
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งช�ติ
เยี่ยมชมสหกรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 พล.ต.ท. วิโรจน์ 
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ
แห่งชาติ ได้นำาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำานวน 7 ท่าน 
ศึกษาดูงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการ
สมาชิก โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
ดำาเนินการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวนิช กรรมการ
ทำาหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

ผลการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่
พร้อมแบ่งงานคณะกรรมการ
อำานวยการ - เงินกู้ - ศึกษาฯ

คณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี 34 ลงมือปฏิบัติงานทันที โดยประชุมคร้ังท่ี 1  

เม่ือวันอาทิตย์ 6 กุมภาพันธ์ 2554                                อ่านต่อหน้า 2     

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขน�ย จำ�กัด เยี่ยมชมสหกรณ์
    

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 นายชาญชัย ตั้งชู รองผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนวังขนาย จำากัด นำาคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 
ประธานกรรมการดำาเนินการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวนิช กรรมการทำาหน้าที่ 
ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 129 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

อ่านต่อหน้า 5 

ประกาศแล้ว 33 รายช่ือ 
ผู้โชคดี คว้ารางวัล
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
รวมมูลค่าถึง 50,000 บาท

                      ติดตามรายชื่อได้ที่หน้า 4              

โอกาสทองอยู่ในมือ
ครอบครัวสมาชิกทุกท่านกับ

ประกันครอบครัวอุ่นใจ

ร่วมพิชิตรางวัล

มูลค่ากว่า 

1,625,000 บาท
                                                            อ่านต่อหน้า 6
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สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี เป็นเดือนที่สหกรณ์ฯเรามีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี เพื่อ
พิจารณางบดุล การจัดสรรกำาไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
กิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำาปี 2554 และสรรหา
คณะกรรมการดำาเนินการ และจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง รางวัล
สินเชื่อวนาเคหะ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
จำานวน  289  คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2554 และการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  

ในปีนี้ผู้แทนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ และ
พร้อมใจเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิม
ซึ่งหมดวาระ จำานวน 8 ท่าน โดยมีผู้แทนสมาชิกพร้อมเข้ามาช่วยบริหาร
งานสหกรณ์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยสนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการดำาเนินการ รวมทั้งสิ้น 15 คน  ทั้งจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ ในการ
พัฒนาสหกรณ์ โดยมี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง  ผู้แทนสมาชิก สำานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง)  เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

ที่สำาคัญปีนี้ได้มีการมอบรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” ให้กับนาย 
สุริยะ ศรีชุม  ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ในการดำารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

         
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 34 

ประจำาปี 2554 จำานวน 8 คน ดังนี ้ 

 ลำาดับ      ชื่อ – สกุล                     คะแนนรวม
 1. นายวิชิต สนธิวณิช                 190
 2. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์            164
 3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์    148
 4. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล        144
 5. นายอนุชิต แตงอ่อน               132
 6. นายสุเทพ บัวจันทร์                129
 7. นายณรงค์ มหรรณพ               121
 8. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม                 120

 จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 8 คน ดังกล่าว เมื่อรวม
กับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 7 คน รวมเป็น คณะกรรมการ
ดำาเนินการ 15 คน ดังนี้

 1. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
 2. นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3. นายจงเจริญ  กิจสำาราญกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4. นายสนิท  ศรีสุระ รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5. นายณรงค์  มหรรณพ เหรัญญิก
 6. นายณรงค์  ทองขจร ผู้ช่วยเหรัญญิก
 7. นายวิชิต  สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ
 8. นายธนโรจน์  โพธิสาโร กรรมการ

 9. นายชุมพล  เจียมวิไล กรรมการ
 10. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์ กรรมการ
 11. นายอนุชิต  แตงอ่อน กรรมการ
 12. นายสุเทพ  บัวจันทร์ กรรมการ
 13. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม กรรมการ
 14. นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
 15. นายชัยยันต์  คำาป้อ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่  34 ได้แบ่งหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ จำานวน 3 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการอำานวยการ

 1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการ
 2. นายณรงค์  มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอำานวยการ
 3. นายธนโรจน์  โพธิสาโร กรรมการ
 4. นายวิชิต  สนธวิณิช กรรมการ
 5. นายชัยยันต์  คำาป้อ กรรมการ  
 6. นายอนุชิต  แตงอ่อน กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

 1. นายจงเจริญ  กิจสำาราญกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้
 2. นายธนโรจน์  โพธิสาโร ประธานคณะกรรมการเงินกู้
 3.   นายณรงค์  มหรรณพ กรรมการ
 4.   นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
 5.   นายวิชิต  สนธิวณิช กรรมการ  
 6.   นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 1. นายสนิท  ศรีสุระ ที่ปรึกษา
 2. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม ประธานคณะกรรมการศึกษา 
   และประชาสัมพันธ์
 3. นายณรงค์  ทองขจร กรรมการ
 4. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์                    กรรมการ
 5. นายชุมพล  เจียมวิไล                     กรรมการ 
 6. นายสุเทพ  บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

ผลก�รเลือกตั้งกรรมก�รชุดใหม่
ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2554

ลงทะเบียนผู้แทนสมาชิก 

ประธานกรรมการดำาเนินการ 

เลขานุการและผู้จัดการ 

ดำาเนินการประชุม
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รายการ 31  มกราคม 2554

จำานวนสมาชิก 13,041

จำานวนสมาชิกสมทบ 5,020

สินทรัพย์รวม 8,074,175,769.52

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 61,495,137.55 

เงินลงทุนระยะสั้น 99,000,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 57,583,928.73 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,654,767,554.73 

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 775,819,931.31 

เงินลงทุนระยะยาว 1,365,001,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,233,192.45 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44,866,131.71 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,303,383.96 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 105,509.08 

หนี้สินรวม 4,607,498,434.61

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 465,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 365,879,883.32

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 48,260,019.83

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,337,674,698.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 857,718,087.12

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 357,902,773.89

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 105,426,786.12

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 19,695,089.35

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 22,454,959.17

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,032,382.76

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,677,202.13

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 34,584.44

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,746.83

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,322.47

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำากัด 10,330.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,330.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 135,298.16

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด 110,000.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,546,899.88

หนี้สินไม่หมุนเวียน 12,894,040.00

ทุนของสหกรณ์ 3,444,533,749.87

ทุนเรือนหุ้น 2,886,023,910.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94

ทุนสะสม 109,115,957.73

รายได้ 269,470,494.20

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 35,159,589.02

ผลตอบแทนจากการลงทุน 33,703,199.09

รายได้อื่น 1,379,506.83

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 76,883.10

ค่าใช้จ่าย 13,016,003.98

ดอกเบี้ยจ่าย 10,486,106.21

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 2,529,897.77

กำาไรสุทธิ 22,143,585.04

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  กรกฎาคม  2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-ปีที่10) 4.10

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85

อัตร�ดอกเบี้ย

ประธานกรรมการดำาเนินการ

มอบโล่รางวัล 

“คนดีศรีสหกรณ์” 

ให้กับ นายสุริยะ ศรีชุม

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 

ประธานกรรมการ 

หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

ผลก�รดำ�เนินง�น

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2554

ผู้แทนสมาชิก นายกฤตธี จันทร์สง่า ให้ข้อคิดเห็น  

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ 

สมัครเป็นกรรมการสอ.ปม.

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ตอบข้อซักถามผู้แทนสมาชิก

บรรยากาศการเลือกตั้ง

เป็นไปด้วยความคึกคัก
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ร�งวัลที่1 เงินฝ�ก 10,000 บ�ท จำ�นวน 1 ร�งวัล
รางวัลที่ 1 เลขที่สมาชิก ชื่อ- สกุล จำานวนเงิน  (บาท)

1. 15064 น.ส.เทพิน  จันทรสีมาวรรณ 10,000

ร�งวัลที่2 เงินฝ�ก 5,000 บ�ท จำ�นวน 2 ร�งวัล
รางวัลที่ 2 เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล จำานวนเงิน  (บาท)

1. 5420 น.ส.ขนิษฐา  น้าสุนีย์ 5,000

2. 11299 นายสาธิต      มณฑาทิพย์ 5,000

ร�งวัลที่3 เงินฝ�ก 1,000 บ�ท จำ�นวน 30 ร�งวัล
รางวัลท่ี 3 เลขท่ีสมาชิก ช่ือ-สกุล จำานวนเงิน  (บาท)

1. 4436 นายวงศกร      ไม้คู่ 1,000

2. 7833 นายภักดี         บุญทอง 1,000

3. 7514 นางนิชภาดา   พุฒิพิริยะ 1,000

4. 718 นางดนยา   เวโรจน์  (คล้ายพุก) 1,000

5. 8041 นายพรหมมาตร์   ยุทธณรงค์ 1,000

6. 8460 นายกิตติศักด์ิ   พิมพ์โคตร์ 1,000

7. 2949 นางจันทร์เพ็ญ   เจริญชันษา 1,000

8. 7155 นายน่ิมนวน   กัญญาสาย 1,000

9. 9760 นางจิตติมา   ศิริเมืองราช 1,000

10. 417 นายบรรเจิด   ช้างสีสังข์ 1,000

11. 1086 นายพรศักด์ิ   จำาเริญศรี 1,000

12. 10766 นายประเมิน   โล่ห์นารายณ์ 1,000

13. 10053 นายนิรันดร   สมัครการ 1,000

14. 10826 นายกฎ   ชัยพินิจ 1,000

15. 6566 นายสมุทร   กล้าสาริกิจ 1,000

16. 14549 นายสมบัติ   อ่อนสอาด 1,000

17. 8025 นายพงษ์ศักด์ิ   กันจะขัติ 1,000

18. 6034 นายอุบล   ยศรุ่งเรือง 1,000

19. 4669 นายเกรียงไกร   แก้วอุดม 1,000

20. 9295 นางบุหงา   ลาบรรเทา 1,000

21. 4682 นายพิชัย   วัชรวงษ์ไพบูลย์ 1,000

22. 16402 นายวิรัช   ล้อภักดีตระกูล 1,000

23. 5105 นายสุทิน   เจ้ินสว่าง 1,000

24. 6792 นายพงศ์ศักด์ิ   ลอยวิสุทธ์ิ 1,000

25. 7008 นางเกษร   ดำาปาน 1,000

26. 15286 น.ส.จิรภา   จิตคงสง 1,000

27. 503109 นายพิทักษ์   หางาม 1,000

28. 4988 นายประสิทธ์ิ   จริงจิตร 1,000

29. 10176 นายครรชิต   ยองใย 1,000

30. 2389 นายสมสันต์   ศรีสุข 1,000

ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้เร่ิมให้บริการ
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ มาต้ังแต่ ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก 
มาใช้บริการแล้ว รวม 1,154 ท่าน 

ในโอกาสท่ีการให้เงินกู้พิเศษวนาเคหะ จะเข้าสู่ทศวรรษท่ี 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  
ท่ีให้ความเช่ือม่ัน และไว้วางใจ ใช้บริการ 

สหกรณ์ จึงขอมอบรางวัลให้สมาชิกโดยการจับฉลาก  
10 ท่านแรก ท่ีใช้บริการเงินกู้พิเศษวนาเคหะ   
มีรายนาม ดังต่อไปน้ี 
1. นายมนตรี  อ่ิมชัย เลขท่ีสมาชิก 13429
2. นายนิพนธ์   เกษตรานันท์ เลขท่ีสมาชิก 3990 
3.  นายธรรมรัตน์    หาทูล           เลขท่ีสมาชิก 8793
4.  นางหทัยรัตน์      คำาปวน         เลขท่ีสมาชิก  2422
5. นางเบญจา  แท้สูงเนิน          เลขท่ีสมาชิก  6382
6. นายพูนศักด์ิ    ลออสุวรรณ       เลขท่ีสมาชิก  3861
7. นางดวงสุชาดา   บุญประเสริฐ  เลขท่ีสมาชิก  10243
8.  นายฤทธี            ลือโฮ้ง              เลขท่ีสมาชิก  7761
9. นายพฤกษ์          จันทพิมพะ      เลขท่ีสมาชิก  4619
10. นายถวิล           แก้วผอม           เลขท่ีสมาชิก  10822

นอกจากน้ี  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ขอมอบ
รางวัลให้กับสมาชิกท่ีใช้บริการเงินกู้พิเศษวนาเคหะ โดยจับฉลากให้
รางวัลเพ่ิมอีก 10 รางวัล ในวันประชุมใหญ่ประจำาปี 2554 วันท่ี 5 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 มีรายนาม ดังต่อไปน้ี 
1. นายชัยรัตน์   แก้ววงษา          เลขท่ีสมาชิก  8777
2. นายภูริชวัน(กริช)    บุษบก                 เลขท่ีสมาชิก  8310
3. นายวรพล    ดีปราสัย เลขท่ีสมาชิก  15242
4. นายพิเชฏฐ์    ชอนงูเหลือม      เลขท่ีสมาชิก  3169
5. นายสุรพงษ์    สายณสิต เลขท่ีสมาชิก  872
6. นายสมพร    ศิริ               เลขท่ีสมาชิก  4690
7. นายธวัชชัย    สายชู เลขท่ีสมาชิก  4202
8. นายผดุงเกียรติ    ม่วงนนทศรี เลขท่ีสมาชิก  14796
9. นายสมคิด    ปัญญาดี เลขท่ีสมาชิก  12116
10. นายเทอดศักด์ิ    หมอมนต์ เลขท่ีสมาชิก  8620

หมายเหตุ :  ของรางวัลท่ีได้รับ คือ กระเป๋า Co-Op Green Bag คนละ 1 ใบ
 ทางสหกรณ์จะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์

ร�ยช่ือผู้ท่ีได้รับร�งวัลเงินฝ�กออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
(จับฉล�กในวันประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2554  

วันที่ 5/02/2554)

ร�ยชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึกจ�ก
เงินกู้พิเศษวน�เคหะ
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“ดูให้ดี อาจเป็นหนี้ไม่รู ้ตัว”

ปัจจุบันนี้ท่ านสมาชิกจะมี  
การเซ็นเอกสารต่างๆ มากมาย ซ่ึง 
ลายเซ็นต์ต่างๆ  นั้นก็มีหลายรูปแบบ      

เช่น  เซ็นแบบสบายๆ ตามสไตล์ 
ของตนเอง  หรือ เซ็นตามลักษณะ
ของโหราศาสตร์  เซ็นตามตำาแหน่ง
หน้าที่การงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำาให้ท่านสมาชิกจะมีลายเซ็นต์ที่ 
หลากหลายมากมาย ฉะนั้นการรับรองลายเซ็นต์เพื่อเป็นการยืนยัน 
ตัวจริง ลายมือจริงของท่าน ท่านควรที่จะทำาเรื่องรับรองลายเซ็นต์ตนเอง
เข้ามาที่สหกรณ์ เพื่อเป็นการอัพเดทลายเซ็นต์ล่าสุดของเรา (หากมีใคร
มาแอบอ้างลายเซ็นต์จะได้เป็นการเซฟลายเซ็นต์ตัวเองไปในตัว)  
เท่านี้ท่านก็ไม่เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วละค่ะ.........เห็นมั้ยค่ะ เรื่องเล็กๆ 
อย่างนี้แต่อาจเป็นปัญหาใหญ่กับท่านก็ได้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัว 
อย่างหนึ่งเหมือนกัน และยังมีภัยที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
มาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟัง เพราะขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์บางท่าน 
ประสพกับภัยตัวน้ีมาแล้ว จึงอยากจะเล่าให้ท่านสมาชิกฟังเผ่ือท่านสมาชิก 
อ่านคอลัมน์นี้แล้ว ท่านจะได้เพิ่มความระมัดระวัง และมีความรอบคอบ
มากขึ้นกับเอกสารรวมถึงสำาเนาบัตรต่าง ๆ ที่ท่านถ่ายเอกสารไว้ สำาเนา
บัตรประชาชนอย่าถ่ายให้กับใครง่ายๆ ควรขีดฆ่าลงชื่อกำากับว่า.. 
ใช้เฉพาะทำาเรื่องอะไร ให้กับใคร และยังรวมไปถึงการวางเอกสารสำาคัญ
ไว้อย่างไม่มิดชิด อาจทำาให้เป็นที่ล่อตาล่อใจให้กับพวกมิจฉาชีพได้  
ฉะนั้นวันนี้เรามาอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องภัยใกล้ตัวกันดีกว่า 

เศรษฐกิจที่ไม่ดีขณะนี้ท่านคงเคยได้ยิน......ได้ฟัง....... หรือได้อ่าน
ข่าว........เกี่ยวกับเรื่องภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับท่านสมาชิกโดยไม่ทัน
ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยก็ได้นะเจ้าค๊ะ

ภัยใกล้ตัวธุรกรรมทางการเงิน .......บัตรเครดิตไม่ได้ถือใช้ 
.............ทำาไมไปเป็นหนี้ได้นะ.................?

 หลอกว่าได้รับรางวัลจากรายการโชว์หรือกิจกรรมของบริษัท
ต่าง ๆ  ขอให้โอนเงินภาษีรางวัล

 แอบอ้างเป็นสรรพากร ให้จ่ายภาษีบางส่วนแล้วจะลดให้หรือ
ได้รับคืนภาษี  แต่ต้องโอนเงินให้บางส่วนทางตู้ ATM

 หลอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือสมมุติตัวว่าเป็นตำารวจ DSI 
ร่วมทวงหนี้ และหลอกให้ไปโอนเงินใช้หนี้ที่ตู้ ATM

ถ้าท่านสมาชิกได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ในลักษณะเหล่านี้   
ขออย่าได้หลงเชื่อ ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองจากหยาดเหงื่อแรงกาย
ของตนเองไปอย่างคาดไม่ถึง ธนาคารและสหกรณ์ไม่มีการติดตามหนี้
หรือภาระผูกพันทางโทรศัพท์

 วิธีการของการหลอกลวง  ต้มตุ๋น

ของมิจฉาชีพ มีวิธีท่ีพบเห็นบ่อย ๆ 

คือ

มุมน้ีต้องอ่าน
: โดยสามสาวสหกรณ์

ร�ยชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึกจ�ก
เงินกู้พิเศษวน�เคหะ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีพัฒนาไปรวดเร็วปานติดจรวด ถ้าคอไอทีไม่อยาก
ล้าสมัย มาฟังเคล็ดลับดีๆ สำาหรับคนไอที ฉบับนี้เปิดตัวคอลัมน์ใหม่ “รอบรู้
เรื่อง IT” ที่จะทำาให้เพื่อนสมาชิก ได้ทราบกลเม็ด เคล็ดลับ สาระน่ารู้ต่างๆ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(Computer), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ  เรามาดูกันว่า ฉบับนี้มีเคล็ดลับ
อะไรกันบ้าง   

 หากคุณต้องส่งอีเมล์ไปหาคนกลุ่มเดิมบ่อยๆ ครั้ง ทำาไมไม่สร้าง Mailing 
List ล่ะค่ะ? ประโยชน์จากการสร้างกลุ่มรายชื่อคือคลิกเพียงครั้งเดียว 
ก็สามารถส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มดังกล่าว สนใจแล้วใช่ไหมค่ะ งั้นมาเริ่มกัน
เลย เริ่มต้นด้วยการเปิด Personal Address Book ขึ้นมา เลือก Group 
จากเมนู คลิก Add Mailing List ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นให้ใส่อีเมล์
แอดเดรสลงไปในช่อง Member โดยจะพิมพ์เข้าไปเอง หรือดึงจากบัญชี
รายชื่อที่มีอยู่เดิมก็ได้

 คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ของ Internet Explorer ที่บางคนอาจยัง
ไม่รู้ ถ้าหากลองกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนล้อของ 
เมาส์แบบ Wheel Mouse เราจะสามารถเปล่ียนหน้าเว็บไปมา เหมือนกับ 
การกดปุ่ม Back และ Forward บนเมนูของตัวโปรแกรม นอกจากนั้น 
เราอาจกดปุ่ม Alt พร้อมกับลูกศรซ้าย-ขวา เพื่อเลื่อนไปมาได้  
เช่นเดียวกันค่ะ

 อยากให้วินโดว์สของคุณมีเสียงตอนเปิดเป็นแบบของตัวเองไหม? รู้หรือ
เปล่าว่าเราสามารถเล่นไฟล์เพลงแบบ Midi ในตอน StartUp ได้ เร่ิมจาก 
ไปยกเลิกเสียงที่ Control Panel/Sounds ตั้งค่า Start Windows ให้เป็น  
None จากนั้นสร้างช็อตคัทของไฟล์ Midi ที่ต้องการลงไปโฟลเดอร์ 
Startup ใต้ เมนู Windows/Start/Startup จากนั้นคลิกขวาที่ช็อตคัท 
ดังกล่าว เลือก Properties จากนั้นในช่อง Target ให้กรอกข้อความดังนี้ 
c:windowsmplayer.exe /play /close filename.mid (ระบุพาธให้ถูกต้อง
ด้วย) จากนั้นในช่อง Run ให้เลือก Minimised เพียงเท่านี้ทุกครั้งที่เปิด
วินโดว์สขึ้นมาใช้งาน เราก็จะได้ฟังเพลงที่ต้องการ ไม่ต้องนั่งฟังเพลง
เก่าๆ อีกต่อไป

เมื่อทราบเคล็ดลับต่าง ๆ แล้วก็อย่าลืมลองทำาดูนะคะ จะได้รู้ว่า 
โลก IT ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าเราพยายามเรียนรู้และเข้าใจ...

รอบรู้เรื ่อง IT
 : ไผ่ลู่ลม

เฉลยคำาถามฉบับที่ 128 
ใครเป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์  

อายุเท่าไหร่ อยู่จังหวัดอะไร ทำางานอะไรเป็น
อาชีพเสริม

คำาตอบ คุณสุริยะ ศรีชุม อายุ 55 ปี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เล้ียงฟาร์มหอยเป็น
อาชีพเสริม

คำาถามประจำาฉบับท่ี  129
ให้บอกเคล็ดลับหรือเทคนิคเก่ียวกับ

ความรู้ด้านไอทีมา 3 ข้อ ส่งคำาตอบมาได้ท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 
E-mail: forestcoop@gmail.com ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ใครตอบได้
เร็วสุด รับรางวัล เส้ือค่ายสหกรณ์ เน้ือดีไปเลย 5 ตัว

มุมนี้มีรางวัล



6

ส�ระน่�รู้                                                 

ความสวยที่รับประทานได้ ดอกนางแลว หรือ เอี้ยงแลว
ดอกนางแลว เป็นไม้ล้มลุกขึ้นตามป่าในฤดูแล้ง อยู่ในวงศ์ Liliaceae มีลำาต้นอยู่

ใต้ดิน ทั้งหมดทั้งต้นรวมถึงใบด้วย มีความสูงราว 30 - 80 เซนติเมตร 
ดอก ดอกเป็นช่อ มีโคนโผล่จากต้นใต้ดินมีหลายดอก คล้ายกับช่อกล้วยไม้ แต่ละช่อ

มีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวอมชมพูเป็นจำานวนมาก
ใบ เป็นใบเดี่ยวมีก้านออกจากต้นใต้ดินยาวราว 20 - 45 เซนติเมตร
ชาวเหนือบางบ้านจะปลูกต้น “นางแลว” หรือ “เอื้องแลว” ไว้หลังบ้านเพื่อเด็ดดอก

ไปทำาเป็นอาหาร บางคนลวกจิ้มนำ้าพริก แกงรวมกับยอดชะอม เรียกว่า “แกงผักหละ” หรือ
จะรวมกับผักชนิดอื่นนำาไปแกงแคก็ได้รสชาติอร่อยไปอีกแบบ

 ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล :  วารสารดอยหลวง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง (โครงการพระราชดำาริ) ในสังกัดสำานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มีภารกิจในการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้อันเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า)                      

ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าจะเหลือเวลาของตนอีกนานเท่าไหร่ 1 วัน 1 เดือน  1 ปี หรือ 1 ชั่วโมง  ฟังดูแล้วน่ากลัว แต่นี่คือเรื่องจริง !!   
ใครที่คิดว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นการแช่งตัวเอง หรือเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล คงต้องมานั่งคิดพินิจพิจารณากันใหม่..

คนซื้อประกันชีวิต ไม่ใช่เพราะว่า ใครบางคนจะต้องตาย แต่เพราะว่า ...ใครบางคนจะต้องอยู่ต่อไปต่างหาก เมื่อคุณจากไป พ่อ
แม่ของคุณ ภรรยาของคุณ ลูกๆของคุณ และคนที่คุณรัก จะต้องมีชีวิตต่อไป ในการมีชีวิตอยู่ พวกเขาจำาเป็นต้องใช้เงิน แม้ในยามที่คุณ 
จากไปแล้ว เพราะฉะนั้น จงอย่าทำาให้ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่คุณอยากซื้อ แต่หาซื้อไม่ได้ แต่เราต้องซื้อตอนที่เราไม่อยากได้ เหมือน
การซื้อร่มตอนที่ฝนไม่ตก จะซื้อทำาไม แต่หากฝนตกแล้วคุณไม่มีร่มคุณเองจะเปียกใช่ไหม แล้วหากช่วงเวลาอันไม่คาดคิด 
มันเกิดขึ้นกับตัวคุณวันใดวันหนึ่ง อย่างน้อยคุณเองก็จะไม่เปียก ถ้าคุณได้ซื้อร่มเอาไว้ก่อนที่ฝนมันจะตก ชีวิตของเราก็เช่นกัน  
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา  สิ่งเหล่านี้ฟ้องให้รู้ว่า “ทุกอย่างล้วนอนิจจัง ไม่มีสิ่งใด 
เที่ยงแท้และแน่นอน” แล้วเราล่ะ...ใช้ชีวิตที่ดำารงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้อย่างผู้รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วหรือยัง?

สำาหรับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ทุกท่าน วันนี้สมาชิกสามารถสมัครทำาประกันชีวิตให้กับบุคคลในครอบครัว
ของท่านได้ ในวงเงินสูงสุดถึง1,600,000 บาท (กรณีอุบัติเหตุ) โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งท่านสามารถชำาระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน 
ได้เพียงเดือนละ 400 และ 470 บาท พร้อมทั้งยังได้ลุ้นของรางวัลต่างๆ มากมาย มูลค่ากว่า 1,625,000 บาท **ของรางวัลสงวนสิทธิ์ให้กับ 
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเท่านั้น

อย่างน้อยดิฉันก็คนนึงล่ะท่ีรู้สึกไม่ประมาทในชีวิตมากข้ึนหลังจากท่ีเผลอเพลินมานาน แล้วคุณล่ะ !!กำาลังประมาทในชีวิตอยู่หรือปล่าว? 

ติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์  โทร.0-2579-7070

โอกาสทองอยู่ในมือครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
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สวัสดีเดือนแห่งความรัก เดือนนี้หันไปทางไหนก็เห็นดอกกุหลาบเบ่งบาน หัวใจทุกไซส์
ทุกขนาด ดวงใหญ่ดวงน้อยปลิวว่อนไปท่ัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าวันแห่งความรักจะมีอยู่วันเดียว วันไหน ๆ  
ก็ส่งความรักถึงกันได้  

ผ่านพ้นเทศกาลวันแห่งความรักและวันตรุษจีนไปแล้ว สำาหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ย่างเข้าเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงอากาศร้อนที่สุดของเมืองไทย ร้อนนี้ หลายคนมีโปรแกรม 
หลบร้อนไปพักผ่อนหาความชุ่มฉำ่าตามที่ต่าง ๆ 

อย่างไรก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

❤ คุณฐานุตรา เวียงนาค ผู้แทนสมาชิก จ.เชียงราย  สาวเหนือที่มาพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
เป็นเอกลักษณ์ แถมยังมีลีลาการเต้นที่สนุกสนาน ในงานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็นวันประชุมใหญ่ เต้นเก่ง 
ร้องเพลงเพราะแบบนี้ นักร้องมืออาชีพยังอาย..และขอแสดงความยินดีกับผู้แทนสมาชิกที่ได้รับรางวัลจาก
กิจกรรมต่างๆ มากมายในงานเล้ียง  สหกรณ์ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านท่ีอยู่ร่วมสังสรรค์จนจบงานจ้า…

❤ ข่าวดี !! กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำาปี 2553 และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์  ขอปรบมือให้ดังๆจ้า..

❤ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน หากท่านถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม แล้วระบบเกิดขัดข้อง ทำาให้บัตรถูกยึด หรือไม่สามารถทำารายการได้ ให้ท่านแจ้งไปที่
ธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่  - ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 1551 ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข 0-2777-7777

❤ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เบญจวรรณ  สุภารัตน์ สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 5238 สังกัด ทสจ.นครนายก กับความสำาเร็จอีก
ขั้นหนึ่ง ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สหกรณ์ขอสนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษาจ้า

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

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สายสัมพันธ์สหกรณ์ โดย : รุ้งตะวัน

รักดีๆ มีได้ทุกวัน


