยดุนสิยัฟุมเฟอยสรุุยสรุาย รายจายฟุมเฟอยตางๆ ตดัทิง้ใหหมด 
ทํารายการขึ้นมาวาตองใชจายอะไรบาง หลายคนแปลกใจวายิ่งคิดยิ่งตัด
ไดเรื่อยๆ 

ทําไมบางคนถึงไปไมถึงจุดหมาย ขณะที่บางคนทําได
สําเร็จ ตอบไมยากเลย จําไววาความคิดและความเชื่อจะกลาย
เปนจริงตอเมื่อคุณคิดและลงมือทํา !!

ตอจากปก

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง
ฝากรายเดือน 100 – 3,000 บาท 

ดอกเบ้ียสูง ฝากครบ 6 เดือน 
รวมลุนรางวัล 5 หม่ืนบาท ปละ 2 คร้ัง

ตั้ งสติ เก็บสตางค


