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วารสารสหกรณปาไม

วันท่ี 28 กันยายน 2554 

“บานใหมสหกรณ”
วันที่  28 กันยายน 2554 เวลา 8.29 น. – 12.00 น.  

กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ ฯลฯ 

ยินยอมใหหนวยงานแตละสังกัด ท่ีมีหนาท่ีจายเงินเดือน 

เงินคาตอบแทน หรือเงินคาจางใหแกพนักงาน

ราชการ และผูรับเงินคาตอบแทน หรือเงินคาจาง โดย

นําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่พนักงานราชการ มีอยูกับ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

อนึ่ง พนักงานราชการในสังกัดหนวยงานใด 

จะสามารถหักเงินไดหรือไม โปรดติดตอหนวยงาน

ในสังกัดของทาน        
อานตอหนา 3

ลงนามบันทึกขอตกลง
หักเงินเดือน ณ ท่ีจายพนักงานราชการ

กรมปาไม และ กรมอุทยานแหงชาติ ฯ

เปนสมาชิกครบ 6 เดือน
หักเงินได 3 เดือนจึงมีสิทธิยื่นคําขอกู

ประกาศผล
ทุนการศึกษาแลว

        ทุนการศึกษาประจําป 2554  ที่สอ.ปม. ไดสงเสริม

การศึกษาสนับสนุนความขยันหมั่นเพียรของบุตร

สมาชิกเพื่อเปน “รางวัลแดคนขยัน”  ประกาศรายชื่อ

เปนที่เรียบรอยแลว สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ

ไดที่ www.025798899.com

                                                อานตอหนา 2

ขอเชิญสมาชิกทุกทาน 

รวมงานวันเปดอาคาร
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

ทุนการศึกษาแลว

บานใหมสหกรณหลังนี้ บงบอกถึงความเปนรากฐานของการ

รวมพลังกัน เพื่อการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตามหลักการของสหกรณ  

จนกอเกิดเปนปกแผนมาอยางยาวนานกวา 33 ป 

ดวยความเอื้ออาทร จึงขยับขยายและเติบโตเปนปกแผนมากขึ้น 

เปรียบไดดั่งตนกลา ที่คอยๆ เติบโตจนกลายเปนปาใหญดั่งเชนทุกวันนี้ 

พบกันไดที่บานใหมสหกรณวันพุธที่ 28 กันยายน 2554

กําหนดการ

เวลา 08.29 น. พิธีสงฆ

เวลา 09.39 น. พิธีเปดอาคารสํานักงาน

เวลา 10.45 น. การเยี่ยมชมสํานักงาน

 การแสดงในหองประชุมใหญ

เวลา 12.00 น. รับคูปองอาหารกลางวันฟรี

 ณ หองอาหารวนาลี
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ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2554 เร่ืองการใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2554 น้ัน บัดน้ี สหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดพิจารณาผูมีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาเสร็จส้ินแลว 
ในป 2554 มีผูสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรท้ังส้ิน จํานวน 2,829 ราย สหกรณ
พิจารณาแลวมีผูไดรับทุนประเภททุนเรียนดี จํานวน 339 ทุน ทุนสงเสริมการ
ศึกษา จํานวน 2,462 ทุน ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม จํานวน 18 ทุน และทุนสงเสริม
การศึกษากรณีพิเศษ จํานวน 10 ทุน รวมผูไดรับทุนการศึกษาบุตรจํานวน 
2,829 ทุน  จํานวนเงินทุนการศึกษาบุตรท้ังส้ิน 1,885,000 บาท โดยจะโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถของสมาชิกซ่ึงบุตรไดรับทุนในวันท่ี 5 กันยายน 
2554 รายละเอียด ดังน้ี

1. ทุนประเภทเรียนดี  จํานวน 339 ทุน  ตามประกาศสหกรณกําหนด
ใหพิจารณาโดยนําผลการเรียนบุตรสมาชิกมาเรียงลําดับแยกตามระดับช้ันการ
ศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉล่ียในภาคการศึกษาท่ี 2 หรือผลการเรียน
เฉล่ียท้ังปกรณีประกาศผลการเรียนปละ 1 คร้ัง ของปการศึกษาท่ีผานมา (ปการ
ศึกษา 2553) ผูใดไดคะแนนเฉล่ียสูงกวาก็จะไดรับทุนการศึกษา สําหรับระดับช้ันใด
ผลการเรียนข้ันต่ําท่ีจะไดทุนการศึกษาหรือคะแนนเฉล่ียเทากันสหกรณจะจับฉลาก
ใหผูไดรับทุนการศึกษาเหลือเทากับจํานวนทุนการศึกษาท่ีจะมีได สวนท่ีจับสลาก
ไมไดจะไดรับทุนสงเสริมการศึกษา แตท้ังน้ีเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกบุตร
ของสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดี สหกรณมอบทุนเรียนดีใหกับบุตรสมาชิกท่ีมีผล
การเรียนคะแนนเฉล่ียข้ันต่ําท่ีจะไดรับทุนการศึกษาหรือคะแนนเฉล่ียเทากันของ
แตละระดับช้ัน โดยไมตองนํามาจับฉลาก ดังน้ี

1.1  ระดับประถมศึกษา (ป.2 - ป.6) รวมท้ังส้ิน 194 ทุนๆ ละ 1,500 บาท  
 - ระดับประถมศึกษา ป.2  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 55 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จํานวน 29 ราย  
 - ระดับประถมศึกษา ป.3  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 93 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ  4.00  จํานวน 54 ราย   
 - ระดับประถมศึกษา ป.4  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 69 ราย  

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จํานวน 30 ราย  
 - ระดับประถมศึกษา ป.5  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 95 ราย  

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จํานวน 48 ราย  
 - ระดับประถมศึกษา ป.6  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 79 ราย  

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ  4.00  จํานวน 33 ราย  

1.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) รวมท้ังส้ิน 105 ทุนๆ ละ 2,000 บาท  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.1  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 88 ราย  

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จํานวน 41 ราย   
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.2  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 67 ราย  

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จํานวน 13 ราย   
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.3  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 77 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00  จํานวน 15 ราย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.4  มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 67 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00 จํานวน 14 ร าย  
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.5 มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 55 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ  3.93-4.00 จํานวน 12 ราย 
 - ระดับมัธยมศึกษา ม.6 มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 51 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.97-4.00 จํานวน 10 ราย  

1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3 ) ระดับช้ันละ 5 ทุน รวมท้ังส้ิน 
10 ทุน ๆ ละ  2,000 บาท   

 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) ไมมีผูย่ืนขอรับทุนเรียนดี   
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.2) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 8 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.43-3.94  จํานวน 5 ราย  
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.3) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 10 ราย 

ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.57-3.66  จํานวน 5 ราย   

1.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1-2) ระดับช้ันละ 5 ทุน รวมท้ังส้ิน 
10 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  

 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 10 ราย 
ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.40-3.94  จํานวน 5 ราย  

 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.2) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา จํานวน 9 ราย 
ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี  มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.64-4.00  จํานวน 5 ราย  

1.5 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ระดับช้ันละ 5 ทุน รวมท้ังส้ิน 
20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีป 1) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา 
จํานวน 45 ราย ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียระดับ 4.00 จํานวน 5 ราย 

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีป 2) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา 
จํานวน 40 ราย ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.90-3.93 จํานวน 5 ราย 

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีป 3) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา 
จํานวน 36 ราย ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.66-4.00 จํานวน 5 ราย   

 - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีป 4 ข้ึนไป) มีผูย่ืนขอรับทุนการศึกษา 
จํานวน 49 ราย ผูท่ีไดรับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียระดับ 3.91-4.00 จํานวน 
5 ราย  
2. ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม มอบใหกับบุตรสมาชิกท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปการศึกษา 
2553  รวมท้ังส้ิน จํานวน 18 ราย ๆ ละ 1,000 บาท  

3. ทุนประเภทสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบใหกับบุตรสมาชิกท่ีศึกษา
ในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเปนเด็กท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษในสถาน
ศึกษา ท้ังน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาดังกลาวตองไดรับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมท้ังส้ิน จํานวน 10 ราย ๆ ละ 3,000 บาท

4. ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา มอบใหกับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีสงใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาทุกระดับช้ันการศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาล - ปริญญาตรี  และ
บุตรสมาชิกขอรับทุนเรียนดีเม่ือนําคะแนนเฉล่ียมาเรียงลําดับแลวไมอยูในระดับ
ท่ีจะไดรับทุนเรียนดีก็จะไดรับทุนสงเสริมการศึกษา รวมท้ังส้ินจํานวน 2,462 ทุนๆ 
ละ 500 บาท   

จึงขอประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับทุนการศึกษาบุตรใหสมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
ดังรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

 ประกาศ ณ วันท่ี   29   สิงหาคม  พ.ศ.  2554 
 
  
    

 (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ)                                   
 ประธานกรรมการดําเนินการ
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด     

 ประกาศ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนการศึกษา  ประจําป 2554
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ทุนเรียนดี 339 ทุน ทุนสงเสริมการศึกษา 2,462 ทุน ทุนปริญญาตรี
เกียรตินิยม 18 ทุน ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 10 ทุน รวม 2,829 ทุน 
รวมท้ังส้ิน 1,885,000 บาท  ตรวจรายช่ือไดท่ี www.025798899.com

 ตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เร่ืองการมอบทุน
การศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2554 น้ัน บัดน้ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
ไดพิจารณาผูมีสิทธิรับทุนการศึกษาเสร็จส้ินแลว ในป 2554 น้ี มีผูสมัครขอรับทุน
จํานวนท้ังส้ิน  2,829 ราย รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,885,000  บาท โดยโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถของสมาชิกผูไดรับทุนต้ังแตวันท่ี 5 กันยายน 2554 
รายละเอียดดังน้ี

1. ทุนประเภทเรียนดี 339 ทุน
พิจารณาโดยนําผลการเรียนบุตรสมาชิกมาเรียงลําดับแยกตามระดับช้ัน

การศึกษา ผลเกรดเฉล่ียท่ีไดรับทุนการศึกษามีดังน้ี
(1) ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) จํานวน 194 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท
 - ระดับ ป.2 จํานวน 29 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00
 - ระดับ ป.3 จํานวน 54 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00
 - ระดับ ป.4  จํานวน 30 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00
 - ระดับ ป.5  จํานวน 48 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00
 - ระดับ ป.6  จํานวน 33 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00  
(2)  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จํานวน 105 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
 - ระดับ ม.1 จํานวน 41 ทุน  เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00  
 - ระดับ ม.2 จํานวน 13  ทุน  เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00  
 - ระดับ ม.3 จํานวน 15   ทุน  เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00  
 - ระดับ ม.4 จํานวน 14   ทุน  เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00
 - ระดับ ม.5 จํานวน 12 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.93-4.00
 - ระดับ ม.6 จํานวน 10 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.97-4.00

(3) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3 และ ปวส.1-2) จํานวน 20 ทุน แบงเปน 
ปวช. 10 ทุน ๆละ 2,000 บาท

 (ระดับปวช. 2-3)
  - ระดับ ปวช.2 จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.43-3.94
 - ระดับ ปวช.3 จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.57-3.66
 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1-2)  จํานวน 10  ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
  - ระดับ ปวส.1 จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.40-3.94
  - ระดับ ปวส.2 จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.64-4.00
(4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จํานวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 - ระดับ (ปริญญาตรี ป 1) จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 4.00
 - ระดับ (ปริญญาตรี ป 2) จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.90-3.93
 - ระดับ (ปริญญาตรี ป 3) จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา 3.66-4.00
 - ระดับ (ปริญญาตรี ป 4ข้ึนไป) จํานวน 5 ทุน เกรดเฉล่ียไมนอยกวา

  3.91-4.00
(5) ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม มอบใหบุตรสมาชิกท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ท่ีสภามาหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในป
การศึกษา 2553  จํานวน 18 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

(6) ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให กับบุตรสมาชิกท่ี
ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเปนเด็กท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษใน
สถานศึกษา ท้ังน้ีโรงเรียนและสถานศึกษาดังกลาวตองไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 10 ทุน ๆละ 3,000 บาท

2. ทุนสงเสริมการศึกษา  2,462 ทุน
สําหรับสมาชิกขอรับทุนทุกคน ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาคนละ  500 บาท

สหกรณจะทําการโอนทุนการศึกษาเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ
ของสมาชิกผูไดรับทุน ภายในวันท่ี  5 กันยายน 2554   น้ี

ตรวจสอบรายช่ือผูไดรับทุนท้ังหมด ไดจาก www.025798899.com

ลงนามบันทึกขอตกลง ท้ังกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ ฯลฯ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 สหกรณไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือแกพนักงานราชการ 

ระหวางกรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช  และสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถยื่นกูเงินกูสามัญไดตาม
ประกาศ วาดวยการใหเงินกูสามัญสําหรับสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ  โดยใหหนวยงานทั้งสองสามารถหัก
เงินเดือน เงินคาตอบแทนของสวนราชการในแตละสังกัด โดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่พนักงานราชการ มีอยูกับ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพื่อเปนสวัสดิการดานสินเชื่อดวยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตแกพนักงานราชการ ที่เปนสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

ผลทุนการศึกษาป 2554

เงินกูสามัญ
สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ
กูไดตามเงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไมไดใหเงินกูสามัญ สําหรับสมาชิกสมทบ ที่เปน 

“พนักงานราชการ”ทําใหมีสมาชิกสมทบเขามากูเงินกันอยางลนหลาม จนทําใหพนักงาน

ราชการ ที่ยังไมเคยสมัครเปนสมาชิกสหกรณ ตางก็รีบมาสมัครสมาชิกกัน เปนจํานวนมาก 

เพราะ เล็งเห็นถึงประโยชนที่พวกทานจะไดจากสหกรณ

ในเมื่อทานรูวา สหกรณมีสิทธิประโยชนมากมายดี ๆ อยางนี้ อยาเสียโอกาสในการ

สมัครสมาชิกนะจะ สําหรับพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ สหกรณกําหนด สามารถ

ยื่นกูไดแลว ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

หลักเกณฑการใหเงินกู
➼ กูไดตามเงินเดือนสูงสุดถึง 1 แสนบาท

➼ เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน

➼ สงคาหุนติดตอกันครบ 3 เดือน

➼ มีหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินกู

➼ พนักงานราชการค้ํากันเอง 2 คน

➼ ทําประกันชีวิตกลุมต้ังแตเดือนละ 60 บาท

➼ ทําประกันภัยผูค้ําประกันเดือนละ 35 บาท

➼ มีเงินฝากคางไวในบัญชี 500 บาท
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ไมมีเรื่องใดที่แกไขไมได...ขอเพียงใหกําลังใจกับตัวเอง การแบงปนและความเอื้ออาทร...ทําใหโลกใบนี้นาอยู

ขึ้นเยอะ ใหเพียรพยายามคิดวาผูอื่นก็มีทุกขไมนอยไปกวาคุณหรืออาจจะหนักหนาสาหัสกวาเสียอีก หากนําความทุกข

ไปเปรียบกับผูที่แยกวา จะชวยใหมีกําลังใจเพิ่มขึ้น และรูสึกวายังโชคดีกวาอีกหลายๆ คน  ดังเชนที่นักปราชญเคยกลาว

เอาไววา “ในขณะที่ทานกําลังรองหมรองไหเพราะไมมีรองเทาใส  ทานควรคิดถึงคนที่เขาไมมีแมกระทั่งเทา”

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจายทุนสวัสดิการ เดือนกรกฎาคม ดังนี้

1. ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ      จํานวน 4 ราย เปนเงิน 2,000 บาท

2. ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก         จํานวน    1,058 ราย       เปนเงิน 105,800 บาท

3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหศพสมาชิก         จํานวน 5 ราย เปนเงิน 7,500 บาท

4. ทุนเพื่อสงเคราะหศพ บิดา มารดา คูสมรส     จํานวน 8 ราย เปนเงิน 12,000 บาท

5. ทุนสมาชิกไมมีบุตรหรือเปนโสด                  จํานวน 6 ราย เปนเงิน 18,000 บาท

6. ทุนสงเสริมการศึกษาสมาชิก                        จํานวน          6 ราย เปนเงิน 6,000 บาท 

7. ทุนสงเสริมการเรียนรูสมาชิก                        จํานวน         1 ราย เปนเงิน 350 บาท

8. ทุนสวัสดิการเพ่ือประกันชิวิตสมาชิก            จํานวน 12,669 ราย เปนเงิน 628,185 บาท 

 รวมสหกรณจายทุนสวัสดิการทั้งสิ้น              จํานวน 13,757 ราย เปนเงิน 789,835 บาท

ตั้งแตเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2554 สหกรณไดจายทุนสวัสดิการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,237,195 บาท

● เดือนมกราคม จายทุนสวัสดิการ 1,076,985  บาท

● เดือนกุมภาพันธ จายทุนสวัสดิการ    794,110 บาท

● เดือนมีนาคม จายทุนสวัสดิการ   888,635 บาท

● เดือนเมษายน จายทุนสวัสดิการ   843,945 บาท

● เดือนพฤษภาคม จายทุนสวัสดิการ    912,455 บาท

● เดือนมิถุนายน จายทุนสวัสดิการ    931,230 บาท

● เดือนกรกฏาคม จายทุนสวัสดิการ    789,835 บาท

สอ.ปม. ชวยเหลือสมาชิก
ประสบอัคคีภัยทั้งหลัง 30,000 บาท

สหกรณมอบเงินชวยเหลือสมาชิกประสบอัคคี

ภัยทั้งหลัง จํานวนเงิน 30,000 บาท ใหแก นาย สมชาย 

วิเชียรกัลยารัตน (เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน สํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12  จ.นครสวรรค)

ทุนสวัสดิการสมาชิก เดือน สิงหาคม
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แอดเวนเจอร เ วิรล จังหวัดนครราชสีมา เ พ่ือใหกลุมภาคีสหกรณ  

ไดแลกเปล่ียนความรู และหาแนวทางการบริหารจัดการเก่ียวกับสหกรณ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน ท้ังดานการเงิน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานขบวนการสหกรณและสังคม  

● ชวงน้ีฝายสมาชิกสัมพันธ ไดรับโทรศัพทจากสมาชิกสมทบท่ีเปน

พนักงานราชการ   และพนักงานจางเหมา (TOR)  สอบถามรายละเอียด

เก่ียวกับการเปดใหบริการเงินกูสามัญ และเงินกูฉุกเฉินทางโทรศัพท

กันยกใหญ เจาหนาท่ีสหกรณ ฯ ก็ยินดีตอบขอซักถามกันอยางเต็มท่ีจา 

ในหนา 6 มุมน้ีมีคําตอบยังพกพาคําถามท่ีถามบอยมาฝากเพ่ือนๆกันอีกดวย

● ขาวดี ๆ มีตลอด สมาชิกท่ีขอรับทุนการศึกษาใหบุตรสมาชิก 

ประจําป 2554 จากสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด บัดน้ีก็ได

ประกาศรายช่ือกันไปเปนท่ีเรียบรอยแลว สามารถตรวจสอบรายช่ือ

ไดท่ี www.025798899.com ดีใจกับทุกคนดวย

● เพ่ือนเราชาวสหกรณ ยังคงแวะเวียนมาชมงานกันอยางไมขาดสาย 

ลาสุด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทานก็ใหเกียรติมาเย่ียมชมดูงาน 

เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 น้ี แถมยังชวยกันแลกเปล่ียนขอคิดเห็น

ท่ีเปนประโยชนเพ่ือนําไปพัฒนาบริหารสหกรณเพ่ือประโยชนตอสมาชิก  

● เร็วๆ น้ี สมาชิกจะไดพบกับสายใยรักความอบอุนของลูกหลาน

ชาวปาไม ไมวาจะเปนคายเยาวชน

คนรักปา วันท่ี 7-9 ตุลาคม 2554  ณ 

อช.เขาใหญ คายครอบครัวสหกรณ

สัมพันธ  วันท่ี 22-24 ตุลาคม 2554 ณ อช.ดอยอินทนนทน้ี 

เหย่ียวขาวสาวจะเก็บภาพความประทับใจมาฝากทานสมาชิกกันนะเจาคะ   

หากปน้ีทานไมสะดวก ปหนาคงไมพลาดกิจกรรมดีๆ ท่ีสานความสัมพันธ

ครอบครัวฉัน ครอบครัวเธอกันนะจะ

● คุณนิเวศน สกุลศึก (นักวิชาการปาไมชํานาญการ) เขามาสหกรณ

ทีไรก็สงเสียงหัวเราะ 555 ไมใชใบหวยนะ ถือได

วาเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทานมักพูดเสมอวา 

“ทําวันน้ีใหดีท่ีสุด  เผ่ือพรุงน้ีอาจไมไดกล่ิน

ลมหายใจ” ฉะน้ันมาทําความดีและหัวเราะกัน

ดีกวา 55555555 

● สหกรณกาวไกล..มาจนถึงทุกวันน้ีได 

ก็เพราะความเอ้ืออาทรของพวกเราชาวสหกรณ 

รักษาความรัก สายสัมพันธดีๆ น้ีไว ฝนขางหนา รวมพลคนปลอดหน้ี 

และคนชางออม ตองเปนจริงไดในไมชา
พบกันใหมฉบับหนา

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�

● ฤกษงามยามดี วันท่ี 28 กันยายน 2554 น้ี ขอเชิญสมาชิกทุกทาน

มารวมเปดบานใหม สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  จะครบรอบ 33 ป 

กันแลวนะคะ ภายในงานมีกิจกรรมใหสมาชิกรวมสนุกมากมาย แตจะเปน

อะไรน้ัน ขออุบไวกอนจา...แตรับรองสนุกแน หามพลาดนะจะ ขอบอก!!

● ไมมีใครแกเกินเรียน สมาชิกหลายทานท่ีรักในการเรียน วันน้ี

ก็ไดรับปริญญามาอยางภาคภูมิใจ และอยาลืมท่ีจะขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือ

การเรียนรูและการศึกษาของสมาชิก  มุมานะ ต้ังใจเรียนแบบน้ี  สหกรณ

ก็มอบรางวัลแดคนท่ีมีความพยายามจา 

●  นายภูริภัณฑ และนางศิริวรรณ ทองวิจิตร สมาชิกเกษียณ 

ผูรวมทริปลาวใตคร้ังน้ี ทําเอามดยังอายท่ีท้ัง 2 ยังดูแลความรักและ

เติมความหวานใหกันสม่ําเสมอ

ใครท่ีรูสึกวาความรักของคูตัวเอง

กําลังจืดจาง ก็สามารถนําไปเปน

แบบอยางไดจา

●  สมาชิกโปรดทราบต้ังแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป 

สหกรณขอ ยกเลิก แบบฟอรมเงินกูสามัญท่ีเขียนไววา “เร่ิมใชวันท่ี 

1 มิถุนายน 2552” โดยใหใชแบบฟอรมเงินกูสามัญท่ีเขียนคําวา เร่ิมใช

วันท่ี15 ตุลาคม 2552 เปนแบบฟอรมปจจุบัน 

● ผานไปดวยดีกับงานสานฝนประสานใจ ภาคีสหกรณบางเขน 

ท่ีรวมเอา 11 สหกรณไวดวยกัน

 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรับมอบใหเปนเจาภาพ

ในการจัดประชุมสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน จึงไดจัดโครงการสัมมนา

ทางวิชาการข้ึน เม่ือวันท่ี 

22-24 กรกฎาคม 2554 

ณ โรงแรมฟาวเทนทรี 

รีสอรท  คาวบอย & 

บานใหมสหกรณ ของพวกเราชาวปาไม
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มุมนี้มีคําตอบ : โดย...ฝายประชาสัมพันธ

หลังจากท่ีสหกรณเปดใหพนักงานราชการกูสามัญ ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 54 เปนตนมา ไดมีขอซักถามจากพนักงานราชการ

จํานวนมาก ฝายประชาสัมพันธจึงขอตอบซักถามของพนักงานราชการ เพ่ือคลายความสงสัย ดังน้ี

1. ในการกูสามัญของพนักงานราชการ ในสวนของประกันภัยผูค้ําประกันน้ัน ใครเปนผูชําระคาเบ้ียประกันรายเดือน

ตอบ สําหรับประกันภัยผูค้ําประกันน้ัน ผูกูจะตองเปนผูชําระคาเบ้ียประกันรายเดือน เดือนละ 35 บาท ความคุมครอง 100,000 บาท 

2. หากหน้ีสามัญของพนักงานราชการชําระหมดแลวสหกรณจะเก็บเบ้ียประกันภัยผูค้ําประกันอีกหรือไม 

ตอบ เม่ือพนักงานราชการชําระหน้ีหมดแลวสหกรณจะไมเรียกเก็บเงินคาเบ้ียประกันภัยผูค้ําประกันอีก

3. หากย่ืนกูใหมพนักงานราชการจะตองทําประกันภัยผูค้ําประกันใหมดวยหรือไม

ตอบ หากมีการย่ืนกูใหมจะตองทําประกันภัยผูค้ําประกันใหมดวย เน่ืองจากเปนการเร่ิมตนสัญญากูใหม ถึงแมวาผูค้ําประกัน

จะเปนคนเดิมก็ตาม

4. หากพนักงานราชการมีอายุสัญญาจางคงเหลือนอยกวางวดการผอนชําระหน้ีท่ีสหกรณกําหนด จะสามารถย่ืนกูไดหรือไม 

ตอบ พนักงานราชการสามารถย่ืนกูไดตามปกติ เน่ืองจากสหกรณสามารถหักเงินเดือน ณ ท่ีจายได

5. การทําประกันชีวิตน้ันพนักงานราชการสามารถทําประกันท่ีเบ้ียใดไดบาง

ตอบ เร่ิมต้ังแตเบ้ียประกัน 60 บาท ถึง 470 บาท คุมครองสูงสุด 1,600,000 บาท

6. พนักงานราชการซ่ึงเปนผูค้ําประกันจําเปนจะตองทําประกันชีวิตของตนเองดวยหรือไม

ตอบ หากพนักงานราชการซ่ึงเปนผู ค้ําประกันไมไดมีการกูดวย จะทําประกันชีวิตหรือไมทําก็ได ตามความสมัครใจ

ของพนักงานราชการ

7. พนักงานราชการซ่ึงเปนผูค้ําประกันจําเปนจะตองทําเร่ืองใหหักเงินเดือน ณ ท่ีจายดวยหรือไม

ตอบ พนักงานราชการซ่ึงเปนผูค้ําประกันจําเปนจะตองทําเร่ืองใหหักเงินเดือน ณ ท่ีจายดวยเชนกัน

8. หากพนักงานราชการไดย่ืนกูมาแลว และภายหลังผูค้ําประกันลาออกจากงานจะตองทําอยางไร

ตอบ ผูกูจะตองทําเร่ืองกูมาใหม เพ่ือปรับสัญญาเงินกูและเปล่ียนแปลงผูค้ําประกัน โดยผูกูสามารถกูเทากับยอดหน้ีคงเหลือ 

ณ ปจจุบัน ซ่ึงจะไมไดรับเงิน หรือจะย่ืนกูมาใหมเพ่ือรับเงินสวนตางหลังจากหักหน้ีเดิมก็ได

9. หากพนักงานราชการไดย่ืนกูมาแลว และภายหลังผูกูลาออกจากงานจะตองทําอยางไร

ตอบ เม่ือลาออกจากหนวยงานแลวยังสามารถเปนสมาชิกสมทบตอไปได และผูกูจะตองแจงมายังสหกรณ เพ่ือขอชําระหน้ี

ดวยตนเอง โดยการนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถกอนวันส้ินเดือน จํานวนเงินเทากับยอดท่ีจะตองชําระหน้ีรายเดือน 

และสหกรณจะหักชําระหน้ีจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถแทนการหักจากเงินเดือน
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มุมนี้มีรางวัล
ตอบถูกรับ นาิกาเรือนหรู ไปครอง
   

สําหรับคําถามประจําฉบับท่ี 

135  ถามวา วันเกิดสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วันท่ี

เทาไหร และครบรอบก่ีป ทราบ

คําตอบแลวรีบสงมาไดท่ี forestcoop@gmail.com หรือ

ตู ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 ขอใหสงท่ีอยูท่ีชัดเจน

มาดวยนะครับ ภายในวันศุกรท่ี 21 ตุลาคม 2554 ใครตอบถูก 

รับรางวัล นาิกาต้ังโตะหรู มีสไตล จํานวน 5 เรือน ไปเลย

เฉลยคําถามฉบับ ท่ี 134  รับหนัง สือธรรมมะ 

“ไดเวลาชําระจิตชํารุด”

● คุณกานตสุดา  หลอเลิศธรรม

● คุณสุมน อภินันทนพงศ

● คุณอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม

● คุณสุจิตรา  สังขงาม

● คุณสุภา  นิลหยก

ผลการดําเนินงาน
รายการ 30 มิถุนายน 2554 31 กรกฎาคม 2554

จํานวนสมาชิก 13,117 13,120

จํานวนสมาชิกสมทบ 5,566 5,782

สินทรัพยรวม 8,566,714,460.49 8,710,736,661.23

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 137,704,775.06 63,833,126.71 

เงินลงทุนระยะส้ัน 220,000,000.00 500,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก (ฉุกเฉิน) 59,303,001.05 60,738,680.73 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก (สามัญ) 5,740,635,882.30 5,766,954,524.03 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก (พิเศษ) 763,971,925.83 762,749,957.91 

เงินลงทุนระยะยาว 1,565,001,000.00 1,470,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,185,490.57 5,289,291.02 

สินทรัพยไมมีตัวตน 73,082,061.50 80,267,405.60 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,724,815.10 797,166.15 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 105,509.08 105,509.08 

หน้ีสินรวม 5,072,138,418.59 5,162,672,555.80

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 625,000,000.00 685,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 406,176,300.03 404,421,851.64

เงินรับฝากออมทรัพย (สมาชิกสมทบ) 58,265,581.36 57,194,649.54

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 2,471,566,763.57 2,502,074,543.95

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 932,642,366.85 926,951,069.63

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 382,227,541.18 387,552,695.96

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 118,454,143.44 117,454,445.86

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค (สมาชิกสมทบ) 21,432,798.59 21,767,686.28

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 26,795,512.34 27,508,614.76

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 1,402,891.88 1,485,117.00

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 1,774,530.79 1,774,530.79

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด 35,273.85 35,273.85

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 25,240.13 25,240.13

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมประมง จํากัด 10,528.24 10,528.24

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด 10,536.31 10,536.31

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 10,536.31 10,536.31

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 137,995.19 137,995.19

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 782,544.26 1,125,740.84

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,365,150.95 13,748,816.20

หน้ีสินไมหมุนเวียน 14,022,183.32 14,382,683.32

ทุนของสหกรณ 3,494,576,041.90 3,548,064,105.43

ทุนเรือนหุน 3,013,820,670.00 3,040,160,560.00

ทุนสํารอง 206,894,505.86 206,894,505.86

ทุนสะสม 150,275,238.01 150,092,088.01

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 123,585,628.03 150,916,951.56

รายได 234,445,403.87 277,551,171.53

ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 204,692,940.30 240,451,804.18

ผลตอบแทนจากการลงทุน 29,501,694.47 36,805,338.25

รายไดอ่ืน 250,769.10 294,029.10

คาใชจาย 110,859,775.84 126,634,219.97

ดอกเบ้ียจาย 91,069,279.74 102,873,005.12

คาใชจายดําเนินการ 19,790,496.10 23,761,214.85

กําไรสุทธิ 123,585,628.03 150,916,951.56

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75

ออมทรัพยพิเศษ 4.00

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50

เงินกู (เร่ิมวันท่ี 1 สิงหาคม 2554) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.30

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย(คงท่ี 2 ป) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย(ปท่ี3-12) 4.30

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 4.50

สามัญเพ่ือการทองเท่ียว 4.50

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 1 3.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 2 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปท่ี 3หรือไมมีคงท่ี) 6.00

เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25
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ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาสง

วารสารสหกรณปาไม

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ นายธนโรจน โพธิสาโร
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรียพรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินออน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  วาที่ร.ต. หญิง พจนีย  พวงจันทร นางสาวกุลพรภัสร พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร.0-2903-8257-9

  สองเว็บ สารพันไอที
อยากรอบรูเร่ืองเทคโนโลยีตามแวดวงไอทีใหทัน ไมใชเร่ืองยาก แถมไมตองเสียเงินกอนโตไปเขา

คอรสเรียนเพ่ิม เพราะเด๋ียวน้ีเขามีเว็บไซตท่ีพรอมเปนตัวชวยพัฒนาทักษะไอทีดวยตนเอง สําหรับคอไอที
ท่ีตองการอัพเดทวิทยาการใหมอยูตลอดเวลา ลองคลิกเขาไปท่ี www.it-guides.com ไกดดานไอทีรายน้ีได
รวบรวม เทคนิคตางๆ ความรู และแนะนําการใชโปรแกรม ทิปการแกไขปญหาไวรัสสปายแวร ซอฟตแวร
ฮารดแวร เกมดาวนโหลดเอาไวอยางครบถวน 

เน้ือหาภายในเว็บเนนใหสาระความรูรวมถึงเว็บดีไซนซ่ึงกําลังเปนท่ีสนใจของใครหลายคนแต
สําหรับมือใหมท่ียังไมแมนเร่ืองโปรแกรมตางๆมากมายไมวาจะเปนวินโดวสกราฟฟกเน็ตเวิรคหรืออินเทอรเน็ตใหผูใชไดเรียนรูแบบเปนข้ันเปน
ตอนต้ังแตระดับพ้ืนฐานไปจนถึงมืออาชีพ 

หากอยากสรางเว็บดวยตัวเองตองมาท่ีน่ี Webmaster คอยแนะนําการสรางเว็บดวยภาษาHTMLสุดยอดภาษาพ้ืนฐานรวมท้ังประยุกต
การสรางใหมีลูกเลนดวยจาวาสคริป(JavaScripts)พรอมดวยเคร่ืองมือตางๆ ในการพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ียังรวมเทคนิคการใชโปรแกรมตางๆ อาทิ การเรียนรูโปรแกรมอ่ืนๆ ระบบความปลอดภัยและแอนต้ีไวรัส อีกดวย แถมมี
ตัวอยางปญหา พรอมวิธีแกไขให  เรียกไดวา ความรูไมมีท่ีส้ินสุดจริงๆ

มารวมลุนรางวัล 5 หมื่นบาท
ในวันที่ 28 กันยายน 2554

วาใครจะเปนผูไดรับรางวัลออมทรัพยชีวิตพอเพียง
ลดโลกรอน –ละอบายมุข -เลิกตามกระแสนิยม

วิธีเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง
1. ด า ว น โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ใ บ เ ป ด บัญ ชี เ งิ น ฝ า ก อ อ ม ท รัพ ย ชี วิ ต พ อ เ พี ย ง
ไดท่ีwww.025798899.com หรือขอรับใบเปดบัญชีเงินฝากไดท่ีสหกรณ สําหรับทานใด
ท่ีอยูตางจังหวัดสามารถสงใบเปดบัญชีมาทางไปรษณียได

2. บัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียงจะฝากโดยหักจากเงินเดือนเทาน้ัน ข้ันต่ําเดือนละ 100 บาท 
สูงสุดไมเกินเดือนละ 3,000 บาท งดฝากไมได แตเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินฝากรายเดือนได
ใครท่ีอยากมีโชคดีๆ แบบน้ี รีบเปดบัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียง ท่ีใหดอกเบ้ียสูงถึง 4.50 % 
พิเศษ!! ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิรวมลุนรางวัล 50,000 บาท ปละ 2 คร้ัง รวม 100,000 บาท

สหกรณจะมอบโชคดีๆ ใหแกสมาชิกแบบนี้ปละ 2 ครั้ง ใหแกสมาชิก
ที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท (รวม 100,000 บาท) 
และจะจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน  วันเกิดสหกรณของทุกป และในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป (ตนเดือนกุมภาพันธ) ใครจะเปนผูโชคดีตอนรับ
อาคารใหมควารางวัลออมทรัพยชีวิตพอเพียงดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินฝากจํานวน 10,000 บ. (1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เงินฝากจํานวน   5,000 บ. (2 รางวัล)
รางวัลที่ 3 เงินฝากจํานวน   1,000 บ. (30 รางวัล)
                

..มิสเตอร IT


