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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

        สวัสดิการสำาหรับ
สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
อนุมัติแล้ว 114 ราย

ตรวจสอบรายชื่อ หน้า 4 

ลดอีกแล้ว
ดอกเบี้ยเงินกู้

    

เงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม
เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

เงินกู้เพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
เงินกู้เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ได้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

เหลือ 4.50 %
ตั้งแต่ เดือนเมษายน เป็นต้นไป

                                                อ่านต่อหน้า 3

การสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่ประจำาปี 2553
และศึกษาดูงานสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนบ้านแสงอรุณ จำากัด

                                                อ่านต่อหน้า 2
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ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ได้ทุกวัน  
โทรศัพท์ : 0-3263-2255

วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2553  คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานท่ี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านแสงอรุณ จำากัด 
อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์  ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ 
แก่สมาชิก และระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณเกษราวรรณ  
จันทร์ฉาย ประธานกรรมการดำาเนินการ คุณเพ็ญสิริ จันทนะโสตถ์ิ  
ผู้จัดการ รวมท้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับ 

สำาหรับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านแสงอรุณ จำากัด เร่ิมก่อต้ังคร้ังแรก 
เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2515 เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคริสตชนนิกาย 
คาธอลิค วัดแม่พระฟาติมา   ต.ห้วยยาง  (ต.แสงอรุณในปัจจุบัน)  
อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ การรวมกลุ่มในคร้ังน้ันได้รับการสนับสนุน
จากบาทหลวงอัลเดร อัลแนลลี เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา โดยคำาแนะนำา 
ของบาทหลวงบุญเล่ือน หม้ันทรัพย์ (หรือท่านสังฆราชบุญเล่ือน  
หม้ันทรัพย์ในปัจจุบัน) และบาทหลวงญานี แซแวร์ญิณี  โดยสหกรณ์ 
ได้รับรางวัลต่างๆ ดังน้ี

พ.ศ. 2544 สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง  
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

พ.ศ. 2549 สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง 
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  และได้รับเกียรติสูงสุดให้ได้รับโล่รางวัล
พระราชทานในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในฐานะเป็นสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติประจำาปี 2549

พ.ศ. 2551 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
พ.ศ. 2552 ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับอาเซียน Trio 

Award  เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2552

เม่ือวันเสาร์ท่ี 20 มีนาคม 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จำากัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี  เร่ืองแผนปฏิบัติงาน 
สหกรณ์ ประจำาปี 2553  ณ โรงแรมโกลเด้นไพน์ บีช รีสอร์ท 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การดำาเนินงานของสหกรณ์ 
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ประจำาปี 2552 – 2555  ตามวิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกท่ีม่ันคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง
เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอ้ืออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
  

ซ่ึงการสัมมนาในคร้ังน้ีคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าท่ีได้ 
ร่วมกัน กำาหนดแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ท่ีจะดำาเนินการในปี 
2553 เพ่ือบริการสมาชิกในด้านการเงิน ด้านสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์
แก่สมาชิกให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมไปถึงกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

จากการสัมมนาในคร้ังน้ี สอ.ปม. ม่ันใจว่า การดำาเนินงานในปี  
2553 จะสำาเร็จลุล่วงไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ให้ความ
เห็นชอบ

 ในการสัมมนาครั้งนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ไปศึกษา
การพื้นฟูป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน 
สิรินาถราชินี  ซึ่งดำาเนินการโดย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และชุมชนตำาบลปากนำา้ปราณ  
โดยดำาเนินการภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 พ.ศ.2539 
โดยพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นนากุ้งร้าง รวม 848 ไร่

ปัจจุบัน ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิต กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สมาชิกสามารถไปเยี่ยมชม  

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ประจำาปี 2553

เลาะรั้ว สัมมนา
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มุมนี้มีรางวัล
สหกรณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ว่าสมาชิกมีมุมมองอยากให้สหกรณ์จัดสวัสดิการเพ่ิมเติม 

ในด้านใดบ้าง เพื่อนำาข้อคิดเห็นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการดังกล่าว สำาหรับ 20 ท่านที่ส่งคำาตอบ 
มาเร็วที่สุด ภายใน 15 พฤษภาคม 2553 จะได้รับซีดีเพลง ฝากป่าสวย นำ้าใส ให้รักษา เพลงซึ้งๆ จากธรรมชาติ  
ส่งคำาตอบได้ที่ email:forestcoop@gmail.com  หรือส่งไปรษณียบัตรมาที่ ตู้ป.ณ.169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 
(ผู้ที่ตอบมาทางอีเมล์โปรดระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการส่งของรางวัลไปให้)

เฉลย คำาตอบ ฉบับท่ี 117 รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจำาปี 2553 ได้แก่ โล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองคำาหนัก  
2 บาท หมดเขตเสนอช่ือ 30 เมษายน 2553 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

● คุณกาญจนี ทวีสัตย์ สมาชิกเลขที่ 1650 ● คุณกัณฑ์พงษ์ ดวงสิน  สมาชิกเลขที่ 504264
● คุณภิญญดาพัชญ์ ไชยอัครพงศ์ สมาชิกเลขที่ 503660 ● คุณนลินรัตน์ ไชยเมธานันท์ สมาชิกเลขที่ 17191
● คุณสุพจน  โกมลมรรค สมาชิกเลขที่ 6605 ● คุณนิตยา เธียรถาวร สมาชิกเลขที่ 16004
● คุณรัชฏาพร ฟ้าแลบ สมาชิกเลขที่ 503881 ● คุณเพ็ญศรี สัพโส สมาชิกเลขที่ 504395
● คุณมนต์สินี ศรีสมบูรณ์ สมาชิกเลขที่ 503313 ● คุณอเนก ลิ้มประเสริฐ สมาชิกเลขที่ 10458

ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดท่ี 33 ได้มีการประชุม คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำากัด เร่ือง การกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ ฉบับลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ใหม่ ดังน้ี

1. อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน - สามัญ
 1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.50  ต่อปี
 1.2 เงินกู้สามัญ 
  1) เงินกู้สามัญท่ัวไป ร้อยละ 6.50 ต่อปี
  2) เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 4.10 ต่อปี
  3) เงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  4) เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร้อยละ 4.10 ต่อปี
  5) เงินกู้สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  6) เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  7) เงินกู้สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
2. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ
 2.1 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ
  1) ประเภทอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี สำาหรับปีท่ี 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามประกาศ

สหกรณ์ โดยอัตราประกาศปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 3 ปีแรก และหากไถ่ถอน
จำานองก่อนกำาหนดภายในระยะเวลา 3 ปีแรก นับแต่วันท่ีทำานิติกรรม ต้องชำาระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ ท้ังน้ีให้รวมถึง สัญญา 
เงินกู้พิเศษวนาเคหะท่ีมีอยู่ก่อนใช้ประกาศฉบับน้ี

  2) ประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว อัตราร้อยละ 5.85 ต่อปี สามารถชำาระเงินกู้เกินกว่าจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติได้ตลอดระยะเวลา
สัญญาเงินกู้ และไถ่ถอนจำานองก่อนเม่ือใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 2.2 เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 6.50 ต่อปี
 2.3 เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากของสมาชิกท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน ร้อยละ 5.50 ต่อปี

 ท้ังน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2553  เป็นต้นไป 

                          ประกาศ ณ วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.2552
          (ลงนาม)           สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์
    (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)
    ประธานกรรมการดำาเนินการ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง    การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้



4

ลมร้อนพัดมาพร้อมๆ กับความรื่นเริงอย่างไทยๆ ด้วยเทศกาล

สงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี สงกรานต์เป็น

ประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ 

จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณี 

ส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ มีการสรงนำ้าพระเพื่อเป็นสิริมงคล  

เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข วารสารสหกรณ์ จึงขอร่วมเอนจอยไปกับ

ความสนุกในร้อนนี้กับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจในวารสาร 

❤	 เศรษฐกิจยามนี้ ใครที่มีไอเดียดี ๆ บวกกับความมุ่งมั่น 

และมีความขยันอยากทำาอาชีพเสริม สหกรณ์ยินดีสนับสนุน ส่งเสริม 

สมาชิกสามารถยื่นคำาขอกู้ พร้อมแผนธุรกิจขนาดย่อเข้ามาได้ที่  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เพ่ือขอกู้เงินสามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  

มีอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4.50 ต่อปี และได้ขยายงวดเป็น 

60-144 งวด เริ่มใช้เดือนเมษายน เป็นต้นไป ใครมีวิชาชีพดี ๆ  

สร้างเม็ดเงินได้ ก็อย่าอุบไว้คนเดียว มาทำาเงินให้งอกเงยกันดีกว่า

❤ สำาหรับสมาชิกที่มีบุตรกำาลังศึกษาอยู่  อย่าลืมเตรียม

เอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประมาณ 

เดือนมิถุนายนจ้า

❤ 2 หนุ่มหน้ามน

คนรูปหล่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

เงินกู้พิ เศษและให้บริการ 

สินเช่ือวนาเคหะ ท่ีเปิดบริการ 

มีอายุครบ 7 ปี มีสมาชิก

จำานวน 960 กว่าราย ใช้บริการสินเชื่อวนาเคหะ เพื่อความมั่นคง

ของครอบครัว โดยเดินทางรับจดจำานองทั่วประเทศ บริการอย่างไม่มี

เหน็ดเหนื่อย และทุกวันพุธก็ต้องนำาเอกสารเสนอคณะกรรมการเงินกู ้

พิจารณา ต้องยอมรับว่าแข็งแรงจริงๆ ทำางานหนักแบบนี้ น่าจะผอมนะ  

แต่ทำาไม๊ อ้วนเอาอ้วนเอา ..อิอิ

❤ เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 23 มี.ค.2553 คณะกรรมการเงินกู้ 

(กงก.) ได้เสวนาร่วมกับสมาชิกและผู้แทนสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยน

ความเห็น รับฟังและหารือแนวทางจัดทำาโครงการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิต  หากสมาชิกท่านใดมีข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์และสามารถนำา

ข้อคิดเห็นไปใช้ได้จริง ให้แจ้งกับสหกรณ์

ได้ทุกช่องทาง 

❤ ข่าวประชาสัมพันธ์ คนขยัน 

นายธวัชชัย กิจนิเทศ  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  

มือถือ 08 1499-4951  ได้เปิดร้าน CAR 

SPA & SERVICE  บริการซ่อมเครื่องยนต์ เบรก คลัตซ์ ช่วงล่าง 

เกียร์ ไฟฟ้า แอร์ และธุรกิจแนวใหม่ ทำาสปาให้กับรถ ใครผ่านไปถนน 

รามอินทรา ใกล้ซาฟารีเวิลด์ก็แวะเวียนไปใช้บริการได้จ๊ะ เปิดบริการ 

ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

❤ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ แจ้งว่า ขณะนี้บริการ SMS 

สหกรณ์ออนไลน์ ได้เปิดใช้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มรูปแบบ

แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2553 สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์ให้กับ

สหกรณ์ สามารถโทรมาแจ้งได้ที่ Call Center  0-2579-7070

❤ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ โอนย้ายจาก สอ. กรมธนารักษ์ 

คุณอังสนา ม่วงเกตุมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำานักบริหารงาน 

กลาง กรมป่าไม้ มาเป็นสมาชิกครอบครัวสอ.ปม.

 ** สหกรณ์ มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก จำานวน 2 ราย ให้แก่ครอบครัวนายบุญเรือง 

แสงราชา พนักงานราชการ ถูกยิงเสียชีวิต จำานวน 10,000 บาท 

และนายอมรินทร์ ถิ่นถาน พนักงานจ้างเหมา ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 

สาหัส จำานวน 5,000 บาท ทั้งสองเป็นสายตรวจปราบปราม  

ถูกยิงขณะจับกุมผู้กระทำาผิด ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

บริเวณปลูกป่าท้องที่ ตำาบลหนองทุ่ม อำาเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 22.00 น.

สายสัมพันธ์สหกรณ์              โดย : รุ้งตะวัน
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รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกทีไ่ม่มีบุตร 
หรือเป็นโสด

ลำาดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล

1 193 น.ส.ธวัลรัตน์  อินทรศุภมาตย์

2 10347 นางมุกดา  พงษ์เพ็ชร

3 2724 นางสุขสม  บุตรานนท์

4 1723 นายวีรพล  การกสิขวิธี

5 5810 น.ส.วรานิษฐ์  อริยศศิชานนท์

6 4432 นายพิทยา  เพชรมาก

7 1401 นางสุภัทธนา  แฉ่งสุวรรณ

8 1400 น.ส.อุษา  พิจิตรศิริ

9 1946 นายไวโรจน์  หิรัญรัศมี

10 3524 น.ส.พัชรินทร์  ชาดิษฐ์

11 9980 น.ส.วรินย์  กมลรัตน์

12 1683 นายนันทชิต  ย้อยแสง

13 713 น.ส.ชลดา  ชาญช่าง

14 519 นางฉวีวรรณ  โพธิมะโน

15 9655 นายแก้วใหญ่  หาทูล

16 1336 น.ส.เรณู  สุวรรณรัตน์

17 718 นางดนยา  เวโรจน์ (คล้ายพุก)

18 9298 นางนันทิชา  งึมสันเทียะ

19 2087 น.ส.อินทิรา  คงรอด

20 809 น.ส.พวงผกา  จันทร์ศรี

21 9129 นายสำาเริง  มากมี

22 1101 นางจุฑารัตน์  หอระตะ

23 2802 น.ส.อัมพร  เกตุทอง

24 9979 น.ส.จารุนันท์  นาคสมุทร

25 5420 น.ส.ขนิษฐา  น้าสุนีย์

26 971 นางชุติมณฑน์  โอมาก

27 2594 น.ส.สุรีรัตน์  เกิดสุข

28 1228 น.ส.มณี  ประสาทแก้ว

29 2258 น.ส นิรมล สุขก้อน

30 4138 นายอรรถสิทธิ์ ด่านชูธรรม

31 483 นางกุลนันทน์  กิจสำาราญกุล

32 362 นายจงเจริญ  กิจสำาราญกุล

33 1287 น.ส.สุวิน  สิทธิบุตระ

34 834 นางยุพดี  ฉั่วบุญเชิด

35 2998 นางพรพรรณ  มณฑลรัตน์

36 9026 น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท์

37 2576 นางลีลา  กญิกนันท์

38 7947 นายสัณห์ชัย  ศรีพล

39 5630 นางสมศรี  ทะฟู

40 6951 นางดาริกา  พุทธวงศ์

41 4461 นางอัญชลี  รอดภัย

42 4358 น.ส.สมคิด  มาบจะบก

43 4090 นางพงศ์จินต์  เชื้อสกุล

44 7421 น.ส.ไพรวัลย์  ปั้นแจ่ม

ลำาดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล

45 2081 นายสวัสดิ์  วงศ์ถิรวัฒน์

46 7582 นายปรีชา  พานิชมาท

47 2173 นายมุนินทร์  เขียวน้อย

48 2954 นายโสพล  เอกสุข

49 3096 น.ส.พิศมัย  สงค์ชนะ

50 2181 นายสมพร้อย  มั่นศิริ

51 1450 น.ส.กุลศิริ  จุลกะสุทธิ์

52 7277 นายสมนึก  ทิพย์โพธิ์

53 3722 นายสุพจน์  นิวาสเวช

54 1119 นางบุญศรี  สู่วงศ์ธรรม

55 3998 น.ส.สุภาพ  เฟื่องอักษร

56 9623 น.ส.วีนัส  ศรีพงษ์

57 2036 น.ส.อุษา นาคชื่น

58 1189 น.ส.ภาวิณี สันติกลาง

59 1126 น.ส.ทองดี ธนะวาสน์

60 2649 น.ส.ดวงพร วัฒนากวิน

61 2394 น.ส.วรินทร์พร พัฒนะโชติบูรณ์

62 5421 น.ส.ศิริกูล หมอดี

63 1282 น.ส.วันทา ศิริโสม

64 1203 น.ส.ภคนิจ วินิจสร

65 2804 น.ส.จุฑาทิพย์ มีสวัสดิ์

66 1746 นางอำาพร เทียนศิริ

67 10673 น.ส.ยุพรินทร์ วีระวัฒน์

68 6183 น.ส.เตือนใจ ศุภนคร

69 4276 นายพีระเดช กิจโกศล

70 10714 น.ส.อัมพร เอื่ยมสะอาด

71 2105 นางปรียา จันทร์สอง

72 1735 น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา

73 1186 น.ส.วลาวัลย์ ยรรยงค์

74 7266 น.ส. ปทุม บุญนะฤธี

75 978 น.ส. อรุณ น้อยจาด

76 4080 น.ส.ประนอม นิ่มสว่าง

77 4735 นายชัยวุฒิ สมคะเณย์

78 1820 นายสมหมาย เอกะวิภาต

79 2411 นายสุภโชติ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา

ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (กศป.) ได้อนุมัติ  

ผู้มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตร หรือเป็นโสด ครั้งที่ 1 จำานวน 

114 ราย รายละ 3,000 บาท ซึ่งสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553  เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

สหกรณ์ได้เปลี่ยนแบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการ สำาหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือ

เป็นโสด โดยเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ฟอร์มเก่าใช้ได้ถึงวันที่ 

30 มีนาคม 2553 เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

ลำาดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล

80 1736 น.ส.พรรณี เด่นรุ่งเรือง

81 2477 น.ส.นันทภรณ์ เทพนภา

82 973 น.ส.กาญจนา เศรษฐกร

83 1041 น.ส.สุภี โกศัยเนตร 

84 2246 นายโกวิท ฉายสุรีย์ศรี

85 4359 น.ส.กัณฐริกา อรรถสิษฐ

86 10173 น.ส.สังเวียน คงสาคร

87 6198      น.ส.เนาวรัตน์  วงศ์สุภาภรณ์     

89 6370 น.ส.ศิวพร สุวัฒนา

90 8041 นายพรหมมาตร์ ยุทธณรงค์

91 6150 น.ส.อุทิศ เทือกท้าว

92 2853 น.ส.มณฑา แดงบางดำา

93 1039 น.ส.สุมิตรา  ฉั่วตระกูล

94 4553 น.ส.สุมาลี ใจชนะ

95 4550 นางสุภาวดี คงเจริญ

96 3609 นายสุกิจ  รักพานิชแสง

97 7842 นางทิพยา จารุนาคร

98 2549 นางวรรษมน สระวารี

99 1098 นายโสดร อ่วมปราณี

100 6541 นายสมชัย มาเสถียร

101 5740 น.ส.นภาพร คงมีลาภ

102 6280 นายณรงค์ สุจริต

103 5807 นายธานี ฉายศรี

104 5289 น.ส.นิยมจิตร สายรัศมี

105 2655 นายสมยศ กีรติวุฒิกุล

106 4609 น.ส.ลัดดาวัลย์ จุลกทัพพะ

107 8098 น.ส.ลาวัลย์ ศรศิลป์ชัย

108 5113 นายวิเชียร เกื้อชู

109   1031 นายโกศล สุดแสวง

110 5730 น.ส.ชนิดา หงส์ทอง

111 2438 นายกรทอง นันทะเสนา

112 1709 น.ส.อัมพร นันทภาณุวัฒน์

113 7804 นางยศนันท์   พรหมโชติกุล

114 10960 นายอนันต์ ขันคำา
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 09.09 น.  

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการ 

ดำาเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย

นายประเสริฐ จิรัสคามิน กรรมการผู้จัดการ (SIA) 

ไ ด้ ร่ ว ม กั น ป ร ะ ก อ บ พิ ธี นำ า แ ท่ น ศิ ล า ฤ ก ษ์  

ที่ได้กระทำาพิธีในงานวันพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่  

28 กันยายน 2552 ลงประดิษฐาน ณ อาคาร

สำานักงานสหกรณ์ที่ อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง  

เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากัด

สอ.ปม.วางแท่นศิลาฤกษ์
ประดิษฐาน ณ อาคารสำานักงานแห่งใหม่

หลายท่านอาจสงสัยว่าเพราะเหตุใด เมื่อทำา

รายการถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมี 

ยอดเงิน 2 ยอด ซึ่งทั้ง 2 ยอดจะมีส่วนต่างกันอยู่ 100 บาท  

ยอดแรก คือ เงินคงเหลือในบัญชีของสหกรณ์ ส่วนยอด 

ที่สอง คือ จำานวนเงินที่สมาชิกสามารถถอนได้ และ 

เงินส่วนต่าง 100 บาท คือ เงินที่จะต้องคงเหลือติดบัญชี 

ของสหกรณ์ไว้นั่นเอง

ทำ�ไมจึงถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้ไม่เท่�กับยอดเงินคงเหลือจริงในบัญชี
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ลงนามซื้อลิฟต์ บ.โคเน่ไทยลิฟต์ จำากัด (มหาชน)

ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำานักงาน สอ.ปม. 
วันที่ 23 มีนาคม 2553

วันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด โดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการ

ดำาเนินการและนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ได้เป็นผู้แทนลงนามเซ็นสัญญาซ้ือลิฟต์กับบริษัทโคเน่ไทยลิฟต์ 

จำากัด (มหาชน) นายปรีชา มินศรี ผู้จัดการฝ่ายขายเขตงานกรุงเทพ โดยมีคณะกรรมการ สอ.ปม.ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำาหรับลิฟต์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ ยี่ห้อ KONE รุ่น KONE 3000 Monospace  จำานวน 2 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท  

(สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งลิฟต์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EN – 81 มีความเร็วไม่ตำ่ากว่า 60 เมตร 

ต่อนาที  มีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้ โดยสาร ภายในตัวลิฟต์ทุกตัวมีระบบ Interphone ใช้ติดต่อกับโอเปอเรเตอร์  

และห้องควบคุมอาคารได้ เมื่อลิฟต์ขัดข้องผู้โดยสารเพียงแค่กดปุ่มบนแผงบังคับในตัวลิฟต์เท่านั้น จะทำาให้สัญญาณกริ่งดัง 

ไปที่ห้องโอเปอเรเตอร์ด้วย

ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ

● หล่อคอนกรีตฐานราก ถังนำ้าใต้ดินแล้วเสร็จ

● หล่อคอนกรีตคานพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

 อยากจะเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ อยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์ ทำาได้อย่างไร ? ฮาโตริ มีคำาตอบ 

ทำาตามขั้นตอนง่ายๆ สะดวก ปลอดภัย ดังนี้

 ● เริ่มต้นเพียง 2,000 บาทก็สามารถเปิดบัญชีได้

 ● ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.025798899.com (ไปที่แบบฟอร์ม )

  - แบบฟอร์ม คำาขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

  - แบบฟอร์ม ใบแจ้งชำาระเงิน payment เขียนวัตถุประสงค์ 102

(ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ)

 ● นำาใบ payment พร้อมเงินไปฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์

 ● จากนั้นส่งคำาขอเปิดบัญชีพร้อมสำาเนาใบ payment มาที่สหกรณ์

 ● เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้วจะดำาเนินการเปิดบัญชี และส่งสมุดบัญชีเงินฝากให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ

 ● ครั้งต่อไปในการฝากเงินสามารถใช้ใบ payment ได้เช่นเดียวกัน โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน

**  เพียงทำาตามขั้นตอนง่ายๆ ท่านก็สามารถเป็นเจ้าของบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.00 ต่อปี 

อย่ารอช้า !! เริ่มออมทรัพย์ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความมั่นคงในวันหน้า

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ


