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สายใยไม่เกษียณ

ภาพบรรยากาศเดือนแห่งการออม    

สัมมนาภาคีบางเขน

กิจกรรมการรับสมัครสมาชิกใหม่สัญจร

ผลการด�าเนินงาน

มุมนี้มีค�าตอบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล

ประกาศการก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ สมาชิก/สมาชิกสมทบ

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก 
ประจ�าปี 2562-2563

ปิดชั่วคราวระบบ ATM

	 ถ้าจะพูดถึง	 1	 ใน	 7สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกที่ใกล้ประเทศไทยที่สุด	 ต้องมีชื่อนครวัด	
นครธม	 ประเทศกัมพูชา	 ติดอันดับแน่นอน	
สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความ
หัศจรรย์ที่มนุษย์ในยุค	 1	 พันกว่าปีก่อน
ได้สร้างขึ้น	 วันที่ผู ้เกษียณได้เดินทางมาถึง	 
นครวดั	แม้แดดจะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวัน่	จะสงูชนั 
แค่ไหน	ก็ไม่เกินกว่าความพยายามที่ได้ขึ้นไป
เห็นสถานที่สวยงามที่เป็นมรดกโลก
	 ปราสาทบายน	(Bayon)	มีจุดเด่นทีส่�าคญั 
คือ	 การสลักรูปพระพักตร ์พระโพธิสัตว  ์
อวโลกเิตศวร	หนัออกไปทัง้สีท่ศิ	เพ่ือสอดส่อง 
ดแูลทกุข์สุขประชาชนตามความเช่ือในสมยันัน้

สุขเกษม วัยเกษียณ
ชมความงดงามมรดกโลก นครวดั นครธม ประเทศกมัพูชา

เมื่อวันที่ 27-29 ต.ค. 61

	 การท ่องเที่ยวเป ็นสิ่ งส�าคัญที่ช ่วย 
เตมิเตม็ชีวติหลงัจากท�างานหนักมาตลอดทัง้ปี	
เหมือนเราได้ปลดปล่อยความเครียดเพิ่มพลัง
ในชีวิต	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	
จัดโครงการสายใยไม่เกษียณเป็นประจ�าทุกป ี
สหกรณ์มุง่เน้นให้ความส�าคญัในการเสรมิสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ	์ 
ถึงแม้สมาชิกจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว	
ก็ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้	 งานนี้
นอกจากสมาชิกได้พบปะสังสรรค์กันแล้ว	 
ยังได้รับฟังสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลัง
จากเกษียณอายุราชการอีกด้วย	 ส�าหรับ 
ปี	 2561	 สอ.ปม.จัดทัศนศึกษา	ณ	 นครวัด	
นครธม	3	วัน	2	คืน	ถึงแม้จะเพียงเวลาสั้น	ๆ
ที่สมาชิกผู้เกษียณได้มาอยู่ท่ีนี่	 แต่ก็เก็บเกี่ยว
ความประทบัใจ	สร้างความสขุใจได้ตลอดเวลา		
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นางปัญจรส อ�่าอ้น 
เลขสมาชิก 7120
พนักงานธุรการ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช
“ทราบข่าวเก่ียวกับทริปผู ้ เกษียณ	 จาก
วารสารค่ะ	กเ็ลยรบีสมคัร	เพราะคดิว่าคนสมคัร 
ต้องเยอะแน่	ๆ 	เลย	ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีไ่ด้มา 

รู ้สึกสนุกสนานได้มาพบปะกับเพื่อน	 ๆ	 ที่รู ้จักและไม่รู ้จักกัน 
ก็ประทับใจค่ะ	 ทีแรกคิดว่า	 หากเกษียณไปแล้วจะไม่ได้รับ 
สิทธิประโยชน์	พอมาฟังบรรยายสิทธิประโยชน์	เจ้าหน้าที่สหกรณ์
แจ้งว่าสิทธิประโยชน์ยังได้รับเหมือนเดิม	ดีใจมากค่ะ”

นายปกรณ์ ไก่แก้ว 
เลขสมาชิก 2931
ผู้อ�านวยการส�านักฟื้นฟู กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
“ได้มาชมวัฒนธรรมของประเทศเขา	 ท�าให ้
ได้รู้ว่า	ประเทศเพื่อนบ้านเรา	ยังมีวัฒนธรรม 

ที่ดี	 ๆ	 ซ่อนอยู่อีกมาก	 ตอนที่รับราชการ	 ผมก็ท�างานมาตลอด	 
พอถงึเวลาเกษียณ	ได้มาพกัผ่อนแบบนีก้ด็เีหมอืนกนัครับ	อยากจะ 
ฝากข้อคิด	 ส�าหรับผู้เกษียณว่า	 การดูแลสุขภาพกายและใจ	 สิ่งท่ี
ส�าคัญที่สุดคือการปล่อยวาง	 และรู้จักตนเอง	 หากเราปล่อยวาง 
ได้เมื่อไหร่	จิตใจเราก็จะมีความสุขเมื่อนั้นครับ”	

นายฐากร ล้อมศตพร 
เลขสมาชิก 19781
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา
“ทริปน้ีท�าให้ได้เจอเร่ืองราวใหม่	 ๆ	 สถานท่ีใหม่	 ๆ 
ได้สงัสรรค์กับเพ่ือนทีไ่ม่ได้เจอกันมานาน	มคีวามสขุครบั 

ส�าหรับมุมมองต่อสหกรณ์	 สหกรณ์มีความมั่นคงสูง	 คณะกรรมการ 
บริหารงานดี	 มีสมาชิกเพิ่มข้ึนตลอดเวลา	 และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลย ี
ขึน้ไปเรือ่ย	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น	App	Forest	CO-OP	4.0	การให้บรกิารเงนิกูฉ้กุเฉนิ 
ผ่าน	App	บนมือถือ	ท�าให้อ�านวยความสะดวกต่อสมาชิกมากขึ้น	ลดปัญหา
การโทรระบบ	CO-OP	Phone	ที่ติดยากทุกต้นเดือนครับ”

นายวีระ มานิสสรณ์  
เลขสมาชิก  9866
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 
จังหวัดนครพนม
“ผมทราบข่าวนี้	 จากเอกสารที่สหกรณ์ส่งให้ท่ีบ้าน	
ประทับใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียว	 การเดินทางอาหาร
การกิน	 และดีใจที่ได้เจอเพื่อน	 ๆ	 ได้พบปะสังสรรค์	

ขอบคุณสหกรณ์ที่ดูแลสมาชิกเป็นอย่างดีครับ”

นายสิทธิชัย  ทิพย์บ�ารุง  
เลขสมาชิก 16838
เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่6 
จังหวัดสงขลา
“ประทับใจกับโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 มีความยิ่งใหญ่ 

อลงัการมากครบั	ขอบคณุทีส่หกรณ์ไม่เคยลมืผูเ้กษียณ	ถึงแม้จะเกษยีณไปแล้ว	
ก็ยังได้รับสวัสดิการต่างๆ	การฝากเงิน	ดอกเบี้ยก็ดีกว่าธนาคารครับ	”

นายทองใบ บญุญาเสนยีก์ลุ  
เลขสมาชิก 8861
ทสจ.สุพรรณบุรี
“การได้มาท่องเที่ยวในครั้งนี้	 ถือว่า 
เป็นก�าไรชีวิต	ขอบคุณสหกรณ์ที่ไม่ลืม 
ผู้เกษียณ	ที่มอบสิ่งดี	ๆ 	ให้กับสมาชิก 

ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว	 และยังได้พบเจอมิตรสหาย 
อีกด้วย”

นางสิรภัทร  สืบค้า  
เลขสมาชิก 14612
นักวิ เคราะห ์นโยบายและแผน
ช�านาญการพิเศษ
“ทีน่ครวดัแห่งนี	้เป็นสถานท่ี	ท่ีอยาก 
จะไปอยู่แล้ว	 เหนื่อย	 แต่ก็เป็นการ

พิสูจน์ว่าเรายังไหวไหม	 การเดินทางท�าให้เรามองโลก 
ได้กว้างขึ้น	 ได้พบ	 ได้เจอ	 ได้เห็นอะไรที่แปลก	 ๆ	 ท่ีไม ่
เคยเห็น	รูส้กึว่าเรามันแค่จุดเลก็	ๆ 	บนโลกจรงิ	ๆ 	ประทบัใจ 
กับสหกรณ์มากค่ะ	 สหกรณ์เป ็นทุกสิ่ง	 เหมือนเรา 
ไปฝากชีวิตไว้”

	 ความสุขใจที่มาพร้อมกับการเดินทางไม่ว่าการเดิน
ทางจะใกล้หรือไกล	ก็สามารถสร้างความทรงจ�าที่ดี	ๆ	และ
สิ่งหนึ่งที่ได้รับมานั่นคือ	มิตรภาพจากเพื่อน	ๆ 	เชื่อได้เลยว่า
มันจะท�าให้คุณได้รับความสุขใจแน่นอน	
	 การเดินทางมักให้อะไรกับคนเดินทางเสมอ	ทริปหน้า
โครงการสัมมนา	 “สายใยไม่เกษียณ ปี2562”	 จะเป็น
ทีไ่หน	ขออุบ๊ส์ไว้ก่อนนะคะ	ว่าจะเป็นทีไ่หน	แต่รบัรองได้ว่า	 
ทั้งสนุกและประทับใจไม่รู้ลืม

	 เมื่อได้มาเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกับที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์	 1	 ใน	 7	 ของโลกจริง	 ๆ	 เวลาผ่านไป 
ไวเหมือนโกหก	ไม่ทันไรก็ถึงเวลาบอกลากันซะแล้ว	ก่อนจากกัน	สอ.ปม.ไม่ลืมที่จะสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ผู้เกษียณได้ร่วมทริปในครั้งนี้
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	 จากการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 

ได้จดักจิกรรม	“เดอืนแห่งการออม”	ระหว่างวนัที	่29	กนัยายน	- 

31	 ตุลาคม	 2561	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 

เห็นคุณค่าของการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 และ

เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีการออมกัน

อย่างต่อเน่ือง	 โดยให้สมาชิกน�าเหรียญมาฝาก	 เพื่อแลกรับ

กระปุกออมสินลิงน่ารัก	 มีการจับรางวัลเงินฝาก	 รางวัลละ	

100	 บาท	 จ�านวน	 50	 รางวัล	 ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 

ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	 และจับรางวัลสมาชิก 

และสมาชิกสมทบที่ฝากเงินสดหน ้าเคาน ์ เตอร ์ 	 และ 

ฝาก	Payment	ตั้งแต่	1,000	บาทขึ้นไป	พร้อมทั้งจับรางวัล

สมาชิก	 และสมาชิกสมทบที่โหลด	 Application	 Forest	 

CO-OP	 4.0	 และเพิ่มเพื่อนใน	 Line	@	 สหกรณ์	 รับรางวัล 

ท่องเที่ยวมาเลเซีย	–	สิงคโปร์	10	ที่นั่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ภาพบรรยากาศเดือนแห่งการออม
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กระชับความสัมพันธ์กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561

นายสุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	
ประธานกรรมการภาคีสหกรณ์บางเขน	

กล่าวเปิดการสัมมนา

การบรรยายเร่ือง	“การพัฒนาสหกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์”	
โดยนายอนันต์	ชาตรูประชีวิน

			กลุ่มสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน	เกิดจากการรวมกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์	จ�านวน 
	13	สหกรณ์	ได้แก่	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากดั,	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร	จ�ากัด, 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร	 จ�ากัด,	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง	 จ�ากัด	 ,	 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จ�ากัด,	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์	 จ�ากัด,	 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการขนส่งทางบก	จ�ากดั,	สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวนั	เอเชยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	จ�ากัด,	สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 จ�ากัด,	 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	 จ�ากัด,	 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร	 จ�ากัด	 ได้ตกลงร่วมมือช่วยเหลือ
กัน	 ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และความร่วมมือด้าน
ขบวนการสหกรณ์และสังคมและด้านฝ่ายจัดการ	ได้ก�าหนดให้มีการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขนข้ึน 
โดยในแต่ละปี	จะมกีารหมนุเวียนกนัเป็นเจ้าภาพ	ซึง่ในปี	2561	สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร	จ�ากดั 
และสหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	จ�ากัด	ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ในกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน	และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานสหกรณ์ให้ดียิ่งๆ	ข้ึนไป
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภาคีสหกรณ์บางเขน

ประจ�าปี	2561

กิจกรรม	CSR	มอบเคร่ืองท�าน�้าเย็นนอกอาคารเรียน	
ณ	โรงเรียนบ้านคลอง	30	และ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านคลอง	30	

ต.ทองหลาง	อ.บ้านนา	จ.นครนายก

การเสวนาเรื่อง	“สถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์
ในปัจจุบันและทิศทางสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต”
โดย	 1.	 ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
	 2.	 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
	 	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
	 3.	 ผู้แทนขบวนการสหกรณ์	กลุ่มภาคี
	 	 สหกรณ์บางเขน
ด�าเนินรายการโดย	ผศ.ดร.	รังสรรค์	ปิติปัญญา

พิธีมอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน	
เจ้าภาพปี	2562	ได้แก่	สอ.ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จก.
และ	สอ.กรมประมง	จก.
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ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เมื่อวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ได้จัดกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ	ณ	กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีข้าราชการ	และพนักงานราชการให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก	และ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	วิธีการโหลด	Application	Forest	CO-OP	4.0	การเข้า

ถึงข้อมูลง่ายๆ	บนมือถือ	และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	มากมาย

กิจกรรมการรับสมัคร
สมาชิกใหม่

สัญจร
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ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561

สัญจร

กิจกรรมการรับสมัคร
สมาชิกใหม่

	 ส�านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	จัดอบรมหลักสูตร	“การเป็นข้าราชการที่ดี รุ ่นที่ 22” 

ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่	 ณ	 โรงแรมกานต์มณี	 กรุงเทพมหานคร	 ได้ให้เกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 

เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง	 “การวางแผนการเงินของตัวเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดย	คุณสุภาพ ค�าแฝง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคุณภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้ จ�ากัด	ได้แนะน�าวิธีการดาวน์โหลด	Application	Forest	CO-OP	4.0	เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลง่ายๆ	บนมือถือ	

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจ	และได้รับความรู้จากวิทยากร	และสมัครสมาชิกกับสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 ตุลาคม 2561  30 กันยายน 2561

จ�านวนสมาชิก 13,240 13,229

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,905 18,844

สินทรัพย์รวม 18,002,497,195.85 17,981,021,315.94

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 163,196,273.10 296,515,716.39

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,437,857,274.91 2,442,203,237.63

เงินลงทุนระยะสั้น 300,000,000.00 300,000,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 143,271,935.30 142,120,322.75

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 132,637,646.84 124,166,112.06

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,843,125,904.37 6,819,949,411.45

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 503,010,669.75 496,971,225.95

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 943,302,621.15 939,548,291.02

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 22,069,721.75 21,876,594.87

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 61,036,628.19 62,892,504.37

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 1,555,071.25 0.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,432,144,405.00 1,457,933,296.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 17,355.00 155,185.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 414,851.91 644,490.65

เงินลงทุนระยะยาว 4,945,034,460.40 4,802,429,060.87

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 7,727,700.65 7,521,190.65

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,904,067.20 65,904,067.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 10,126,740,687.03 10,198,310,765.46

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,136,000,000.00 1,261,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,129,793,582.22 6,089,037,876.65

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 633,760,393.37 626,437,845.61

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,935,664,778.42 3,931,145,448.90

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,037,697,010.65 1,017,940,151.24

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 341,388,973.94 335,593,044.71

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 177,589,679.61 174,231,639.96

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,692,746.23 3,689,746.23

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,791,568,183.88 2,776,527,634.96

					-เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 233,984,259.54 238,866,782.86

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,433,131,935.00 2,413,753,930.99

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 82,766,854.26 82,612,183.50

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 41,685,135.08 41,294,737.61

					-	เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 19,987,260.18 19,937,326.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,331,611.75 23,747,877.97

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00 28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์ 7,875,756,508.82 7,782,710,550.48

ทุนเรือนหุ้น 6,438,089,070.00 6,395,544,700.00

ทุนส�ารอง 584,375,883.26 584,375,883.26

ทุนสะสม 143,966,564.15 153,296,713.74

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 162,091,039.56 165,730,905.43

ประมาณการก�าไรสุทธิ 547,233,951.85 483,762,348.05

รายได้ 825,945,637.61 740,737,833.69

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 461,833,352.82																													 414,592,543.32																													

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 51,168,889.69																																 45,638,712.43																																

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 187,235,127.14																														 154,883,502.48																														

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 122,905,591.04																													 122,905,591.04																														

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,802,676.92																																		 2,717,484.42																																		

ค่าใช้จ่าย 278,711,685.76 256,975,485.64

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 231,630,976.74																													 214,217,703.77																														

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 47,080,709.02																																 42,757,781.87																																

ก�าไรสุทธิ 547,233,951.85                            483,762,348.05                            

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของเงินฝาก	(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

4.95

เงินกู้พิเศษ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่	2	ปี)	ประเภท	1	(0.00	%	12	เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่	2	ปี)	ประเภท	2	(0.00	%	6	เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)	ประเภท	3 5.55
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โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 วารสารฉบบัเดอืนพฤศจกิายน 2561 นี ้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้รวบรวม
ค�าถามที่สมาชิกสอบถามเข้ามาบ่อย ซึ่งในเดือนนี้จะเป็นค�าถามเกี่ยวกับการกู้สามัญ
ของพนักงานราชการ เพื่อมาให้ค�าแนะน�ากับสมาชิก จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ

มุมนี้มีค�าตอบ

	 ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	เดือน

	 สัญญาจ้างเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า	6	เดือนขึ้นไป

	 ต้องส่งค่าหุ้นโดยการหักเงินเดือน	ณ	ที่จ่ายติดต่อ 

	 กันมาแล้วไม่น้อยกว่า	 6	 เดือนข้ึนไป	 เดือนละ 

	 ไม่น้อยกว่า	600	บาท			

	 ต้องมีเงินฝากคงไว้ในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ ์

	 ไม่น้อยกว่า	2,000	บาท																																						

	 ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของจ�านวนเงินกู้

	 กรณียื่นกู้ใหม่	ต้องช�าระหน้ีเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า	 

	 6	เดือน

	 ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน	ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

	 ผู้กู้	 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอกู้เงินและสัญญากู้เงินสามัญและสัญญา 

	 ค�้าประกันเงินกู้สมาชิกสมทบ	ในเว็บไซต์สหกรณ์	www.025798899.com	 

	 หัวข้อ	2.5	

	 ผู ้กู ้ต้องท�าประกันชีวิตกลุ ่ม	 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์	 

	 www.025798899.com		หัวข้อ	8.1

	 ผู้กู้ต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกันเงินกู้	 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต ์

	 สหกรณ์	www.025798899.com		หัวข้อ	8.3

	 ส�าเนาบัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค�้าประกัน	

	 ส�าเนาสัญญาจ้างผู้กู้หน้า	1	-	6,	ส�าเนาสัญญาจ้างผู้ค�้าประกันหน้า	1	-	2	

	 สลิปเงินเดือนผู้กู้เดือนล่าสุด	

	 กรณีกู้เกินกว่า		100,000	บาท	ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม 

	 ในการเปิดเผยข้อมูล	 ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�าหนด	 ดาวน์โหลด 

	 แบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์	www.025798899.com	หัวข้อ	2.3

3	เท่าของเงินได้รายเดือน

5	เท่าของเงินได้รายเดือน

7	เท่าของเงินได้รายเดือน

9	เท่าของเงินได้รายเดือน

11	เท่าของเงินได้รายเดือน

15	เท่าของเงินได้รายเดือน

20	เท่าของเงินได้รายเดือน

6	เดือน	–	2	ปี

2	ปี		-	3		ปี

3	ปี		-	4	ปี

4	ปี		-	6	ปี

6	ปี		-	8	ปี

8	ปี		-	10	ปี

10	ปีขึ้นไป

	 1.	 พนักงานราชการที่ยื่นกู้สามัญและได้รับอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว	ก่อนวันที่	1	พฤศจิกายน	2560	หากมีเหตุ

ให้ผู้กู้ต้องออกจากราชการ	หรือมีเหตุต้องให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	 เม่ือสหกรณ์โอนหุ้นช�าระหน้ีแล้ว 

หน้ีที่เหลือต้องไปเก็บกับผู้ค�้าประกัน	ซ่ึงผู้ค�้าประกันต้องรับผิดชอบแบบลูกหนี้ร่วม	เน่ืองจากสัญญาเงินกู้ที่ได้รับ

การอนุมัติก่อนหน้านี้ใช้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการค�้าประกัน	

	 2.	 ต่อมาสหกรณ์ได้มีการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ	พ.ศ.	 2559	

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2560	ลงวันที่	 29	กันยายน	2560	ให้พนักงานราชการที่กู้สามัญต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน	ซึ่งเมื่อ

พนักงานราชการมายื่นกู้และได้รับอนุมัติเงินกู้	ตั้งแต่วันท่ี	1	พฤศจิกายน	2560	หากมีเหตุให้ผู้กู้ต้องออกจากราชการ	หรือมีเหตุต้องให้

ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	เมื่อสหกรณ์โอนหุ้นช�าระหน้ีแล้ว	หน้ีที่เหลือสหกรณ์จะด�าเนินการเรียกสินไหมจากบริษัทประกันต่อไป

	 3.	 หากพนักงานราชการท่านใดท่ีได้รับอนุมัติเงินกู้แล้วหรือได้ค�้าประกันพนักงานราชการท่านอื่นไว้	และไม่ทราบว่าตนเองท�า

ประกันภัยผู้ค�้าประกันไว้หรือไม่	หรือค�้าประกันพนักงานราชการ	และไม่ทราบว่าบุคคลที่ไปค�้าประกันนั้นมีประกันภัยผู้ค�้าประกันหรือไม่	

ให้สอบถามมายังสหกรณ์	 เพ่ือหากในอนาคตไม่ทราบว่าสมาชิกผู้กู้มีเหตุให้ผู้กู้ต้องออกจากราชการ	 หรือมีเหตุต้องให้ออกจากการเป็น

สมาชิกสหกรณ์	ผู้ค�้าประกันจะได้มีหลักประกันว่ามีบริษัทประกันมาใช้หน้ีแทนผู้ค�้าประกันให้ต่อไป	ผู้ค�้าจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ

	 พนักงานราชการกู้	จะต้องให้พนักงานราชการค�้าประกัน	2	คน

	 ผู้ค�้าประกันคนหนึ่งจะค�้าประกันได้ไม่เกิน	 8	 สัญญา	 วงเงิน 

	 ค�้าประกันเท่ากับวงเงินกู้ที่ตนมีสิทธ์ิกู้

	 สมาชิกสมทบที่เป็นผู้ค�้าประกันห้ามลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

	 ในสัญญาเงินกู้

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญส�าหรับพนักงานราชการ 1. เอกสารประกอบค�าขอกู้สามัญของพนักงานราชการ มีอะไรบ้าง

2. การกู้สามัญของพนักงานราชการ พิจารณาจาก
อายุการเป็นสมาชิกสมทบ จะกู้ได้ในวงเงินเท่าไร

3. พนักงานราชการกู้สามัญ จะต้องใช้ผู้ค�้าประกันจ�านวนกี่คน

พนักงานราชการยื่นกู้สามัญ ต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน

อายุการเป็นสมาชิกสมทบ  จ�านวนเงินกู้สูงสุด (400,000 บาท)
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1.	ค้นหา	APP	Forest	CO-OP	และติดตั้ง

 	 ระบบ	IOS	ไปที่	APP	Store									พิมพ์	Forestco-op	by	upbean	และติดตั้ง

 	 ระบบ	Android	ไปที่	Play	Store							พิมพ์	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	และติดตั้ง	

 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

5. 6. 7.3.2. 4.

เปิดแอป	
กรอกหมายเลขสมาชิก

รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน	

13	หลัก

กรอกหมายเลย	OTP	
ที่ได้รับจาก	SMS

ก�าหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข	6	หลัก	

รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้
ในการเข้าสู่ระบบ

ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ	
Forest	CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ	

ตามหน้าจอข้างต้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน

เบอร์ใหม่

สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

Application Forest CO-OP 4.0
สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว

								สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล	เช่น	เดิม	แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น	แต่อยาก
ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	หรือ	เดิม	แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	แต่อยาก
ให้โอนเงินปันผลเข้าเป็นทุนเรือนหุ้น	 สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลให้สหกรณ์ทราบ	 โดยท�าเป็นหนังสือ 
แจ้งความประสงค์	เขียนเลขท่ีสมาชิก	ช่ือ-สกุล	ให้ชัดเจน	ส่งเอกสารถึงสหกรณ์	ภายในศุกร์ที่	28	ธันวาคม	2561	
 		ทางโทรสาร		หมายเลข	0-2579-9774	
 		ทางไปรษณีย์		สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ตู้ป.ณ.	169	ปณศ.จตุจักร	กทม.	10900
 		ทางไลน์แอด		ค้นหาในช่องเพิ่มเพ่ือน	พิมพ์ค�าว่า	@forestcoop

ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0 มีดังนี้

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตามรายละเอียดดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 
สมาชิก และสมาชิกสมทบ

 

 

   

ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

เรื่อง    การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะใหแกสมาชิก 
 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2561 ขอ 46 และมติคณะกรรมการ  
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบใหกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะใหแกสมาชิก ดังนี้ 
  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ 

ประเภท 1  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 2 ปแรก อัตรารอยละ 3.50 ตอป (โดยใน 12 เดือนแรก 
อัตรารอยละ 0.00 ตอป) สําหรับปท่ี 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
5.55 ตอป ท้ังนี้ภายใน 5 ปแรก จะตองผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวด
ผอนชําระตามปกติ หากชําระเกินกวางวดชําระปกติ หรือไถถอนจํานอง
กอนกําหนดภายในระยะเวลา 5 ปแรก นับแตวันท่ีทํานิติกรรม ตองชําระ
คาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของยอดเงินกูท้ังหมด 

 ประเภท 2  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 2 ปแรก อัตรารอยละ 4.50 ตอป (โดยใน 6 เดือนแรก 
อัตรารอยละ 0.00 ตอป) สําหรับปท่ี 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
5.55 ตอป ท้ังนี้ภายใน 3 ปแรกจะตองผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวด
ผอนชําระตามปกติ หากชําระเกินกวางวดชําระปกติ หรือไถถอนจํานอง
กอนกําหนดภายในระยะเวลา 3 ปแรก นับแตวันท่ีทํานิติกรรม ตองชําระ
คาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของยอดเงินกูท้ังหมด 

  ประเภท 3  อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.55 ตอป สามารถชําระเงินกูเกินกวาจํานวน
เงินงวดผอนชําระตามปกติไดตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู และไถถอน
จํานองกอนเม่ือใดก็ได โดยไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ 

 
 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป  

                             ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

 

 (นายจงเจริญ กิจสําราญกุล) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 
 
 
 

 
 
 

   

ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

เรื่อง    การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะใหแกสมาชิกสมทบ 
 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ขอ 39 และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 41 เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 11 วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มี
มติเห็นชอบกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะใหแกสมาชิกสมทบ ดังนี้ 
  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ 

ประเภท 1  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 2 ปแรก อัตรารอยละ 3.50 ตอป (โดยใน 12 เดือนแรก 
อัตรารอยละ 0.00 ตอป) สําหรับปท่ี 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
5.55 ตอป ท้ังนี้ภายใน 5 ปแรก จะตองผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวด
ผอนชําระตามปกติ หากชําระเกินกวางวดชําระปกติ หรือไถถอนจํานอง
กอนกําหนดภายในระยะเวลา 5 ปแรก นับแตวันท่ีทํานิติกรรม ตองชําระ
คาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของยอดเงินกูท้ังหมด 

 ประเภท 2  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 2 ปแรก อัตรารอยละ 4.50 ตอป (โดยใน 6 เดือนแรก 
อัตรารอยละ 0.00 ตอป) สําหรับปท่ี 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
5.55 ตอป ท้ังนี้ภายใน 3 ปแรกจะตองผอนชําระไมเกินจํานวนเงินงวด
ผอนชําระตามปกติ หากชําระเกินกวางวดชําระปกติ หรือไถถอนจํานอง
กอนกําหนดภายในระยะเวลา 3 ปแรก นับแตวันท่ีทํานิติกรรม ตองชําระ
คาธรรมเนียมไถถอนในอัตรารอยละ 3 ของยอดเงินกูท้ังหมด 

  ประเภท 3  อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.55 ตอป สามารถชําระเงินกูเกินกวาจํานวน
เงินงวดผอนชําระตามปกติไดตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู และไถถอน
จํานองกอนเม่ือใดก็ได โดยไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ 

 
 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

                             ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
 (นายจงเจริญ กิจสําราญกุล) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 

เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561



กลุ่มสมาชิกส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.	นายเทิดศักดิ์	พิทักษ์ธรรมคุณ	 ผูแ้ทนสมาชกิ	
2.	นางสาวฉันทนา	ผิวทอง	 ผูแ้ทนสมาชกิ	
3.	นายเกรียงศักดิ์	นพนนท์		 ผูแ้ทนสมาชกิ
4.	นางสาวธนิสร	ยกย่อง		 ผูแ้ทนสมาชกิ
5.	นายชุมพล	เจียมวิไล		 ผูแ้ทนสมาชกิ
6.	นายชัยพร	ว่องสืบข่าว		 ผูแ้ทนสมาชกิ
7.	นางกรรณิการ์	นพรัตน์		 ผูแ้ทนสมาชกิ
8.	นายภูดิท	จันทะเรือง		 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.	นายธีรพงษ์	เหล่าพงศ์พิชญ	์ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกส�านักผู้บริหารกรมป่าไม้
10.	นางเปรมพิมล	พิมพ์พันธุ	์ ผูแ้ทนสมาชกิ	

กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารกลาง
11.	นางสาวมาลี	ศรีรัตนธรรม	ผู้แทนสมาชกิ
12.	ว่าที	่ร.ต.นพดล	เกษจนัทร์	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกกองการอนุญาต
13.	นายมนตรี	นุชอนงค์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านักแผนงานและสารสนเทศ
14.	นางจีระพงษ์	สัมผัสชัยมงคล	ผู้แทนสมาชิก

กลุม่สมาชกิส�านักวจิยัและพฒันาการป่าไม้
15.	นายสุชาติ	กัลยาวงศา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
16.	นายประเสริฐ	วาณิชย์เจริญ	ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกส�านักส่งเสริมการปลูกป่า
17.	นายหงษ์พิจารณ์	บัวไข	 ผูแ้ทนสมาชกิ
18.	นางเบญจา	แท้สูงเนิน	 ผูแ้ทนสมาชกิ

19.	นางสาวศุภวรรณ	ทองสุข	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการป่าชุมชน
20.	นายคมสัน	เรืองฤทธิ์สาระกุล	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ ่มสมาชิกส�านักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า
21.	นายสมชาย	นชุนานนท์เทพ	ผูแ้ทนสมาชกิ
22.	นางสาวนฤมล	นุชเปลี่ยน	ผูแ้ทนสมาชกิ
23.	นายภาสกร	นาชัยเวียง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
24.	นางสาวสุภาพรรณ	พุ่มจันทร	์ผูแ้ทนสมาชกิ
25.	นายโชคชยั	เลศิเกยีรตวิงศ์	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการที่ดินป่าไม้
26.	นายสมเกียรติ	เสนานุช	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักผู้บริหารกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
27.	นายชุมพล	สุขเกษม	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารงานกลาง
28.	นายอนุชิต	แตงอ่อน	 ผูแ้ทนสมาชกิ
29.	ว่าที่	ร.ต.มนตรี	อิ่มชัย	 ผูแ้ทนสมาชกิ
30.	นายณรงค์	ทองขจร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
31.	นางสาวฐิศา	สันโดษ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านกัอนรุกัษ์และจดัการต้นน�า้
32.	นายประสงค์โชต	ิไพรวลัย์	ผูแ้ทนสมาชกิ
33.	นางสาวสวุรรณา	เทยีนทอง	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า
34.	นายธงชัย	เสี่ยงเทียนชัย	ผูแ้ทนสมาชกิ
35.	นายศุภากร	ปทุมรัตนาธาร	ผูแ้ทนสมาชิก
36.	นางสาวสุกัญญา	อิสโร	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักอุทยานแห่งชาติ
37.	นายธนโรจน์	โพธิสาโร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
38.	นางสาวธนัสสรณ์	ไชยพัฒน	์ผู้แทนสมาชกิ
39.	นายมาโนช	ชื่นฉ�่า	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า
40.	นายปรัธญานนท์	หนูไชยันต	์ผู้แทนสมาชกิ
41.	นางจินดา	กุลพญา	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านกัแผนงานและสารสนเทศ
42.	นางสาวจิรัชญ	นามคง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช
43.	นายวรดลต์	แจ่มจ�ารูญ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
44.	นางกิตติมา	ด้วงแค	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิกองคุม้ครองพนัธุส์ตัว์ป่า และ
พืชป่าตามอนุสัญญา
45.	นางสาวฐานิตย์รดา	กฤตยาวรเศรษฐ	์ผู้แทนสมาชิก
46.	นางวันวิสาข์	นันทสุทธิวาร	ีผู้แทนสมาชิก
 
กลุ่มสมาชิกกองนิติการ
47.	นายจงเจริญ	กิจส�าราญกุล	ผู้แทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกส�านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นท่ี
อนุรักษ์
48.	นางณัฐณิชชา	พุ่มพิพัฒน	์ ผู้แทนสมาชกิ
49.	นายน�าศักดิ์	ประสาร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
50.	นายสิทธิพงษ์	มั่นยืน	 ผูแ้ทนสมาชกิ
51.	นายธีรรัชต์	เอี่ยมเหมือน	ผูแ้ทนสมาชกิ
52.	นายกฤตธี	จันทร์สง่า	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
53.	นางสาวอุดมศรี	อธิเศรษฐ	์ ผู้แทนสมาชิก
54.	นางปฎิมา	มั่นศิลป์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
55.	นายชัชนรินทน์	ชัชวงศุ์วาลย	์ ผู้แทนสมาชกิ
56.	นายกฤษกร	โนนนอก	 ผูแ้ทนสมาชกิ
57.	นายพงษ์พันธุ์	กิจไพบูลย	์ ผู้แทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม
58.	นายเอกราช	ข�ามะโน	 ผูแ้ทนสมาชกิ
59.	นางสาวประไพ	ชูศรี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกกรมควบคุมมลพิษ
60.	นางสาวสุรีย์	แสงสุขีลักษณ	์ ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้าบาดาล
61.	นางสาวจุฑารัตน์	สิริเลาหวัฒนกุล	ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน�้า
62.	นางสาวดวงใจ	ศรีธวัชชัย	 ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี
63.	นางสิริลักข์	จันทร์เต็มดวง	ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธุ์
64.	นางวัชรา	มณีก้อน	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดก�าแพงเพชร
65.	นายยงยุทธ	ชนะภัย	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น
66.	นายทวีศักดิ์	ธรรมนพวงศ	์ผู้แทนสมาชกิ
67.	นายชิวเอ๊ก	กระจายกลาง	 ผู้แทนสมาชิก
68.	นายปิยวัฒน์	สุณะไตรย์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
69.	นางอัญชนา	ไชยศิริ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

70.	นางสาววราภรณ์	มาตย์ภูธร	ผู้แทนสมาชกิ
71.	นายเรวัตร	ณรงค์การดี	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดฉะเชิงเทรา
72.	นางสาวพวงเพ็ชร	จาบกุล	 ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดชลบุรี
73.	นายเฉลิม	กลิ่นนิ่มนวล	 ผูแ้ทนสมาชกิ
74.	นางสุนทรี	บุบผามาศ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
75.	นางสาวอัจฉริยาภรณ์	ไชยโย	ผู้แทนสมาชกิ
76.	นางสาวสายซอ	ลิ้มกุล	 ผูแ้ทนสมาชกิ
77.	นายกรวิชญ์	ศรีพุทธา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
78.	นางสาวฉวีวรรณ	คัมภิรานนท	์ผู้แทนสมาชิก
79.	นายวิฑูรย์	ไชยเพิ่ม	 ผูแ้ทนสมาชกิ
80.	นางธัญยธรณ์	เจียมเจริญ	 ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยนาท
81.	นายวุฒิศักดิ์	นราพันธ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยภูมิ
82.	นางสาวปราณีต	เรืองศรี	ผูแ้ทนสมาชกิ
83.	นายกฤษ	มั่นป้อม	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดชุมพร
84.	นางดวงรัตน์	พัฒนา	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงราย
85.	นางสิริภัฐสร	เวียงนาค	 ผูแ้ทนสมาชกิ
86.	นายชูวัฒน์	เขียวปัญญา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
87.	นายนพพร	ขันค�า	 ผูแ้ทนสมาชกิ
88.	นางนิชภาดา	พุฒิพิริยะ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
89.	นางราวรรณ์	ดิลกพิทยาธร	ผู้แทนสมาชิก
90.	นางวนิดา	อัศวชัยสัจจา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
91.	นางสาวสุชาวัลย์	รุจิมัตตัญญุตกุล	ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่
92.	นายอภิสิทธิ์	ปันแก้วแสง	ผูแ้ทนสมาชกิ
93.	นายณัฐพัชร์	จันทร์ภิรมย	์ ผู้แทนสมาชกิ
94.	นายประสงค์	ใจแซ่	 ผูแ้ทนสมาชกิ
95.	นายอาทิตย์	สุธรรมทาน	ผูแ้ทนสมาชกิ
96.	นายนัฐพล	หน่อค�า	 ผูแ้ทนสมาชกิ
97.	ว่าที่	ร.ต.วินัย	เทพเสนา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
98.	นางสาวธัญกัญจน์	นิตย์เจริญ	ผู้แทนสมาชิก
99.	นายเชาว์	ดีพิน	 ผูแ้ทนสมาชกิ
100.	นางเสาวลักษณ์	บุญทาพฤกษ์	ผู้แทน
สมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดตรัง
101.	นายพิเชษฐ์	สงจันทร์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดตราด
102.	นายวัชระ	สุนทรภักดี	ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก
103.	นายสุรพล	เกวี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
104.	นางโสภา	บุณโยประการ	ผู้แทนสมาชกิ
105.	นายคมน์	เครืออยู่	 ผูแ้ทนสมาชกิ
106.	นายสมพร	เลาหะรัตน์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
107.	นางยุวดี	เขื่อนสาร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
108.	นายเอนก	ลิ้มประเสริฐ	ผูแ้ทนสมาชกิ
109.	นายสาธิต	มณฑาทิพย์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
110.	นายประเทือง	พรมมา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
111.	นางกันตินันท์	หมอมนต	์ ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครนายก
112.	นายศุภชัย	จรรยาสวัสดิ	์ ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครปฐม
113.	นายสมชาย	กิตติชัยศรี	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครพนม
114.	นางสาวสุจิตรา	สุวรรณสาร	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา
115.	นางจาริยา	ทับทิมทอง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
116.	นางสุนันทา	อวิคุณประเสริฐ	ผูแ้ทนสมาชิก
117.	นางณัฐจารีย์	วิชาโคตร	ผูแ้ทนสมาชกิ
118.	นายกัณฑ์พงษ์	ดวงสินกุลศักดิ	์ผูแ้ทนสมาชิก
119.	นายกานต์นภัส	ดวงกลาง	 ผูแ้ทนสมาชิก
120.	นางพรปวีณ์	แสงแก้ว	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช
121.	นายสุรชัย	อักษรวงศ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
122.	นายบุญเลิศ	คงทอง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
123.	นายจีรศักดิ์	แสงศรี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
124.	นายฐะนะวัฒน์	เส้งส่ง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
125.	นางสมร	มาสุข	 ผูแ้ทนสมาชกิ
126.	นางวัลยา	นุ้ยศรีราม	 ผูแ้ทนสมาชกิ
127.	นายทวีศักดิ์	อ�ามะระ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
128.	นายภาสกร	ทองค�า	 ผูแ้ทนสมาชกิ
129.	นายสุเทพ	บัวจันทร์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครสวรรค์
130.	นายจ�านงค์	สายวงค์ปัญญา	 ผูแ้ทนสมาชิก
131.	นายช�านาญ	พูลพังงา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
132.	นายพรหมมาตร์	ยุทธณรงค	์ผูแ้ทนสมาชิก
133.	นายก�าพล	โมลัยรักษ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดนนทบุรี
134.	นายดลธรรม	กอศรีพร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกจังหวัดนราธิวาส
135.	นายสมปอง	สุขขะ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์
136.	นางจรีรัตน์	เครือแวงมนต	์ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดปทุมธานี
137.	นางกันทร	แสนงาม	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดระนอง
138.	นางสาวอุมาภรณ์	นิยมไทย	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดระยอง
139.	นางสาวภาวิณี	เรือนแก้ว	 ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดราชบุรี
140.	นางนภาพร	ภู่เกตุ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
141.	นางรัติกาล	ล่องสุวรรณ	ผูแ้ทนสมาชกิ
142.	นางสาวจรินยา	เขื่อนขันธ	์ผูแ้ทนสมาชิก
143.	นางสาวญาณิศา	ฉิมมะ	ผูแ้ทนสมาชกิ
144.	นางปิ่น	บัณฑิตเสิศรักษ	์ ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดลพบุรี
145.	นางแสงจันทร์	เติมลาภ	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�าปาง
146.	นายกนกพันธุ์	ขึมจันทร์	ผูแ้ทนสมาชกิ
147.	นายภักดี	กาไรภูมิ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
148.	นางชไมพร	โยธาวุฒิ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
149.	นายสุรพล	ยะสิทธิ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
150.	นางสาวยุพิน	ชุ่มตา	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดล�าพูน
151.	นายพูนสวัสดิ์	ภัทรอนันตนพ	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสกลนคร
152.	นายพูลศักดิ์	กางทอง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปี 2562 – 2563
...........................................

	 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ลงวนัที	่28	พฤษภาคม	2561	
เรื่อง	 ก�าหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก	 ส�าหรับปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าปี	 2562-2563	
ก�าหนดให้มีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้
สหกรณ์ทราบ	 เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก	 ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ	
และระเบยีบ	จงึขอประกาศรายช่ือผูแ้ทนสมาชกิ	ส�าหรับปฏบัิตหิน้าทีป่ระจ�าปี	2562	- 
2563	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 โดยมีจ�านวนกลุ่มสมาชิก	 139	 กลุ่ม 
และจ�านวนผู้แทนสมาชิก	297	คน	ดังนี้
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กลุ่มสมาชิกจังหวัดสงขลา
153.	นางรัชนี	รัตนพันธุ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
154.	นายปรีชา	โชโต	 ผูแ้ทนสมาชกิ
155.	นางศุภา	ศรีสมัย	 ผูแ้ทนสมาชกิ
156.	นางอารีย์	ทองแก้วเกิด	ผูแ้ทนสมาชกิ
157.	นางเพ็ญรัตน์	คงฤทธิ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสตูล
158.	นางสาวเบ็ญจวรรณ	นวลมะโน	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ
159.	นายเจษฎา	อึ๊งเหมอนันต	์ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสงคราม
160.	นายชุมพล	ทองแท้	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร
161.	นายจรัส	โสมทัศน์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระบุรี
162.	นายไพบูลย์	ขันทอง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
163.	นางสาวจันทนา	ไวยพารา	ผูแ้ทนสมาชกิ
164.	นายวรรณชัย	รักมิตร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
165.	นางวาสนา	ไตรรัตน์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรี
166.	นายรณชัย	ปิ่นแก้ว	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุโขทัย
167.	นางสาวเพ็ญรพี	ศิริจีรโชต	ิผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี
168.	นางพิมพ์พนิต	พลพ์ทองค�า	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
169.	นายธนิต	สังขนิตย์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
170.	นายสมหวัง	จันทร์ฉาย	 ผูแ้ทนสมาชกิ
171.	นายนพดล	จิตรเที่ยง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
172.	นายสุวพันธุ์	ด�ารงวุฒิ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
173.	นางสาวจุติพร	ศรีสวัสดิ	์ ผูแ้ทนสมาชกิ
174.	นายธนกฤต	ทองหัวเตย	 ผูแ้ทนสมาชกิ
175.	นายสมหมาย	ศรีสมบัติ	ผูแ้ทนสมาชกิ
176.	นายชลิน	อินทร์ส�าราญ	ผูแ้ทนสมาชกิ
177.	นายอ�าพล	ศรีไหมนุ่น	 ผูแ้ทนสมาชกิ
178.	นายสัจรินทร์	ศรีเสน	 ผูแ้ทนสมาชกิ
179.	นายสุภาพ	ค�าแฝง		 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุรินทร์
180.	นายนที	ธรรมพิทักษ์พงษ	์ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระแก้ว
181.	นายธนพล	โนนเภา	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองคาย
182.	นางนวลนาง	ศรีส�าราญ	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
183.	นายทรงศักดิ์	สุขเกษม	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ด
184.	นางวรรณา	ป้อมสุวรรณ	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองบัวล�าภู
185.	นางสาวอาทิตยา	จุลม่วง	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดพังงา
186.	นายสมโพธิ์	อ่อนเกตุพล	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิจิตร
187.	นายประสพโชค	ผิวเพชร	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก
188.	นางสาวสุมาลี	ใจชนะ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
189.	นายสวัสดิ์	อั้นเต้ง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
190.	นายเจษฎา	มากลั่น	 ผูแ้ทนสมาชกิ
191.	นายสิทธิศักดิ์	คุ้มค�า	 ผูแ้ทนสมาชกิ
192.	นางธัญญลักษณ์	อินทรก�าแพง	ผู้แทนสมาชกิ
193.	นางสาวประพิศ	โตน้อย	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบุรี
194.	นางสมบูรณ์	บุญรอด	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบูรณ์
195.	นายชิต	อินทระนก	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกจังหวัดแพร่
196.	นางสาวศุภลักษณ์	ศิริมงคล	ผูแ้ทนสมาชกิ
197.	นางสาวแสงดาว	ปานแหลม	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดภูเก็ต
198.	นายปรารภ	หาญช้าง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม
199.	นายนรินทร์	สายซอ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร
200.	นายวีระชัย	ค�าเพ็ง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดยโสธร
201.	นางกนกวรรณ	พูลสวัสดิ	์ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดยะลา
202.	นายสุรเดช	บือราเฮง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
203.	ส.ต.ต.(ญ)	นนทิยา	ศรวัฒนา	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี
204.	นายเดชา	นาคบ�ารุงศรี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
205.	นายสมยศ	ไชยวงษ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
206.	นายวุฒิชัย	เกตานนท์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
207.	นางสาวทิพวรรณ	สังข์ทอง	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ่างทอง
208.	นางสาววิชชุดา	เอี่ยมชื่น	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุดรธานี
209.	นายลือชัย	แม้นโชติ	ผู้แทนสมาชิก
210.	นายสมคิด	สิงห์สาธร	ผู้แทนสมาชิก
211.	ว่าที่	พ.ต.สมคิด	กิจเอื้อวิริยะ	ผูแ้ทนสมาชิก
212.	นางวราภรณ์	บุญสุข	 ผูแ้ทนสมาชกิ
213.	นางสุมาลี	วีระชาติ	 ผูแ้ทนสมาชกิ
214.	นางสุภาวดี	มณีรักษ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
215.	นางศิริพร	สุ่มมาตย์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
216.	นางสิริพร	มาตร์นอก	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์
217.	นางสาวนุชนาถ	จันทร์เพ็ง	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี
218.	นายไชยา	นิรมานสกุลพงศ	์ผู้แทนสมาชกิ
219.	นายนิวัฒน์	สงมา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
220.	นายเตชินท์	เชื้อลี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
221.	นางเพียงใจ	เสียงหวาน	ผูแ้ทนสมาชกิ
222.	นางสาววันเพ็ญ	จันทโชต	ิผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ�านาจเจริญ
223.	นางวารินทร์	เนื่องภิรมย	์ ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกจังหวัดบึงกาฬ
224.	นางขนิษฐา	ธรรมโรจน์	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้
225.	นายพิศิษฐ	จันทร์คุณาภาส	ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกวนวัฒนวิจัย (กรมป่าไม้)
226.	นายพิณ	เกื้อกูล	 ผูแ้ทนสมาชกิ
227.	นายนิกร	เกลี้ยงพิบูลย์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกกองคลัง (กรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
228.	นางสาวอารยา	บุญยะศิรินันท	์ ผู้แทนสมาชกิ
229.	นางระพินทร์	เจริญศรีทวีชัย	 ผู้แทนสมาชกิ
230.	นางสมคิด	ไวยกัญหา	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส่วนการเจ้าหน้าที่ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
231.	นายธวัชชัย	กิจนิเทศ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส่วนพฒันาการวศิวกรรมป่าไม้
(ส่วนกลาง)
232.	นายสุรพงษ์	สายณสิต	 ผูแ้ทนสมาชกิ
233.	นายชูศักดิ์	ทองไทย	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกพี่น้องวนกร (ส่วนกลาง)
234.	นายสัญชัย	ฐิติธรรมจริยา	ผู้แทนสมาชกิ
235.	นายศึกษิต	พันธ์ทอง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักด่านไม้ (ส่วนกลาง)
236.	นายเมทนี	สีมันตร	 ผูแ้ทนสมาชกิ
 
กลุ่มสมาชิกวิชาการป่าไม้ (ส่วนกลาง)
237.	นายวิชิต	สนธิวณิช	 ผูแ้ทนสมาชกิ
238.	นายประสิทธิ์	นิ่มนวลฉว	ี ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิก 13 น�าโชค (ส่วนกลาง)
239.	นายสมเกียรติ	ศรีมหาบรรณ	ผู้แทนสมาชิก
240.	นางศุภรัตน์	ชาญยุทธกูล	ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกไม้ใหญ่ (ส่วนกลาง)
241.	นายวรัท	ตุลยธ�ารง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่ากระบี่ (กระบี่)
242.	นายลือสัก	สักพันธ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
243.	นายบรรจบ	เขียวน้อย	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่7 
(ขอนแก่น)
244.	นายมิตรชัย	อานันทนสกุล	ผู้แทนสมาชิก
245.	นายสนิท	ศรีสุระ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว (จันทบุรี)
246.	นายนาถพงศ์	สุวรรณวาทิน	 ผู้แทนสมาชิก

กลุม่สมาชกิส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่2
(เชียงราย)
247.	นางสาวบุษกร	ธิศาเวช	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่1
(เชียงใหม่)
248.	นางจริยา	ไชยพิสิทธิ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
249.	นางสาวเกษณีย์	พิทักษ์	ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง (ตรัง)
250.	นางสาวเกษร	เล่งอี้	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ ่มสมาชิกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
(นครราชสีมา)
251.	นายณรงค์	มหรรณพ	 ผูแ้ทนสมาชกิ

252.	นายทนู	นันกลาง	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่8
(นครราชสีมา)
253.	นายพงศ์ปณต	นนท์ชัยพัฒน	์ผู้แทนสมาชกิ
254.	นางชญาน์นันท์	ภาวารี	ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
(นครศรีธรรมราช)
255.	นางโสภี	บริสุทธิ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
256.	นางยุวดี	เพชรย้อย	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการต้นน�้าน่าน (น่าน)
257.	นางภิตินันท์	ไชยเดช	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
(ปัตตานี)
258.	นางกรรณิการ์	เรืองถนอม	ผู้แทนสมาชกิ
259.	นายชนาธิป	ทิพลือชา	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่3
(แพร่)
260.	นางดรุณี	บุญถึง	 ผูแ้ทนสมาชกิ
261.	นางจินดา	มั่งมูล	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
262.	นางสาวกันยา	จันทร์สุวิมล	ผู้แทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
263.	นางสาวสมัย	ส�านวน	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
264.	นางสาววรัญญา	ค�าอุด	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกนิติธรรม ส�านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
265.	นายชัยยันต์	ค�าป้อ	 ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกลุ่มน�้ายม ส�านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
266.	นายจ�าเริญ	ขันเพ็ชร	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกเพชรชะอ�า (เพชรบุรี)
267.	นายชนินทร์	อินทรไพโรจน	์ ผู้แทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาต ิ
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
268.	นายสุรเทพ	ทองเสริม	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่4
(พิษณุโลก)
269.	นายปริญญา	ศรีแก้วดี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
270.	นางพิมพ์พรรณ	ประสิทธิ์วิเศษ	ผู้แทนสมาชิก

กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั
(พัทลุง)
271.	นางรัตนพันธ์	สะลิมาต	 ผูแ้ทนสมาชกิ
272.	นางอรุณี	สุดจันทร์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชิกศูนย์ประสานงานจงัหวัดพะเยา
(พะเยา)
273.	นายสุพจน์	ศรีชัย	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกแม่น�้ายวมแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
274.	นางจิรภัทร์	สุรินทร์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
275.	นายณัฐธนชัย	ใจหลัก	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิแม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน)
276.	นายพงศ์กร	เสมมหาศักดิ	์ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์ บ้านโป่ง 
(ราชบุรี)
277.	นายนพดล	ฮมแสน	 ผูแ้ทนสมาชกิ
278.	นายนิวัติ	นพแก้ว	 ผูแ้ทนสมาชกิ
279.	นายวรัญญู	แสงไสสี	 ผูแ้ทนสมาชกิ
280.	นางปิยะวรรณ	ศรีแดงรักษา	ผูแ้ทนสมาชิก
281.	นายสมศักดิ์	แย้มเยื้อน	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี-กาญจน์
(ราชบุรี)
282.	นางสาวกมลทิพย์	พรมเพ็ชร	์ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
(เลย)
283.	นางสาวนุชริน	จันทร์พาณิชย	์ผูแ้ทนสมาชิก

กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ (ล�าปาง)
284.	นายสุรัชฐนพ	สิงหาค�า	 ผูแ้ทนสมาชกิ
285.	นายอนันต์	ศิริมงคล	 ผูแ้ทนสมาชกิ
286.	นายภูษิต	ระโพธิ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ)
287.	นายภัทรชัย	มีชูทรัพย์	 ผูแ้ทนสมาชกิ
288.	นายไพรวัลย์	ไชยหะนาม	ผูแ้ทนสมาชิก

กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าโตนงาช้าง
(สงขลา)
289.	นายวุฒิชัย	ไชยวรณ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
(สงขลา)
290.	นางวริศตาริ์	หนูแจ่ม	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(อุทัยธานี)
291.	นายยงยุทธ	มีแสงพราว	 ผู้แทนสมาชิก
 
กลุม่สมาชกิส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่7
(อุบลราชธานี)
292.	นายบัญชา	รุ่งรจนา	 ผูแ้ทนสมาชกิ
293.	นางวาสนา	พรมภักดี	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุม่สมาชกิส�านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่6
(อุดรธานี)
294.	นางพอตา	สิงห์สาธร	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกต้นน�้าห้วยแก้ว (เชียงใหม่)
295.	นางนฤมล	อินทะพันธุ์	 ผูแ้ทนสมาชกิ

กลุ่มสมาชิกรักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง)
296.	นางสาววราภรณ์	ศิริประเสริฐ	 ผูแ้ทนสมาชิก
297.	นางสุวรรณี	เจริญกลกิจ	ผู้แทนสมาชิก

	 ทั้งนี้	 ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่ง
คราวละ	2	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	
ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
	 ประกาศ	ณ	วันท่ี		26	พฤศจกิายน	พ.ศ.	
2561

(นายจงเจริญ	กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กทม.	10900

www.025798899.com	โทร	0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่	บริษัท	สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง	จ�ากัด	โทร.	0	2903	8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

	 วันจันทร์ที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ตั้งแต่เวลา	 17.00	 –	 24.00	 น.	
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	จะปิดให้บริการ	“สหกรณ์	ATM	และ
เงินกู ้ฉุกเฉินอัตโนมัติ”	 เป็นการชั่วคราว	 สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสด 
จากบัญชี เ งินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ ์ที่สมาชิกฝากไว ้กับสหกรณ์	 
ผ่านตู ้	 ATM	 ของสหกรณ์	 ตู ้	 ATM	 ธนาคารออมสิน	 ตู ้	 ATM	 ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์	 และตู ้	 ATM	 ธนาคารกรุงไทย	 ทั่วประเทศ	 จะไม่สามารถ 
ท�ารายการถอนได้	 ส�าหรับช่วงเวลาอื่นๆ	 สหกรณ์ให ้บริการตามปกติ	 
ตลอด	24	ชั่วโมง	ไม่มีวันหยุด

ระบบ ATM – ระบบเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันที่ 31 ธ.ค. 61  เวลา 17.00 – 24.00 น.
เพ่ือปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

ปิดชั่วคราว


