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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

สวัสดีป� เถาะ

ฉบับที� 47 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565ฉบับที� 47 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565



สารจากประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

เรียน  เพื� อนสมาชิกทุกท่าน

พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที� 21

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

สหกรณ์จัดสัมมนาสมาชิกสัญจร ณ ต่างประเทศ จํานวน 2 ครั�ง ในครั�งแรก จัดขึ�น
ระหว่างวันที� 25 -28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ประเทศเวียดนาม (ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์)
ส่วนครั�งที�สอง ประมาณเดือนมิถุนายน 2566 ณ ประเทศจอร์เจีย โดยรายละเอียดจะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบอีกครั�ง
สัมมนาสมาชิกสัญจรในประเทศ จํานวน 2 ครั�ง และสําหรับผู้แทนสมาชิก 1 ครั�ง สัมมนา
สมาชิกสัญจร ครั�งที� 1 จัดขึ�นระหว่างวันที� 13 - 14 พฤษภาคม 2566 และครั�งที� 2
ระหว่างวันที� 27 - 28 พฤษภาคม 2566 โดยทั�ง 2 ครั�ง สหกรณ์พาไปกินทุเรียน     
 สวนละไม จังหวัดระยอง 
สัมมนาสําหรับผู้แทนสมาชิก จัดขึ�นระหว่างวันที� 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมฝ�กอาชีพ โดย สหกรณ์จะจัดขึ�นจํานวน 4 รุ่นโดยจัดขึ�นช่วงเดือนมิถุนายน
2566 ซึ�งรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั�งครับ

 สหกรณ์ขอแจ้งข่าวสารดังต่อไปนี� 

      ในวาระดิถีขึ�นป�ใหม่ 2566 ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ที�ปรึกษาและเจ้าหน้าที�
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ�งศักดิ�สิทธิ�ทั�งหลาย โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีความสุขกายสุขใจ และประสบความสําเร็จในสิ�งที�มุ่งหวังทุกประการตลอด
ป� 2566 และตลอดไปด้วยเทอญ 

ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด



พล.ต.ต. ดนกุฤต  กลัมพากร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 21
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

พล.ต.ต. ทรงชยั  สมิะโรจน์
รองประธาน (1)

พ.ต.อ.หญิง คนงึนจิ  สงิหไ์กร
รองประธาน (2)

พ.ต.อ. ธนวฒัน ์ อําพนัทรพัย์
รองประธาน (3)

พ.ต.อ.หญิง อมรรตัน ์ ธนชยัววิฒัน์
กรรมการ

พ.ต.อ.หญงิ กัญญรตัน์  ธรีานนัท์
กรรมการ

พ.ต.อ.หญงิ กิ�งกาญจน ์ กฤษณสวุรรณ
กรรมการ

พ.ต.อ.หญิง สนุทร ี วชัระเกียรติศักดิ�
กรรมการ

พ.ต.อ. ภาสกร  เนตรทิพยว์ลัย์
กรรมการ

พ.ต.ท.หญงิ กนกอร  เกรยีงไกรวศิน
กรรมการ

พ.ต.ท. ปรญิญา  คําเบา้เมอืง
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง สกุาญจนด์า  พรธนาศิรวิรกลุ
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง เจยีมรตัน ์ โกสขุ
กรรมการ

พ.ต.ท.หญงิ นัทธมน  คงธนชยักาญจน์
กรรมการ

พ.ต.ท.หญงิ กฤติยา  เหง่นาเลน
กรรมการ/เลขานกุาร

ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด



สามารถนาํเงินกู้ ไปใช้ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด

นําเงินไปชาํระค่างวดและป�ดยอดหนี�บ้านของพ่อ
กับธนาคาร เพื�อไม่ใหบ้้านพักที�อาศัยอยู่ป�จจุบัน

ของพ่อถูกขายทอดตลาด

ตรงตามวัตถุประสงค์การกู้ค่ะ เพราะการที�
สหกรณ์ชว่ยเหลือในการกู้ครั�งนี� ทําใหข้้าพเจ้า
สามารถนาํเงินทั�งหมดไปชาํระหนี�และไถ่ถอนบ้าน

ของพ่อได้ค่ะ

ข้าพเจ้ารูส้ึกซาบซึ�งใจ และประทับใจเป�นอย่างมาก
ที�ทางสหกรณ์ฯ ใหค้วามชว่ยเหลือ และขอขอบคุณ
พล.ต.ต.ดนุกฤต ประธานสหกรณ์  รวมไปถึง
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ทุกท่าน

ที�ใหคํ้าแนะนาํและการชว่ยเหลือข้าพเจ้าอย่างเต็มที�

อยากใหส้หกรณ์ ใหค้วามชว่ยเหลือสมาชกิ
ที�ได้รบัความเดือดรอ้นแบบนี�ต่อไปค่ะ

ร.ต.ท.หญงิ ภิรมยร์ตัน ์รม่มณี

วัตถุประสงค์การกู้ ?

ความประทับใจ
ที�มี ต่อสหกรณ์

ความคาดหวังหรือ
ความต้องการ ในระบบสหกรณ์

บทสัมภาษณ์จากใจสมาชิกถึงสหกรณ์

สามารถนาํเงินกู้ ไปใช้ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

นําไปชาํระหนี�ใหม้ารดาค่ะ เนื�องจากยอดหนี�
อัตราดอกเบี�ยสูง และเป�นภาระดอกเบี�ย

ที�หนักมากสาํหรบัมารดา

หลังจากที�ได้รบัคําแนะนาํ และเข้าที�ประชุมของ
สหกรณ์แล้ว ทําใหเ้ข้ากระบวนการกู้ได้เป�นไป
ตามระบบของสหกรณ์ฯ จนทําใหไ้ด้เงินมา
จาํนวนหนึ�ง และสามารถนาํเงินไปชาํระหนี�

แทนมารดาได้ทั�งหมด

เดิมทีรูแ้ค่ว่าการกู้สามารถกู้ได้แค่สิทธขิองตัวเอง เลยเข้ามาคุยกับสหกรณ์ เจ้าหน้าที�ใหคํ้าแนะนาํ 
ในการชาํระหนี�ใหแ้ม่ ซึ�งมีขั �นตอนในการดาํเนินการชาํระหนี� โดยการโอนชื�อมาเป�นชื�อของข้าพเจ้า 
และเข้าสู่กระบวนการขอกู้ของสหกรณ์ ต่อไป ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที�

ที�ใหคํ้าแนะนํา จนสามารถหาทางออกชว่ยครอบครวัทางบ้านได้ด้วยดีค่ะ

พ.ต.ท.หญิง ปภาวรนิทร ณฏัฐภัทรกานต์

อยากใหส้หกรณ์ดูแลสมาชกิที�ประสบป�ญหาทางด้าน
การเงิน และใหคํ้าปรกึษาในด้านต่างๆ ถ้าสหกรณ์ลด

ดอกเบี�ยเงินกู้ และเพิ�มเงินเฉลี�ยคืนด้วยก็ดีค่ะ

วัตถุประสงค์การกู้ ?

ความประทับใจ
ที�มี ต่อสหกรณ์

ความคาดหวังหรือ
ความต้องการ ในระบบสหกรณ์



ประมวลภาพกิจกรรม
สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 21

ประชุมใหญ่สามัญ ประจําป� 2565
การประชุมใหญ่สามัญ ประจําป� 2565 (โดยผู้แทนสมาชิก) 

ในวันเสาร์ที� 29 ตุลาคม 2565 
ณ ห้องประชุมกิ�งเพชร ชั�น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.รพ. กล่าวเป�ดประชุมใหญ่
และได้ประชุมตามระเบียบวาระ ซึ�งการประชุมเป�นไปด้วยความเรียบร้อย.

วันพฤหัสบดีที� 20 ตุลาคม 2565
ลงคะแนนสรรหาผ่าน แอพพลิเคชั�น หรือ ณ ห้องประชุม ปตท. ชั�น 9 อาคาร ฉกร.

 

สหกรณ์ได้กําหนดการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 21
ประธาน จํานวน 1 คน กรรมการ จํานวน 7 คน ซึ�งผลการสรรหาเป�นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด



ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป� 2565

มอบทุนเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส ประจําป� 2565

เมื�อวันเสาร์ที� 29 ตุลาคม 2565 
ณ ห้องประชุมกิ�งเพชร ชั�น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โดย พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการดําเนินการ (1) เป�นประธานในพิธี
และให้เกียรติมอบทุนสวัสดิการเพื�อการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป� 2565
แก่บุตรของสมาชิก จํานวน 513 ทุน เป�นจํานวนเงินทั�งสิ�น 2,283,000 บาท

วันเสาร์ที� 29 ตุลาคม 2565 
ณ ห้องประชุมกิ�งเพชร ชั�น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
ได้มอบเงินเกื�อกูลแก่สมาชิกผู้อาวุโส ประจําป� 2565 

โดยมีตัวแทนรับมอบ ได้แก่ พล.ต.ต. สุรสักดิ� จ้อยจํารูญ และ
พล.ต.ต.หญิง สิริยา อารีเจริญเลิศ รับมอบเงินดังกล่าว 
จํานวน 264 ทุน เป�นจํานวนเงินทั�งสิ�น 1,438,000 บาท

ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด

งานเลี�ยงพบปะสังสรรค์สมาชิกผู้อาวุโส ประจําป� 2565   
วันพุธที� 14 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ
โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานคณะกรรมการดําเนินการ

เป�นตัวแทนสหกรณ์พบปะสังสรรค์สมาชิกผู้อาวุโส



ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด

กําหนดการ

เงื�อนไข

สมคัรผา่น
Google Form สอบถามเพิ�มเติม ณ ที�ทําการ

สหกรณ์ รพ.ตร.
โทร 0 2251 1070 ต่อ 105, 110
       08 5120 6248 สายใน 6477 

เว้ - สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ - ชมภาพวาดมังกรในม่านเมฆ
วัดเทียนมู่ -ชมพระราชวังไดนอย - ช๊อปป�� ง ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกร แม่นํ�าหอม - ดานัง - หมู่บ้านกั�มทาน นั�งเรือกระด้ง
ชมเมืองเก่าฮอยอัน - ชมบ้านโบราณ - สะพานญี�ปุ�น
นั�งกระเช้าไฟฟ�า สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park
สะพานมังกรไฟ Dragon Bridge - ช๊อปป�� ง ตลาดฮาน
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลิงอึ�น

รบัสมคัรวนัที�
3 - 13 ม.ค. 66

ให้สทิธสิมาชกิ 1 คน ต่อ 1 สทิธิ
กรณีสมคัรเกินกําหนด สหกรณ์ รพ.ตร. จะใชว้ธิจีบัสลาก
ประกาศรายชื�อ วนัที� 17 ม.ค. 66 เวลา 16.30 น.
จา่ยเงินเต็มจาํนวน ระหวา่งวนัที� 18 - 20 ม.ค. 66 เขา้บญัช ี            
 สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ จาํกัด  ธนาคารกรุงไทย                 
 เลขที�บญัช ี691-0-03334-5 (สง่หลักฐานผา่น Line : @pgh-coop)
กรณียกเลิก แจง้ภายในวนัที�  31 ม.ค. 66 เวลา 16.00 น. (จะไดร้บัเงินคืนเต็มจาํนวน)

ราคารวมทิป
พกัโรงแรม 4 ดาว

no free day 



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด ประจาํเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 

ทั�งนี�สหกรณ์ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที�ให้ความร่วมมือ
โดยสหกรณ์จะนําข้อมูลที�ได้ ไปพัฒนาในช่องทางต่างๆ

เพื�อให้เข้าถึงสมาชิกมากยิ�งขึ�น

สหกรณ์ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
(สมาชิกสามัญ)

ร่วมตอบแบบสํารวจการรับข่าวสารของสหกรณ์

ตั�งแต่วันนี�ถึงวันที� 31 มี.ค. 66

ลุ้นรับพัดลม
จํานวน       รางวัล

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จาํกัด

(ตามลิงค์ด้านล่าง/QR Code)

โดยสหกรณ์จะส่งแบบสํารวจผ่านทุกช่องทาง

https://shorturl.asia/dLXf5

สมาชิกที�ตอบแบบสํารวจจะได้สิทธิชิงรางวัล 1 สิทธิ/1 สมาชิก เท่านั�น

https://shorturl.asia/dLXf5

