FORESTCOOP

ฉบับที่ 266 เดือนกรกฎาคม 2565

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท
ผ่อนนาน 150 งวด เริ่ม 1 ก.ค. 65

สารบัญ

วงเงินกู้สูงสุด จากเดิม 3 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3.5 ล้านบาท
ระยะเวลาการผ่อนชำ�ระ จากเดิม 144 งวด เพิ่มเป็น 150 งวด
สมาชิกมีเงินงวดผ่อนชำ�ระหนี้รวมไม่เต็ม 70% ของเงินเดือน
มีสิทธิ์กู้เพิ่มได้
จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำ�นวนเงินกู้
ดอกเบี้ย 5.40% แถมได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สำ�หรับสมาชิกเท่านั้น
ยื่นกู้สามัญต้องทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม ตามเบี้ยที่สหกรณ์กำ�หนด
เริ่ม 1 ก.ค. 65 สำ�หรับแบบฟอร์มเก่าสามารถใช้ ได้ถึง 30 ก.ย. 65

2-3 ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่
4-5 เปิดบริการระบบสหกรณ์ใหม่
6		 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
7		 ผลการดำ�เนินงาน
8		 สอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		

เยี่ยมชมงาน

2 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

- สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้เต็มวงเงิน สามารถกู้ได้
เพิ่มมากขึ้น สูงถึง 3.5 ล้านบาท
- สมาชิกที่มีภาระช�ำระหนี้เต็ม 70% ของ
เงินเดือนไปแล้ว เมือ่ ขยายงวดช�ำระอาจมีสทิ ธิก์ ู้
เพิ่มได้

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิก
และหนี้ภายนอกที่สมาชิกมี

สหกรณ์แก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!!
จากเดิม วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท เพิ่มเป็น
3.5 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนช�ำระ
จากเดิม 144 งวด เพิ่มเป็น 150 งวด

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางณภัทร อินสกุล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่สมาชิกทุกท่าน ที่มีสิทธิ์กู้เต็มวงเงินไปแล้ว ให้สมาชิกสามารถกู้ได้
วงเงินสูงสุดเพิ่มมากขึ้น และ ผ่อนนานขึ้น โดยช�ำระหนี้รายเดือนน้อยลง
และยังอยู่ในเกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ ไม่เกิน 70%

* สมาชิกทีย่ นื่ กูส้ ามัญทุกประเภทต้องท�ำประกันชีวติ กลุม่
ตามเบี้ยประกันที่สหกรณ์ก�ำหนด

ซึง่ ระเบียบเงินกูส้ ามัญใหม่นี้ จะท�ำให้สมาชิก ทีม่ สี ทิ ธิ์
กู้เต็มวงเงินสามารถ กู้ได้เพิ่มมากขึ้น และสมาชิกที่ผ่อน
ช�ำระหนีร้ ายเดือน เต็ม 70% ของรายได้ไปแล้ว อาจมีสทิ ธิ์
กู้เพิ่มได้ เนื่องจากมีการขยายงวดการผ่อนช�ำระนานขึ้น จากเดิม 144

งวด เป็น 150 งวด ท�ำให้ภาระการผ่อนช�ำระหนี้ต่อเดือนน้อยลง และ
ยังอยู่ในเกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ ไม่เกิน 70% (ตามร่างกฎกระทรวง
มาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3 ) 2562)

หลักเกณฑ์

• สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน
• จ�ำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
และอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์สดั ส่วนของจ�ำนวนเงินช�ำระหนีร้ ายเดือนต่อราย
ได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70
• ยืน่ ค�ำขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญได้ทสี่ หกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์
• ค�ำขอกู้เงินต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับช�ำนาญการหรือช�ำนาญ
งาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ลงนามรับรองค�ำขอกู้
• จะต้องมีหนุ้ อยูก่ บั สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงินกู้
• อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ระยะเวลาการชำ�ระคืนเงินกู้

• ผ่อนช�ำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
• ผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 150 งวด

วิธีการชำ�ระเงินกู้

• หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้

เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอกู้
• ค�ำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (ดาวน์โหลดได้ที่
www.025798899.com หัวข้อ 2.3)
• สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้
• ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
• ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้ค�้ำประกัน

* ส�ำหรับสมาชิกทีย่ นื่ กูเ้ กินกว่า 3 ล้านบาท ต้องท�ำประกัน
ชีวิตรายบุคคล รอบริษัทประกันฯ ตอบรับ 7 วันท�ำการ ถึงจะ
อนุมัติเงินกู้ได้ (ซึ่งเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ โดยหักจากเงิน
กู้ที่ได้รับอนุมัติเพียงครั้งเดียว)
การใช้บุคคลค้ำ�ประกัน
จำ�นวนเงินกู้ไม่เกิน (บาท)

จำ�นวนผู้ค้ำ�ประกันไม่น้อยกว่า (คน)

300,000

2

600,000

4

1,000,000

5

1,500,000

6

กู้เกินกว่า 1,500,000

8

หมายเหตุ
• อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
สหกรณ์
• สมาชิกทีต่ อ้ งการตรวจสอบสิทธิก์ สู้ ามัญ ให้สง่ สลิปเงิน
เดือน ๆ ล่าสุด มาที่สหกรณ์เพื่อค�ำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
• Fax : 02 579 9774
• Line Official Account : @forestcoop
• E-mail : forestcoop@gmail.com  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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เปิดให้ใช้งานแล้ว !! App CO-OP GO
โหลดเลย ที่ App Store และ Play Store
จากที่สหกรณ์ได้ท�ำการปิดระบบเพื่อเชื่อมต่อระบบจัดการงานและการท�ำธุรกรรมรูปแบบใหม่ เป็นเวลา 5 วัน
ในวันที่ 15-20 ก.ค. 65 และ จะเปิดระบบงานสหกรณ์ใหม่ในวันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 08.30 น.

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

จ�ำกั ด ได้ เชื่อมต่ อระบบโปรแกรม
งาน รูป แบบใหม่ เ สร็จ เรีย บร้อ ย
แล้ว !!! และเพื่ อเป็นการยกระดับ
การบริการ และ ส่งต่อประสบการณ์
ทางการเงินที่ ดีกว่า ให้กับสมาชิก
ทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เปิดตัว App ใหม่
ของสหกรณ์ ในชื่อ “Forest CO-OP GO”  ซึ่ง มี function การ
ท�ำงานธุรกรรมออนไลน์ ครบถ้วน ทั้งการดูข้อมูลทางการเงิน
ของสมาชิก การท�ำธุรกรรม โอนเงินไปธนาคาร โอนเงินระหว่าง
บัญชีสหกรณ์ และ การขอกู้ออนไลน์
โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ App Store
และ Play Store โดยค้นหาค�ำว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด

ท�ำความรู้จัก App CO-OP GO

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก App Co-op Go มาพร้อม
Concept ทั้งหมด 4 Concept ดังนี้

Go Banking ไร้รอยต่อโอนเงินไปธนาคาร

สมาชิก สามารถ โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เข้า บัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกได้ แบบ realtime ตลอด
24 ช.ม. เช็คยอดการโอนได้ทันที โดยการเชื่อมต่อนี้ จะท�ำให้สมาชิกจะสามารถ ใช้ App กรุงไทย Next  ท�ำธุรกรรมต่อไปอีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายค่าสาธารณูปโภค จ่ายบิล PromptPay กดเงินสดโดยไม่ใช้บัตร ฯลฯ

4 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

Go Easy ครบทุ ก ธุ ร กรรมสหกรณ์
ออนไลน์

• กู้เงินออนไลน์ 24 ชม. กู้เงินออนไลน์ 24 ชม.
ทั้งการกู้ฉุกเฉิน การกู้สามัญดิจิทัล และเพิ่มความสะดวก
มากขึ้นกับการค�ำนวนสิทธิ์การกู้คงเหลือได้ด้วยตัวเอง
• โอนเงิ น ภายในบั ญ ชี เ งิ น ฝากสหกรณ์ ของ
สมาชิก App CO-OP GO สามารถ ท�ำการโอนเงินภายใน
บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ของสมาชิกได้ เช่น โอนเงินจากบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก ไป เข้าบัญชีออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ของสมาชิก เพือ่ ท�ำการโอนต่อเข้าบัญชีธนาคารกรุง
ไทยได้
• โอนเงิ น ระหว่ า งสมาชิ ก สหกรณ์ สมาชิ ก
สามารถท�ำการโอนเงินภายในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ของสมาชิ ก โอนไปยั ง บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ สิ น มั ธ ยั ส ถ์
ของ บุคคลอื่น ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้
• ระดมหุ้น สมาชิกสามารถ ซื้อหุ้น เพิ่มหุ้น ตัวเอง
ได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Go Manage บริหารเงินง่ายๆ คล่องตัว
กว่าเดิม

สมาชิก สามารถท�ำการตั้งค่าบัญชีเงินฝาก เพื่อใช้ท�ำ
ธุรกรรมส่วนตัวได้ดว้ ยตนเอง เช่น การเพิม่ -ลด บัญชีสำ� หรับ
ท�ำธุรกรรม, การตั้งชื่อบัญชีเพื่อง่ายต่อการออมเงิน หรือ
เพิม่ เป้าหมายในการออมเงิน, การบันทึกรายการโปรดทีใ่ ช้
บ่อย รวมถึงการขอ Statement ออนไลน์

Go Sure มั่นใจในความปลอดภัย

เพิ่ ม ความปลอดภั ย อุ ่ น ใจ ทุ ก ครั้ ง ที่ ท� ำ ธุ ร กรรม
ออนไลน์ กับ App Forest Coop go โดยทุกครั้งที่มีการ
ท�ำธุรกรรมการเงิน จะมี การแจ้งเตือนทันที เพื่อให้สมาชิก
ไม่ พ ลาดทุ ก การเคลื่ อ นไหวในบั ญ ชี รวมถึ ง เพิ่ ม ความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งาน App ด้วย ระบบ Touch id Face Id และ รหัส Pin

พบกับประสบการณ์การท�ำธุรกรรม
สหกรณ์รปู แบบใหม่ ทั้งหมดนี้พร้อมกันได้
ในวันที่

20 ก.ค.65

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ผ่าน Google Forms

ลุ้นรางวัล

หมดเขต 30 ธ.ค. 65

มากมาย!!

ทุกคะแนนจากท่าน...ช่วยปรับปรุงบริการ
ของเราให้ดียิ่งขึ้น

สแกน QR CODE

เพือ
่ ทำ�แบบประเมินได้เลย

ด้วยมาตรฐานในการบริหารงาน และยกระดับการบริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำ�กัด จึงได้จัดทำ� “แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ขึ้นเป็นประจำ�
ทุก ๆ ปี
โดยในปี 2565 นี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจได้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2565 พร้อมลุน
้ รับของรางวัล
มากมาย อาทิ เครื่ อ งปั ่ น น�้ ำ ผลไม้ , กล่ อ งถนอมอาหาร, กระบอกน�้ ำ ออมทรั พ ย์
รวมของรางวัลกว่า 90 รางวัล

การจับรางวัล

ในปีนี้ สหกรณ์ได้แบ่งการจับรางวัลผู้โชคดีออกเป็น 2 รอบ
• การจับรางวัลผู้โชคดีรอบที่ 1 : สหกรณ์จะท�ำการจับรางวัลผู้โชคดีในเดือนตุลาคม 2565
• การจับรางวัลผู้โชคดีรอบที่ 2 : สหกรณ์จะท�ำการจับรางวัลผู้โชคดีในเดือนมกราคม 2566
**(สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก

13,174

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)

รายการ

30 มิถุนายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
13,186

19,354
19,405
21,098,581,297.04 21,035,852,853.65
746,824,619.39
1,520,059,628.35
9,117,823,358.14
7,585,421,965.68
551,483,178.42
1,518,837,600.00
0.00
6,189,909.51
51,331,265.20
609,772.35
11,336,119,190.83

1,322,339,283.95
1,517,681,889.68
8,479,793,603.26
7,567,376,814.23
543,156,412.66
1,546,248,800.00
5,924.75
6,189,909.51
51,331,265.20
1,728,950.41
11,229,110,353.61

40,000,000.00
7,519,224,808.34
806,167,660.48
4,682,924,882.46
1,458,725,373.70
223,741,072.75
343,316,635.09
4,349,183.86
3,658,282,339.62

0.00
7,468,827,940.61
789,965,786.52
4,682,546,864.32
1,439,320,404.59
218,063,728.03
334,616,930.31
4,314,226.84
3,641,158,026.04

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

30 มิถุนายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
337,140,285.83 333,562,943.80
3,158,608,262.72 3,147,922,985.68
63,049,164.47

63,014,714.00

99,484,626.60

96,657,382.56

35,046,835.24
47,445,903.63
36,119,304.00
9,762,462,106.21
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
8,591,500,800.00
ทุนส�ำรอง
792,010,955.26
ทุนสะสม
113,471,675.59
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
(4,361,317.01)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
269,839,992.37
452,483,518.00
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
198,372,533.02
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
13,095,028.90
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
29,407,513.05
ผลตอบแทนจากการลงทุน
211,134,019.02
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
474,424.01
163,483,028.76
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
129,513,702.11
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
33,969,326.65
289,000,489.24
ก�ำไรสุทธิ

36,979,378.75
46,025,704.21
36,119,304.00
9,806,742,500.04
8,545,680,620.00
792,010,955.26
114,103,675.59
114,472,283.68
240,474,965.51
357,584,876.11
165,630,890.21
10,874,369.25
23,358,978.78
157,288,338.86
432,299.01
136,130,565.12
107,210,897.29
28,919,667.83
221,454,310.99

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิทัล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.00
2.00
2.25
3.00
3.25

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
3.45

5.40
5.40
5.40
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.05

เงินกู้
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 1 (0.00% 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 2 (0.00% 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
4.20
5.60
5.25

5.40
3.80
5.20
4.85

5.50

5.10

4.65

4.25

5.70

5.30

3.30

2.90

4.30

3.90

5.25

4.85

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี
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7

สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำ�กัด
เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
ได้น�ำคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 9 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ในเรื่อง ระบบงานสารสนเทศเกี่ยวกับเงินฝาก เงินกู้ และ
การให้บริการสมาชิก โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก รวมถึงนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วน
บริหาร นางสาวฐิตพิ รรณ วณิชประสิทธิ์ รองผูจ้ ดั การส่วนสินเชือ่ และนายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผูจ้ ดั การส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด นำ�คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารสำ�นักงานของสหกรณ์

นายวิชต
ิ สนธิวณิช ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

8 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการบรรยาย
เรื่อง ระบบงานสารสนเทศเกี่ยวกับเงินฝาก
เงินกู้ และการให้บริการสมาชิก

