
1. นายแพทยเ์สรี ตูจ้นิดา     ประธานกรรมการ
2. นางนงคล์กัษณ์    เพง็จัน่ รองประธานกรรมการ
3. นายแพทยโ์กเมน  คงสกลุ รองประธานกรรมการ
4. นายสรุสั วจิติรวงศ์ รองประธานกรรมการ
5. นายไชยยศ แยม้ทรพัย์ กรรมการและเลขานุการ
6. นายนรนิทร ์        เจษฎาภรูิ กรรมการและเหรญัญกิ
7. นายธนารตัน์ คณุะดลิก กรรมการ
8. นายวรศกัดิ ์        ขวญัเจรญิทรพัย ์กรรมการ
9. นายมานะ           วงศเ์จยีก กรรมการ
10. ว่าที ่ร.ต.วนัชาต ิกลดัเลก็ กรรมการ 
11. นางวราภรณ์     เฉื่อยฉ ่า กรรมการ
12. ทนัตแพทยช์มุพล ชมะโชต ิ กรรมการ
13. นางยพุนิ แยม้ทรพัย์ กรรมการ
14. น.ส.รตัตยิากร    ถอืวนั กรรมการ
15. นายเพชรายธุ    กระโพธิ ์           กรรมการ

1. นายแพทยเ์สร ี     ตูจ้นิดา ประธานกรรมการ
2. นางนงคล์กัษณ์     เพง็จัน่ กรรมการ
3. นายแพทยโ์กเมน  คงสกลุ กรรมการ
4. นายสรุสั วจิติรวงศ ์ กรรมการ
5. นายนรนิทร ์        เจษฎาภรู ิ กรรมการ
6. ทนัตแพทยช์มุพล ชมะโชต ิ กรรมการ
7. นายไชยยศ แยม้ทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอ านวยการ

1. นายสรุสั วจิติรวงศ ์ ประธานกรรมการ
2. นายไชยยศ แยม้ทรพัย์ กรรมการ
3. นายมานะ           วงศเ์จยีก กรรมการ
4. ว่าที ่ร.ต.วนัชาต ิ  กลดัเลก็ กรรมการ
5. นายนรนิทร ์        เจษฎาภรูิ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์

รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 43

สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน... ส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

2564 เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2565 ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดีขณะนี้ สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที ่43 ครบจ านวน 15 ท่านเรยีบรอ้ยแลว้ รายชื่อดงันี้

1. นางนงคล์กัษณ์    เพง็จัน่ ประธานกรรมการ
2. นางยพุนิ แยม้ทรพัย ์ กรรมการ
3. นายเพชรายธุ      กระโพธิ ์          กรรมการ 
4. ทนัตแพทยช์มุพล ชมะโชต ิ กรรมการ 
5. น.ส.รตัตยิากร      ถอืวนั กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงนิกู้

คณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย ไกล่เกลีย่ และติดตามทวงหนี้

สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ า ปี 

2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางสหกรณ์ฯ

ไดโ้อนเงินค่าของก านัลจ  านวน 500 บาท เขา้บญัชีให้

ท่านแลว้ เม่ือวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2565

ของก านัล 500 บาท

1. นายแพทยโ์กเมน  คงสกลุ ประธานกรรมการ
2. นายธนารตัน์       คณุะดลิก          กรรมการ
3. นายวรศกัดิ ์        ขวญัเจรญิทรพัย ์
4. นางวราภรณ์     เฉื่อยฉ ่า 
5. นายไชยยศ         แยม้ทรพัย์

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด
http://www.dmscoop.com    E-mail : dmscoop@hotmail.com Facebook : สอ.กรมการแพทย ์จ  ากดั

Line ID : dmscoop

ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยก์รมการแพทย ์จ  ากดั

เรื่อง ชะลอการพิจารณารบัเงินกูพ้ิเศษ

ใหช้ะลอการพิจารณารบัเงินกูพิ้เศษออกไปจนกว่าจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง



ในปีนี้คณะกรรมการได้ก าหนดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 400 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท 
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี เท่ากันทุกระดับชั้น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิยื่นค าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก
2. หากมีสมาชิกยื่นค าขอเกินกว่าจ านวนทุนที่ก าหนด คณะกรรมการจะใช้วิธีการจับฉลาก โดยจะเชิญตัวแทนของแต่ละหนว่ยงาน

มาร่วมเป็นสักขีพยาน
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีดังนี้

1. เป็นบุตรสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย (รับรองเป็นบุตร หรือจดทะเบียน)
2. สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนได้ 1 ทุนเท่านั้น
3. กรณี สามี ภรรยา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน แต่มีบุตรเพียง 1 คน ให้ส่งขอรับทุนได้ตามสิทธิ แต่บุตร

จะได้รับ เพียง 1 ทุนเท่านั้น ถ้ามีบุตรมากกว่า 1 คน ให้ยื่นตามคุณสมบัติข้อ 2.
4. เป็นผู้ที่ผ่านระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ขึ้นไป ถึงระดับปริญญาตรีในปกีารศึกษา 2564
5. บุตรของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิขอรับทุน

หลักฐานประกอบการขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนต้องยื่นแสดงความจ านงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

1. ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน
2. ส าเนาผลการศึกษาของปกีารศึกษา 2564 หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา 2564 ของบุตรที่ขอรับทุน
3. ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด หรือ ไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ของสมาชิก

ก าหนดวันยื่นขอรับทุน
ให้ยื่นค าขอรับทุน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่ส านักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์  จ ากัด อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดจับฉลากทุน                  
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง ให้ถือวันและเวลาการลงรับเอกสารของไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด ประจ าปี 2565
ยื่นค าขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน  - 31 พฤษภาคม  2565

สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความจ านงขอรับทุนได้ที ่Website และ Facebook ของสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบีย้

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารและติดต่อสหกรณ์

88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-6166-7, 02-590-6141, 
02-580-7648 โทรสาร 02-965-9845 มือถือ 085-908-2513, 
085-134-3713, 091-084-1534 Line ID : dmscoop
http://www.dmscoop.com  E-mail : dmscoop@hotmail.com

บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ประเภทออมทรัพย์
ช่ือบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด”

เลขที่บัญชี 142-1-09668-4
สมาชิกน าฝากเข้าบัญชีโปรดแจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อนเวลา 16.30 น. 

ในวันเดียวกัน สหกรณ์จึงจะท ารายการให้สมาชิกในวันท ารายการ

เงินรับฝากจากสมาชิก
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.75% ต่อปี
- เงินฝากประจ า 3 เดือน 2.25% ต่อปี
- เงินฝากประจ า 12 เดือน 2.75% ต่อปี
เงินให้สมาชิกกู้
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.35% ต่อปี
- เงินกู้เพื่อช าระฌาปนกิจ 5.00% ต่อปี
- เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ าประกัน) 5.60% ต่อปี
- เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ าประกัน) 6.35% ต่อปี

วันและเวลาท าการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ


