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วารสารสหกรณ์ป่าไม้
รับสมัครแล้ว “คนดีศรีสหกรณ์”
แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซื่อสัตย์ – อดออม - เอื้ออาทรต่อผู้อื่น                                                                                                       
สมาชิก / สมาชิกสมทบ ขยายเวลาคัดสรรเสนอรายชื่อ หมดเขต 15 พ.ค. 2555

➣ การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2555
➣ การตดัสนิโดยคณะกรรมการด�าเนนิการ สอ.ปม.ในการประชมุเดอืนตลุาคม 2555
➣ การมอบรางวัล วันประชุมใหญ่ประจ�าปี 2556
➣ ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองค�า มูลค่า 

40,000 บาท  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

ท�าไมต้องตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์??
หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอ่านจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และ

อย่าคิดว่าเป็นเร่ืองไกลตัว เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน วันนี้ยังอยู่ดี แต่พรุ่งนี้
ตื่นเช้าขึ้นมา อาจจะไม่ได้กลิ่นลมหายใจ ฉะนั้นการเตรียมความพร้อม ไม่ประมาท 
เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิต                                                                    อ่านต่อหน้า  4  

อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงวันแห่งการรอคอย
ค่ายครอบครัวและค่ายเยาวชน

เตรยีมตวัเตรยีมใจให้พร้อม ต้อนรบัปิดเทอมใหญ่นี้
แล้วไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน มาร่วมเดินป่าหา 
ลมหายใจแห่งธรรมชาตกินั แล้วจะรูว่้าการเข้าค่ายให้อะไรมากกว่าท่ีคดิ!!

✿ ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 55 จัดขึ้น  
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

✿ ค่ายครอบครวัสหกรณ์สัมพนัธ์ รุน่ที ่7 ระหว่างวันที ่27 – 29 เมษายน 55 จดัขึน้ 
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ทั้ง 2 ค่าย ปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2555

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่ม
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

  
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาว 
อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้ันตอนการกู้ฉุกเฉิน
ทางโทรศัพท์   

(CO-OP PHONE)  สำาหรับสมาชิกสมทบที่เป็น

พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) และพนักงาน

ราชการ                                    อ่านต่อหน้า 2

ในฉบับพบกับ
➣ ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ 

 (CO-OP PHONE)  ส�าหรับสมาชิกสมทบ

 ที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) 

 และพนักงานราชการ........................…. หน้า 2   

➣ สงกรานต์นี้หยุดความตายได้ด้วยตัวคุณ  หน้า 3

➣ ท�าไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ............. หน้า 4

➣ “พ่อ” เสาหลักแห่งความมั่นคง

 แสงสว่างน�าทางแผ่นดิน........................ หน้า 5

สอ.ปม.มอบแก้วนำา้พลาสตกิ
ให้สำานักบรหิารงานกลาง
เพ่ือนำาไปใช้ในศูนย์อาหารวนาลี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 สอ.ปม.ได้ส่งมอบแก้วนำ้า จำานวน 1,000 ใบ พร้อม
สกรีนข้อความ “ศูนย์อาหารวนาลี และตราสหกรณ์” เพื่อใช้ในศูนย์อาหารวนาลี โดย
มีนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ เป็นผู้มอบแก้วดังกล่าว ให้กับนายธนโรจน์ โพธิสาโร  
ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานกลาง ผู้รับมอบ
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เรื่องจากปก

รบัสมคัรแล้ว “คนดศีรสีหกรณ์”
แบบอย่างใช้ชวิีต “เศรษฐกจิพอเพยีง”
ซือ่สตัย์ – อดออม - เอือ้อาทรต่อผูอ้ืน่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความประสงค์ยกย่อง

เชิดชูสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดี 

ตามวถิชีวีติแบบพอเพยีง ให้เป็นสมาชกิต้นแบบ และเสรมิสร้าง ปลกูฝัง 

จิตส�านึกและค่านิยมแห่งความพอเพียง เพื่อให้สมาชิกและสมาชิก 

สมทบ มคีวามภาคภมิูใจและเหน็คณุค่าของการประกอบคณุงามความดี  

มีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทร 

ต่อผู้อื่น

การคัดเลือกและการตัดสิน
✿ 1. การคัดสรร โดยให้สมาชิก สมาชิกสมทบ กลุ่มสมาชิกและหน่วย

ราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ัวประเทศ 

เสนอรายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบที่เห็นสมควรได้รับรางวัล “คนดี 

ศรีสหกรณ์”

✿ 2. การคัดเลือก โดยคณะท�างานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” 

พิจารณาคัด เลือกผู ้ที่ เห็นว ่ า เหมาะสมได ้ รับรางวัลน� า เสนอ 

คณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณาตัดสิน

✿ 3. การตัดสิน โดยคณะกรรมการด�าเนินการสอ.ปม. พิจารณา

ตัดสินผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”

✿ 4. กรณีไม่มีผู ้เหมาะสม คณะกรรมการด�าเนินการสอ.ปม. ขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ระยะเวลาด�าเนินการ
✿ สมาชิกและสมาชิกสมทบ  เสนอรายชื่อถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2555

✿ การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 

สิงหาคม 2555

✿ การตัดสินโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรม 

ป่าไม้ จ�ากัด ในการประชุมเดือนตุลาคม 2555

✿ การมอบรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

รางวัล  “คนดีศรีสหกรณ์” ประจ�าปี 2555  
จ�านวน 1 รางวัล
ผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับรางวัลดังนี้

✿ โล่เชิดชูเกียรติ

✿ เข็มทองค�า  “คนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า 40,000 บาท

สิทธิการกู้ฉุกเฉิน
ส�าหรับสมาชิกสมทบ
ส�าหรับพนักงานราชการ 
และพนักงานจ้างเหมาบริการ TOR

โดย...ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ์

ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ได้ให้เงนิกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์ 
ส�าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ  และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
TOR เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
สมาชกิสมทบ โดยมเีงือ่นไขการกูแ้ละขัน้ตอนการกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์ตาม 
รายละเอยีดดงันี้

เง่ือนไขการกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิ(COOP – Phone )
★ ต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
★ ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  เดือนละไม่น้อยกว่า 
100 บาท
★ กูไ้ด้ 1 เท่าของเงนิได้รายเดอืน และไม่เกนิ 90% ของทุนเรอืนหุน้
★ ช�าระคนื ไม่เกนิ 12 งวดเดอืน
★ ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการใช้บตัรสหกรณ์ ATM ปีละ 200 บาท
★ จะต้องกรอกค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉกุเฉนิทางโทรศพัท์ (COOP – Phone)
★ ส�าหรับพนกังานจ้างเหมาบรกิาร TOR จะต้องน�าเงนิได้รายเดอืนฝากเข้า
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ พร้อมทั้งท�าบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ต้องมีสมาชิก
ค�า้ประกนั 1 คน และช�าระค่าบริการโอนเงนิผ่านธนาคารฯ (ค่าหุน้ ช�าระหนี้ 
ประกนัชวีติ และอืน่ๆ) ปีละ 180 บาท

ขัน้ตอนการกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิ (COOP – Phone) 
ส�าหรบัพนกังานราชการ
★ กรอกค�าขอกูแ้ละสญัญาเงนิกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์ ( COOP – Phone )
★ กรอกหนงัสอืยนิยอมหกัเงนิได้รายเดอืนตามแบบท่ีสหกรณ์ก�าหนด
★ ส�าเนาบตัรพนกังานราชการ
★ ส�าเนาสญัญาจ้าง
★ ช�าระค่าธรรมเนยีมการใช้บตัรสหกรณ์ ATM ปีละ 200 บาท โดยใช้แบบ
ฟอร์มใบแจ้งการรับช�าระเงนิ (PAYMENT) ระบวุตัถปุระสงค์ 116 ช�าระผ่าน
ธ.กรงุไทย หรอื ธ.ไทยพาณชิย์ และแนบส�าเนาใบโอนจากธนาคารพร้อมกบั
เอกสารประกอบค�าขอกูฉ้กุเฉนิ ส่งเอกสารมายงัสหกรณ์

ขัน้ตอนการกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิ (COOP – Phone) 
ส�าหรบัพนกังานจ้างเหมาบรกิาร (TOR)
★ กรอกค�าขอกูแ้ละสญัญาเงนิกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์ ( COOP – Phone )
★ ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน
★ ส�าเนาสญัญาจ้างเหมาบรกิาร
★ ช�าระค่าธรรมเนยีมการใช้บตัรสหกรณ์ ATM ปีละ 200 บาท และค่าบรกิาร
โอนเงนิผ่านธนาคารฯ ปีละ 180 บาท โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรบัช�าระเงนิ 
(PAYMENT) ระบวุตัถปุระสงค์ 116 ช�าระผ่านธ.กรุงไทย หรอื ธ.ไทยพาณชิย์ 
และแนบส�าเนาใบโอนจากธนาคารพร้อมกับเอกสารประกอบค�าขอกู้ฉุกเฉิน 
ส่งเอกสารมายงัสหกรณ์
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ลมร้อนพัดมาพร้อมๆ กับความรื่นเริงอย่างไทยๆ ด้วยเทศกาล
สงกรานต์เดือนเมษายน ชวนให้เรานึกถึงอะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
วันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย ช่วงปิดเทอม การท่องเที่ยว ช่วงเวลาดี ๆ  
แบบน้ีต่างอยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตา ได้มโีอกาสท�าบญุใส่บาตร รดน�า้ขอพร 
ผู้ใหญ่ สืบทอดวัฒนธรรมที่ดี ส�าหรับคนส่วนใหญ่ พอนึกถึงสงกรานต์ 
ต ้องไม ่ลืมนึกถึงเรื่ องความปลอดภัยกันด ้วย เพราะในแต ่ละป ี  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือว่าเกิดความสูญเสียกับชีวิตคนไทยจากการ 
เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติถึง 2 เท่า 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความ
ประมาททั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับ หลับใน คึกคะนอง  น�ามาซึ่ง
ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเหย่ือเมาแล้วขับมีให้
พบเห็นเป็นประจ�า บางคนเสียชีวิต บางคนพิการ สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยาก
ให้เกิดข้ึน แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีอีกหลายคนที่อาจจะมีวันหยุด
ยาวมากกว่าคนอื่นหรือมีวันหยุดยาวแบบถาวร สาเหตุเพราะการเมา
แล้วขับ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ไม่อยากให้มีใครต้อง
หยุดยาวตลอดไป จึงขอวิงวอนว่าถ้าไม่อยากหยุดยาวต้องเมาไม่ขับ สิ่งที่
สอ.ปม.เป็นห่วงอย่างยิ่งคือ อุบัติเหตุทางด้านการจราจรที่เกิดขึ้น    เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย

ค�าแนะน�าส�าหรับท่านท่ีเตรียมจะไปเท่ียวในช่วงสงกรานต์เพื่อให้
ตัวท่านเองและคนในครอบครัวรวมทั้งคนที่คุณรักจะได้มีความสุขตลอด
เทศกาล

1. ไม่ด่ืมสุราหรือเสพของมึนเมาในช่วงก่อนหรือขณะเดินทาง 
โดยเด็ดขาด

2. หลีกเลี่ยงการขับขี่มอเตอร์ไซด์
3. การเล่นน�้าสงกรานต์จะต้องไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้น�้าแข็ง 

เพราะอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

สงกรานต์นี้หยุดความตายได้ด้วยตัวคุณ
                                                             : ไผ่ลู่ลม

เนื่องด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ 

สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ถือก�าเนิดขึ้น คือ สหกรณ์ “วัดจันทร์

ไม่จ�ากัดสินใช้” ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 สมาชิกสหกรณ์จ�านวนนับพันจะรวมตัวกัน

เพื่อวางพานพุ่มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรม

หมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการ

หลวง พระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เสด็จเป็นประธานอย่างสม�่าเสมอทุกปี 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด น�าโดยนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะ 

เพื่อร�าลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
วันอาทิตย์ท่ี 26 ก.พ.2555

จากสถิติสงกรานต ์ ในป ี  
2554 ท่ีผ่านมา เกดิอบุตัเิหตทุางถนน รวม 3,215 คร้ัง เสยีชวีติรวม 271 คน  
บาดเจ็บรวม 3,476 คน “ถ้าดื่มสุราแล้วยังฝืนขับ” จะว่าไม่รู้ก็คงไม่น่า 
จะใช่ คงจะรู ้แต่ไม่เชื่อมากกว่า หลายคนบอกว่าเป็นช่วงเวลาของ
การเฉลิมฉลอง ไม่ดื่มก็ไม่สนุก ก็ไม่ว่ากัน เพียงแต่หยุดคิดกันสักนิด  
ว่าความสนุกของเรามันคุ้มกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ มีเหตุการณ์ 
ให้ดูเป็นตัวอย่างกันทุกปี ทั้งได้รับบาดเจ็บ พิการ ตาย แล้วอย่างนี้คุณ 
ยังจะสนุกด้วย “น�้าเมากันอีกหรือ”



4

ท�าไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์
และหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ของท่านอัพเดทหรือยัง?
         : ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอ่านจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ ก็เปรียบ

เสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือที่ก�าหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน ์

ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ ค่าหุ้น เงินฝาก และดอกเบี้ย เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหมทดแทน (หลังจากหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์แล้ว) และเงิน

สวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ 

กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ท่านสมาชิกรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงบุคคล หรือ สัดส่วนของผู้รับผลประโยชน์ได้  

เนื่องจากกาลเวลาไม่เคยรอใคร อาจมีบุคคลผู้รับผลประโยชน์ถึงแก่กรรม  การเปลี่ยนแปลงหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ จะต้องท�าเป็นหนังสือ 

ฉบับใหม่ ระบุวันเดือนปี ให้ชัดเจนแทนฉบับเดิมแล้วยื่นต่อสหกรณ์

ปัจจุบันมีสมาชิกส่วนหนึ่งได้แจ้งเปลี่ยนแปลง โดยท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ซึ่งสหกรณ์ก็จะด�าเนินการ

ให้ตามความประสงค์ของสมาชิก แต่มีสมาชิกจ�านวนหนึ่ง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เลย ซึ่งบางท่านได้ท�าไว้ตั้งแต่บรรจุ

ข้าราชการและเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ๆ โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีครอบครัว จึงมักมอบให้บิดา มารดา เป็นผู้รับโอนประโยชน์ เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิก

หลายท่านมีครอบครัว และบุตร เติบโตจนจบการศึกษา และบิดาหรือมารดา อาจถึงแก่กรรมไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนังสือผู้รับโอน

ประโยชน์เลย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่คาดคิดสมาชิกถึงแก่กรรม ท�าให้มีผลกระทบต่อครอบครัว คู่สมรส บุตร อาจได้รับความเดือดร้อนได้

ดังนั้นหากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะเปลี่ยนหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ หรือไม่มั่นใจว่า หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ฉบับปัจจุบัน

ถูกต้องตรงความประสงค์ของตนหรือไม่ โปรดท�าหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ โดยระบุวันที่ 

ให้ชัดเจน เพ่ือให้มีผลเพิกถอนฉบับเดิม (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ได้จาก www.025798899.com หรือต้องการ

ข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-7070)

ทุนสวัสดิการสมาชิกเดือนกุมภาพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ค�านึงเสมอว่า สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก คือ สิ่งที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการ ต่างได้ตระหนักถึง ในแต่ละเดือนสหกรณ์ได้มอบทุนสวัสดิการให้กับสมาชิก เป็นจ�านวนเงินที่มาก เพราะเรา
เป็น  “ครอบครัวสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้

ลำาดับ ทุนสวัสดิการสมาชิก
ก.พ. ม.ค. – ก.พ.

จำานวน 
(ราย)

จำานวนเงิน
(บาท)

จำานวนเงิน
(บาท)

1 สมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ 287 861,000 2,220,000

2 ทุนเพื่อวันเกิดสมาชิก 1,088 108,800 240,800

3 ทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก  6 9,000 12,000

4 ทุนสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส     18 27,000 67,500

5 ทุนสมาชิกที่มิได้ท�าประกัน 1 100,000 100,000

6. ช่วยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ - - 10,000

7. ทุนไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  6  18,000 33,000

8. ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก   1 1,000 1,000

9. ทุนเพื่อประกันชีวิตสมาชิก    12,661 627,395 1,255,870

รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ทั้งสิ้น 1,752,195 3,940,170
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็น

ทุกอย่างส�าหรับประชาชนชาวไทย ชาวต่างประเทศที่มาท่องเท่ียว 

ยังประเทศไทยมักจะแสดงความแปลกประหลาดใจท่ีได้รับรู้ถึงความรัก 

และเทิดทูนอย่างสูงของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว ฯ แต่

ความแปลกใจนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเม่ือพวกเขาได้รับรู้ถึงการอุทิศ

พระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ดังนั้น พวกเขาจึงเข้าใจได้ว่า สาเหตุที่ชาวไทยรักและ

เทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากก็เพราะพระราชจริยวัตรและ 

พระราชกรณียกิจของพระองค์ ส่ิงนี้คือส่ิงน่าชื่นชมที่สุดในสังคม 

ซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษทางชนชั้น  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มักจะได้รับการกล่าวถึงว่า

เป็นกษัตริย์  ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลกซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็น

เช่นนั้นจริงๆ  ในระยะเวลา 66 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�าริเริ่มต้นโครงการนับพันโครงการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเพื่อท�านุบ�ารุง 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกท�าลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังทรงสามารถติดตาม

สถานการณ์ของประชาชนของพระองค์อย่างใกล้ชิด ไม่เว้นแม้แต่

สถานการณ์น�้าท่วม เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ท่านทรงห่วงใย 

พสกนิกรชาวไทย ที่ได้รับอุทกภัยดังกล่าว ทรงประทานถุงยังชีพ 

ไปตามพื้นที่ต่างๆ และทรงเป็นก�าลังใจให้กับประชาชนชาวไทย ดังนั้น 

ความจงรักภักดีของพวกเราต่อพระองค์นั้นจึงลึกซึ้งและรับรู้ได้อย่าง

ชัดเจนและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างล้นพ้น

ท่านทรงเป็นแบบอย่างของคุณงามความดี  เป็นสัญลักษณ์

ของความบริสุทธิ์ 

“พ่อ” เสาหลักแห่งความมั่นคง
“แสงสว่างนำาทางของแผ่นดิน”

จากสังคมซึ่งผู้คนปฏิบัติตามมาตรฐานของสังคม มาเป็น

สังคมวัตถุนิยมและสุขนิยม

ประเทศไทยเองก็ประสบอุปสรรคปัญหาหลากหลาย

ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว เช่น สงครามเย็น กบฏคอมมิวนิสต์ การท�า

รัฐประหาร ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ การก่อจลาจลบนท้องถนน

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ภัยสึนามิ และความไม่สงบสุขในภาคใต้ น�้าท่วม

ประเทศไทย

เมื่อเหล่าคนรวยและมีอ�านาจนิยมท่ีจะโอ้อวดความมั่งคั่ง

ของพวกเขา หัวใจของพวกเรากลับอบอุ่นเมื่อได้รับรู้ว่า

พระเจ้าอยู่หัวฯของเราทรงใช้สิ่งของซึ่งผลิตภายในประเทศ 

รองเท้ากีฬาธรรมดา ไม่ทรงท้ิงดินสอท่ีใช้แล้วเพียงครึ่งหนึ่งทรงเสวย

ข้าวซ้อมมือแม้ว่าข้าวซ้อมมือมักจะถือกันว่าเป็นอาหารส�าหรับนักโทษ 

และทรงรับสุนัขข้างถนนเป็นสุนัขทรงเลี้ยง

เมื่อประเทศแสดงความไม่เต็มใจในการยอมรับชนกลุ่มน้อย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนชนกลุ่มน้อยน้ัน 

เพื่อให้ปวงชนชาวไทยท้ังชาติรู้ว่าพวกเขาต้องเป็นมิตรต่อกันหาก

ต้องการให้เกิดความสงบสุขสันติ  เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดจาก

ความละโมบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแส

เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในประเทศกลับมามีจิตส�านึก

เราได้เห็นความงดงามของความเรียบง่ายในองค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เราได้เห็นความกล้าหาญ

และการให้โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ความมานะบากบั่น และพระจริยวัตรทางศาสนาอันงดงาม

เมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความรักจากบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ซ่ึงเป็นแบบ

อย่างของความดีงาม ท�าให้เรามีพลังอันมหัศจรรย์ท่ีจะเผชิญหน้าต่อ

สิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเป็นเพียงบุคคลเดียวที่

ท�าให้เรากลับมามีความเชื่อในมนุษยธรรมและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

อีกครั้ง  ในยามที่เรามีความทุกข์ยากและหมดหวัง และนั่นจึง

เป็นเหตุผลที่เรารักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวของเรายิ่งนัก”

:  คนหลังเลนส์



สายสัมพันธ์สหกรณ์
:  รอน แรมทาง
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“ทุกนาทีมีความหมาย
เม่ือเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์”

สายน�้าไม่คอยท่า กาล

เวลาไม่รอใครพรุ่งนี้ยังมีวันที่จะ

ผ่านไป ขอให้ท�าให้ดีที่สุด  แล้ว

ความยากของวันน้ีจะผ่านไป อย่า

ไปทกุข์กงัวลท�าให้ด ีเท่าทีเ่หน็ว่า

ถูกต้อง เพราะทุกช่วงเวลาจะไม่

หวลคนืมา

➣ ทุกภารกิจของสหกรณ์ สมาชิก

สามารถมส่ีวนร่วมได้ อย่างเช่น นายสมเกยีรติ 

บ้านกล้วย  สมาชกิเลขที ่785 เจ้าหน้าทีอ่ทุยาน

แห่งชาตริามค�าแหง  จงัหวดัสโุขทยั ได้ท�าการ

รบัสมคัรสมาชกิใหม่  จ�านวน 11 ราย  

ทางสหกรณ์ขอปรบมือดังๆ ให้กับ

ความมีน�้าใจที่ช ่วยสร้างเครือข่าย

สมาชกิให้กว้างขวางมากยิง่ขึน้ 

➣ บอกเล่าเก้าสิบ สมาชกิทีอ่ยูห่่างไกล ทีท่ราบข่าวว่าเพือ่น

สมาชิก หรือ  บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร เสียชีวิต สามารถแจ้ง

โดยตรงมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โทร.0-2579-7070 หรือ 

แจ้งผ่านผู ้แทนสมาชิกได้เช่นกัน เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากดั มทีนุสวัสดกิารสงเคราะห์การศพบดิา มารดา คูส่มรส 

และบตุรสมาชกิ โดยจะต้องยืน่ค�าขอรบัทนุพร้อมใบมรณะบตัร และ/

หรอื ส�าเนาทะเบยีนบ้าน ภายใน 60 วนั นบัจากวนัเสยีชวีติ สหกรณ์

จะมอบสิ่งแสดงการไว้อาลัยหรือร่วมท�าบุญในงานศพ ในวงเงิน  

1,500 บาท 

➣ พี่ต้อย ฐานุตรา เวียงนาค 

ผู้แทนสมาชิกและกลุ่มเพื่อนๆ จังหวัด

เชียงราย แดนซ์กระจาย ในวนัประชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 ชนิดที่ว่า 

แดนเซอร์ตวัจรงิยังอาย หุหุ (สังเกตได้

จากภาพ)

➣ เดือนหน้าก็จะถึงเดือนแห่งการ

รอคอยของค่ายเยาวชนคนรักป่า และค่าย

ครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ค่ายที่มีแต่ความรู้ 

และประสบการณ์ชีวิตให้ได้สัมผัส หากใคร

ที่พลาดโอกาสดีๆนี้ไป  ติดตามชมภาพ

ได ้ทางวารสารสหกรณ ์  และ เว็บไซต ์ 

www.025798899.com

รายการ 29 กุมภาพันธ์ 2555   31  มกราคม  2555

จ�านวนสมาชิก 13,185 13,201 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 10,018 9,602 

สินทรัพย์รวม 9,377,371,600.98 9,421,727,766.09

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 117,392,899.64 184,140,106.67 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 20,051,825.78 20,051,825.78 

เงินลงทุนระยะส้ัน 650,000,000.00 640,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 64,572,953.02 66,764,951.20 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 1,133,884.50 903,402.75 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,936,559,692.33 5,926,032,288.23 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 28,600,145.81 25,102,889.02 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 779,368,529.23 775,838,577.37 

เงินลงทุนระยะยาว 1,660,011,000.00 1,660,011,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17,205,133.59 17,555,011.74 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 94,385,846.52 94,793,490.55 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,831,181.48 10,248,013.70 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 258,509.08 286,209.08 

หน้ีสินรวม 5,700,606,850.25 5,586,045,521.63

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 769,600,000.00 770,500,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,745,533,448.09 3,662,713,711.54

เงินรับฝากออมทรัพย์ 462,865,603.14 416,882,822.62

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,676,150,854.29 2,646,900,498.69

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 450,499,469.99 448,179,105.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 120,788,790.12 116,504,515.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 33,264,364.83 32,431,755.26

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,964,365.72 1,815,014.25

รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 1,155,700,138.11 1,115,078,577.90

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 61,839,835.09 60,370,234.89

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,066,691,725.71 1,028,293,869.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 25,097,068.73 24,429,199.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 2,071,508.58 1,985,274.57

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 2,122,304.54 2,016,346.67

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,092,549.51 22,178,475.52

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,558,410.00 13,558,410.00

ทุนของสหกรณ์ 3,636,359,225.78 3,815,586,277.08

ทุนเรือนหุ้น 3,237,186,250.00 3,196,459,090.00

ทุนส�ารอง 338,452,877.32 311,162,136.00

ทุนสะสม 60,720,098.46 35,057,637.87

ก�าไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 0.00 272,907,413.21

รายได้ 76,512,473.57 37,190,571.21

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 69,995,063.36 34,714,197.85

ผลตอบแทนจากการลงทุน 6,241,368.21 2,389,418.36

รายได้อ่ืน 276,042.00 86,955.00

ค่าใช้จ่าย 36,106,948.62 17,094,603.73

ดอกเบ้ียจ่าย 25,756,895.46 12,731,452.16

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 10,350,053.16 4,363,151.57

กำาไรสุทธิ 40,405,524.95 20,095,967.48

ผลการดำาเนินงาน



คำ�คมวันนี้

แม้ชีวิต
จะเหนื่อยล้าเพียงใด 

อย่าลืมแวะเติมพลังใจ
ให้กับตัวเอง
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

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 สิงหาคม 2554) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.30

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-12) 4.30

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.90

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) 6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

หล�กหล�ยคำ�ถ�มเรื่องก�รประกันชีวิต
สมาชิกหลายท่านมีความห่วงใยบุคคลในครอบครัว จึงประสงค์จะท�าประกันชีวิตให้กับ

บุคคลในครอบครัว ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอตอบข้อซักถามของสมาชิกดังน้ี

1. บุคคลในครอบครัวของสมาชิกท่ีสามารถทำาประกันชีวิตได้หมายถึงบุคคลใดบ้าง
ตอบ บุคคลในครอบครัวของสมาชิกท่ีสามารถท�าประกันชีวิตได้ คือ คู่สมรส และบุตรของ

สมาชิก

2. สมาชิกสมทบสามารถทำาประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัวได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกสมทบไม่สามารถท�าประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัวได้ สมาชิกสมทบท่ีเป็น

พนักงานราชการ และสหกรณ์สามารถหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายได้ สามารถท�าประกันชีวิตได้เฉพาะ

ตนเองเท่าน้ัน

3. สมาชิกท่ีเคยทำาประกันชีวิตให้บุตรซ่ึงเดิมอยู่ท่ีเบ้ียประกันรายเดือน 21 บาท 
ประกันจะคุ้มครองถึงอายุเท่าไร
ตอบ บุตรสมาชิกซ่ึงท�าประกันชีวิตท่ีเบ้ียประกันรายเดือน 21 บาท ประกันชีวิตจะคุ้มครองถึง

อายุ 25 ปี เท่าน้ัน สมาชิกจะต้องแจ้งปรับเบ้ียประกันชีวิตให้กับบุตร เป็นเบ้ียประกันรายเดือน 270 

บาท หรือ 470 บาท ซ่ึงประกันชีวิตจะคุ้มครองถึงอายุ 35 ปี แต่หากสมาชิกอายุครบ 65 ปี ประกัน

ชีวิตของบุตรจะก็จะส้ินสุดความคุ้มครองด้วย แม้ว่าบุตรจะอายุยังไม่ถึง 35 ปีก็ตาม

4. สำาหรับบุตรสมาชิกท่ีสมัครทำาประกันชีวิตใหม่ประกันจะคุ้มครองถึงอายุเท่าไร
ตอบ ส�าหรับบุตรสมาชิกท่ีสมัครท�าประกันชีวิตใหม่ประกันจะคุ้มครองถึงอายุ 25 ปี แต่หาก 

สมาชิกอายุครบ 65 ปี ประกันชีวิตของบุตรจะก็จะส้ินสุดความคุ้มครองด้วย แม้ว่าบุตรจะอายุยังไม่ถึง  

25 ปีก็ตาม

5. สำาหรับคู่สมรสสมาชิกท่ีสมัครทำาประกันชีวิตประกันจะคุ้มครองถึงอายุเท่าไร
ตอบ ส�าหรับคู่สมรสสมาชิกท่ีสมัครท�าประกันชีวิตประกันจะคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี แต่หาก

สมาชิกอายุครบ 65 ปี ประกันชีวิตของคู่สมรสจะก็จะส้ินสุดความคุ้มครองด้วย แม้ว่าคู่สมรสจะอายุ

ยังไม่ถึง 65 ปีก็ตาม

6. หากสมาชิกมีการปรับเบ้ียประกันชีวิตรายเดือนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการกู้สามัญ
ในอัตราท่ีเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตเดิม คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกท่ีทำาประกัน
ชีวิตไว้ จำาเป็นจะต้องปรับเบ้ียประกันชีวิตด้วยหรือไม่
ตอบ หากสมาชิกมีการปรับเบ้ียประกันชีวิตรายเดือนเพ่ิมข้ึน สมาชิกจะปรับเบ้ียประกันชีวิต

รายเดือนของคู่สมรส และบุตรหรือไม่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับความประสงค์ของสมาชิก เน่ืองจากไม่มีผลต่อ

การกู้เงินสามัญของสมาชิก แต่วงเงินท่ีปรับเบ้ียประกันของคู่สมรสและบุตรจะต้องไม่เกินเดือนละ  

470 บาท

7. สมาชิกท่ีทำาประกันชีวิตให้คู่สมรส หรือบุตร หากต่อมาสมาชิกเสียชีวิต ประกัน
ชีวิตจะยังคงคุ้มครองคู่สมรส และบุตรหรือไม่
ตอบ หากสมาชิกเสียชีวิต ประกันชีวิตของคู่สมรส และบุตรก็จะส้ินสุดความคุ้มครองด้วย

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที ่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร.0-2903-8257-9

มุมนี้มีร�งวัล

แล้วก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย มุมสนุก ๆ คลายเครียด กับมุมนี้มีรางวัล สมาชิกส่งค�าตอบกันเข้ามาเยอะมาก จนต้องใช้วิธี

จับฉลากเอา แหม ก็รางวัลดี ๆ ได้ไปอยู่ในมือของสมาชิกท่านใด ถือว่าโชคดีสุด ๆ 

เฉลยคำาถามฉบับที่ 141 คำาถามว่า “หากสมาชิกท�า บัตรATM สหกรณ์คู่กับธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย  

เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว เงินจะโอนเข้าบัญชีใด

คำาตอบ  เงินจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์

ผู้ที่ตอบได้ถูกและรวดเร็วที่สุด รับนาฬิกาทรงกลมจากสหกรณ์ออมทรัพย์กันไปเลย 

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก

1. คุณสมสันต์ บุญเกษม 

2. คุณพีรวิชญ์ แก่นเสลา

3. คุณเตชะวัณณ์  พจน์สมพงส์

4. คุณมนตรี รัตนวิชัย

5. คุณสุณี ฐานพรอนันต์

ส�าหรับค�าถามฉบับที่ 142 ถามว่า “คนดีศรีสหกรณ์” ขยายเวลาคัดสรรเสนอช่ือ  

ถึงวันที่เท่าไหร่ และผู้ที่ได้รางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จะได้รับรางวัลอะไรบ้าง ทราบค�าตอบแล้ว 

ส่งค�าตอบมาได้ที่ Email : forestcoop@gmail.com หรือ ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900 

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 รางวัลหนังสือ “เคล็ดวิธีกินอย่างไร ไร้โรคภัย” จ�านวน 5 รางวัลจ้า


