


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

รายงานกิจการ 
ประจำาปี 2553



คำ�นิย�ม
“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดำาเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย”

คุณค่�ของสหกรณ์
“สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม

และเอกภาพ สมาชิกเชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

หลักก�รสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ในที่นี้หมายถึง หลักวิธีดำาเนินงานสหกรณ์ที่ประเทศต่างๆ ได้ถือเป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินงาน 

หรือเป็นแนวทางสำาหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการนำาค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ ได้แถลงการณ์ไว้ 7 ประการ ซึ่ง นายประดิษฐ์ มัชฌิมา ได้รายงานไว้ดังนี้

หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะ

สมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำาหนดนโยบายและการตัดสินใจ 

บุรุษและสตรี ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน 

(สมาชิกหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง)  สำาหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำาเนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์

อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์  สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำาหรับเงินทุน ตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพ 

ในอัตราที่จำากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ 

เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่นำามาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 

ตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำากับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำาต้องมีข้อตกลงหรือผูกพัน

กับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำาภายใต้เงื่อนไข อันเป็นที่มั่นใจได้ว่า  

มวลสมาชิกจะยังคงไว้ ซึ่งอำานาจในการควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้น

สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน 

และบรรดาผู้นำาทางความคิด ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของการสหกรณ์ได้

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ โดยการ

ประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
สหกรณ์พึงดำาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

อุดมก�รณ์ของสหกรณ์



“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย 

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า 

พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของ

ผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า 

การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น 

ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน





เมื่อ



“สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง 
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน

โดยความสมัครใจของตนเอง 
ในฐานะที่เป็นมนุษย์

โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อบำารุงตัวเองให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์

พระราชดำารัส

พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 6

สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีพุทธศักราช 2553 นี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ประสบความสำาเร็จอย่างสูง

ในการบริหารงาน โดยมีผลประกอบการดีขึ้นทุกด้านเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันประกอบด้วย จำานวนสมาชิก  

กำาไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินทุนสำารอง 

ทั้งนี้ถ้านับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ก่อตั้งและให้บริการแก่ 

มวลสมาชิก โดยมีการพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ามาตามลำาดับ ทั้งในด้านสินทรัพย์ การสร้างอาคารสำานักงาน

แห่งใหม่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศด้วยความสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย บางกิจกรรมได้ส่งเสริมให้เกิดการออมและใช้จ่ายอย่างรอบคอบเหมาะสม เช่น การส่งเสริม 

ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบุคคลในครอบครัวเข้ามาเป็นสมาชิกโดย

การออมทรัพย์กับสหกรณ์ การให้ความสำาคัญกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยมีการออมทรัพย์ในอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามที่พ้นวัยทำางาน การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกและครอบครัว  

การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม 

ด้านต่าง ๆ

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ในวันที่ 5 – 6 

กุมภาพันธ์ 2554 ผมขออวยพรให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ และ

ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด รักษาความเป็นองค์กรด้านการเงินที่มั่นคง ดำาเนินงานตามอุดมการณ์

ของสหกรณ์ที่ตั้งไว้ และส่งเสริมการดำารงชีวิตของผู้เป็นสมาชิกบนพื้นฐานและความมีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เช่นนี้สืบไป

 (นายโชติ  ตราชู)

 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด7

สารจากอธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ผมได้ติดตาม

การดำาเนินงานของสหกรณ์มาโดยตลอด และจากวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่า “เป็นองค์กรการเงินของ

สมาชิกที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม” นั้น สหกรณ์ได้ดำาเนินการที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นองค์กรการเงินของสมาชิก

ที่มั่นคง เห็นได้จากผลประกอบการที่มีความเจริญเติบโตจากทุนเริ่มต้นเพียง 15,570 บาท สมาชิก 167 คน 

ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 7,954 ล้านบาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) สมาชิก 13,024 คน สมาชิกสมทบ 

4,851 คน การพัฒนาด้านการให้บริการเพื่อสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริการถอนเงินผ่าน

ระบบเอทีเอ็ม การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติและในปีที่ผ่านมายังเพิ่มการให้บริการสื่อสารข้อความสั้น (SMS)  

แจ้งยอดการฝาก – ถอนของสมาชิกในแต่ละคร้ัง ทำาให้สมาชิกทราบความเคล่ือนไหวและม่ันใจในการฝาก – ถอนเงิน 

กับสหกรณ์

ผมขอฝากข้อคิดสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านว่า ในช่วงหนึ่งเมื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอาจมีความจำาเป็น

ต้องกู้เงินเพื่อใช้ในการสร้างฐานะ ถือได้ว่า สหกรณ์เป็นที่พึ่งที่สำาคัญและเมื่อภาระของครอบครัวลดน้อยลง ก็ขอให้

ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน การกู้เงินควรนำาไปใช้ในสิ่งที่จำาเป็นและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดั่งพระราชดำารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2502 ที่ว่า

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูลสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว 

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างสมาชิก และ

ขอเป็นกำาลังใจให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบความสำาเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ยิ่งขึ้นตลอดไป

                              

 (นายสุวิทย์   รัตนมณี)

 อธิบดีกรมป่าไม้
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สารจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ใ นช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ดำาเนินกิจการด้วยความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ 

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการ

กำาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน การพัฒนาระบบการให้บริการ การจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกในหลายๆ 

ด้าน การเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง และการจัดหาอาคารที่ทำาการแห่งใหม่ รวมทั้ง การให้ความสำาคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้กำาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 ระหว่าง

วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา และนำาเสนอแผนการดำาเนินงานในช่วงปีต่อไป 

เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบและแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์  

ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขอฝากหลักการดำารงชีวิตตามแนวพระราชดำาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เพื่อน

สมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านได้น้อมนำามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานะของแต่ละท่าน คือ เป็นเศรษฐกิจ

ที่พอเพียงกับตัวเอง ทำาให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจำาเป็นที่ทำาได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือ

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี ผมเชื่อมั่นว่า หากทุกท่านได้มีการดำาเนินชีวิตประจำาวันตามหลักการดังกล่าวแล้ว ทุกท่าน 

จะมีความมั่นคงและความผาสุกในชีวิตอย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบุญญาบารม ี

แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการดำาเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านประสบ 

แต่ความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ประกอบด้วยสติและปัญญาเพ่ือร่วมกันพัฒนาการป่าไม้ไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราให้มีความก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึนไป

                              

 (นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์)

 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2554  นับเป็นปีที่ 33 แห่งการจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2521 ขอแสดง

ความชื่นชมมายังคณะกรรมการดำาเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำากัด ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ จนมี 

ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การน้อมนำาเอาพระราชดำารัส เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการสหกรณ์  ย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อการบริหารกิจการสหกรณ์และการดำารงชีวิต

ของมวลสมาชิก โดยการรู้จักวางแผนใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักอดออมอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ ย่อมส่งผลให้เกิด 

ความมั่นคงต่อสหกรณ์และเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายและอุดมการณ์

ของสหกรณ์

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมถึงพระบารมี

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลให้มวลสมาชิก  

ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลัง 

ความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผลเป็นเลิศ และบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากัด ได้ดั่งสมเจตนาทุกประการ

 (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส)

 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ใ นโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้กำาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 ในวันที่ 5 – 6 

กุมภาพันธ์ 2554  เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ 

รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปประกอบการพิจารณาดำาเนินการ 

ตามแผนงานในปีต่อไป ดิฉันในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขอขอบคุณและถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

จากการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการดำาเนินกิจการในวารสารสหกรณ์ฯ ทำาให้ได้รับทราบว่า สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เป็นองค์กรที่มีการเติบโตทั้งทางด้านการเงินและการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสวัสดิการสมาชิก 

รวมทั้ง การให้ความสำาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำาให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์หลาย ๆ แห่ง 

ได้ ให้ความสนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่ งเป็นการสื่อความหมายว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด  

เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” ทั้งทางด้านการบริหารและการให้บริการ ดิฉันขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วม

กันบริหารงานเพื่อให้สหกรณ์ของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ และขอฝากไว้ว่าหากได้ม ี

การรณรงค์ให้สมาชิกได้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริมาเป็นแนวทางในการดำารงชีวิต  

ก็จะทำาให้สมาชิกสหกรณ์ของเราเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีฐานะที่มั่นคง เพื่อจะได้มาร่วมกันบริหารสหกรณ์ 

ของเราให้มีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขออวยพรให้คณะกรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน 

มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสำาเร็จทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป

                              

 (นางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ)

 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ

ใ นการจัดทำาเอกสารรายงานกิจการประจำาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้บรรจุเนื้อหาสาระ

ที่แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินการอะไรบ้างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดมากพอสมควร พร้อมทั้ง

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ ที่สมาชิกทุกท่านสมควรที่จะภูมิใจองค์กรนี้ที่ได้รับรางวัล และคำาชมเชย 

จากหน่วยงานและคณะบุคคลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มาดูงาน ทำาให้กรรมการแต่ละท่านต้องทุ่มเททำางานมาก 

พอสมควร

ในนามของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  ขอขอบคุณสมาชิก และสมาชิก

สมทบที่ไว้วางใจสหกรณ์ฯ โดยได้ทำาธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ฯ มากกว่า 550,000 ครั้ง ตลอดปี 2553 นั่นหมายถึง 

สหกรณ์ฯกำาลังทำาหน้าที่แทนธนาคารของท่าน

ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการบริการสมาชิก ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง

ให้สหกรณ์ฯ ทั้งการบริหารจัดการด้านการเงิน การควบคุมตรวจสอบ การปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่  การสร้างอาคารสหกรณ์ฯหลังใหม่ และการจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน

สากล  ขณะเดียวกันผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ก็มิได้ด้อยไปกว่าปีที่แล้ว

สำาหรับ ปี 2554 เป็นปีมหามงคลสำาหรับชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ  

7 รอบ จึงขอความร่วมมือมายังผู้แทนสมาชิก สมาชิก และสมาชิกสมทบ ทุกท่าน ได้น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตามแนวพระราชดำาริ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และสหกรณ์ฯ อาจจะเชิญท่านร่วมทำากิจกรรมอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณอีกครั้งที่ไว้วางใจให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดที่ 33  

เข้ามาบริหารจัดการงานสหกรณ์ฯ แทนท่าน

 (นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์)

 ประธานกรรมการดำาเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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ผลการดำาเนินงาน

ทุกวันนี้...หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย

ประสบปัญหาอุทกภัย และความแปรปรวนของ

สภาพอากาศ โดยในปี 2553 นี้ประเทศไทยประสบปัญหา

นํ้าท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างหนัก 39 จังหวัด ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในหลายพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย 7 ล้านกว่าไร่ และอีกปัญหา

หนึ่งที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ คือ ราคาสินค้า และราคา 

นํ้ามัน มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้น สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ

โลกที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น 

แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้

จะมีปัญหาการเมืองยังไม่นิ่ง การกระจายรายได้ของประเทศ

ยังไม่เป็นธรรม สังคมมีช่องว่างที่ห่างกัน เพียงทุกคนยึด

หลักทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะ

จัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัย

ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ

ดําเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ใน

โลก โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง อีกประการหนึ่ง การทําให้

ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นสิ่งแรกก่อนอื่นใด จึง

เป็นจุดเริ่มสร้างสังคมไทยในอนาคต ซึ่งจะทําให้ประเทศไทย

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้

ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินกับสหกรณ์ โดยกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงกว่าสถาบันการเงิน เพื่อ

ให้การออมของสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้ดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์ปี  2552-2555 และตามแผนงานและงบ

ประมาณ ประจําปี  2553 ซึ่ งประมาณการรายได้ไว้  

460,728,525.60 บาท รายได้จริง 474,820,917.19 บาท 

สูงกว่าแผนงาน 14,092,391.59 บาท ประมาณการรายจ่าย

ไว้ 212,379,673.16 บาท รายจ่ายจริง 205,350,422.99 
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บาท ตํ่ากว่าแผนงาน 7,029,250.17 บาท และประมาณ

การกําไรสุทธิไว้ 248,348,852.44 บาท กําไรสุทธิจริง 

269,470,494.20 บาท โดยสูงกว่าแผนงานที่กําหนดไว้ 

21,121,641.76 บาท

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงได้

พยายามส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการบริหารกิจการภายใต้แผนกลยุทธ์ ท่ีมีวิสัยทัศน์ 

“ เป็นองค์กรการ เงินของสมาชิกที่ มั่ นคง  สู่ วิ ถี ชี วิ ต 

พอเพียง เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และจากการ 

ดําเนินงานท่ีนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงระบบงาน อาทิเช่น ATM  

โอนเงินออนไลน์ สหกรณ์ – กรุงไทย ระบบบริการสื่อสาร

ข้อความสั้น Short Message Service จึงทําให้สหกรณ์ได้รับ 

เกียรติจากสหกรณ์ต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

นอกจากนี้สหกรณ์ยังคํานึงถึงประโยชน์ของ

สมาชิกทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านการศึกษา และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดยในรอบปี 2553 การดําเนินงานในด้านต่างๆ ของสหกรณ์

สรุปได้ ดังนี้

การให้บริการสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดเป็นสถาบัน

การเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้บริการแก่สมาชิก ไม่ว่าจะ

เป็นการส่งค่าหุ้นของสมาชิก การรับฝาก-ถอนเงิน การให้

บริการเงินกู้แก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีสวัสดิการ

ท่ีมอบให้แก่สมาชิก อาทิเช่น สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก

ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์

สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ สวัสดิการวันเกิดสมาชิก สวัสดิการ

สําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ฯลฯ และยังสนับสนุน

งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือพนักงานราชการ

ท่ีประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนให้บริการ

ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจากการให้บริการสมาชิก

ท่ีกล่าวมาน้ี ทําให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ท่ีสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง กรมทรัพยากรนํ้า สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้ง

พนักงานราชการ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก ก็

สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จํากัด ด้วย

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก ในระหว่างปี 2553 สหกรณ์มีจํานวน

สมาชิกสมัครใหม่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรนํ้า

จํานวนทั้งสิ้น 234 คน สมาชิกขาดสมาชิกภาพ 238 คน 

ตามทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์

มีสมาชิกทั้งสิ้น 13,053 คน สําหรับการเปลี่ยนแปลงจํานวน

สมาชิกระหว่างปี 2553 มีดังนี้

1) สมาชิก ณ 1 มกราคม 2553  13,057 คน

2) สมาชิกสมัครใหม่ 234 คน

3) สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  238 คน

 ● สมาชิกลาออก  152 คน

 ● สมาชิกถึงแก่กรรม 79 คน

 ● สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก 7 คน 

คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 

13,053 คน

1.2 สมาชิกสมทบ ในปี 2553 มีพนักงานราชการ 

คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของสมาชิกสนใจสมัครเป็นสมาชิก

สมทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1) สมาชิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2553 3,935 คน

2) สมาชิกสมทบสมัครใหม่  1,118 คน

3) สมาชิกสมทบพ้นสมาชิกภาพ  135 คน

คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

จํานวน 4,918 คน

1.3 สมาชิกและสมาชิกสมทบ สรุปจํานวนสมาชิก

และสมาชิกสมทบ ดังนี้
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1) ณ วันที่ 1 มกราคม  2553  16,992 คน

2) สมัครใหม่ 1,352 คน

3) พ้นจากสมาชิกภาพ 373 คน

คงเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 จํานวน 17,971 คน

2. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุน 

ที่สําคัญของสหกรณ์ และยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 

ในการเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นหลักการสําคัญของสหกรณ์ข้อหน่ึง  

และยังแสดงถึงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์อีกด้วย 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 

เป็นจํานวน 2,581,822,990.00 บาท ซึ่งในระหว่างปีมี 

การเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น 283,764,210.00 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 10.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 

จํานวนทั้งสิ้น 2,865,587,200.00 บาท การถือหุ้นของ

สมาชิกถือได้ว่าเป็นการบังคับออม ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์

แก่สมาชิกในระยะยาว อันเป็นหลักการสําคัญของสหกรณ์

ออมทรัพย์ สมาชิกอาจจะขอให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น 

รายเดือนเพิ่มมากกว่าอัตราที่สหกรณ์กําหนด หรือระดมหุ้น

เป็นก้อนเมื่อใดก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความจํานง 

ยื่นได้ที่สํานักงานสหกรณ์ฯ ได้ตลอดเวลา หรือผ่านระบบ

โทรศัพท์อัตโนมัติ สําหรับหุ้นเฉลี่ยต่อคนของสมาชิกแสดง

ได้ดังนี้

การถือหุ้นของสมาชิก (บาท)

ปี พ.ศ. จำานวนเงิน หุ้นเฉลี่ยต่อคน

2547 1,463,987,610.00 110,589

2548 1,638,123,390.00 113,846

2549 1,809,797,550.00 116,191

2550 1,997,780,400.00 124,768

2551 2,291,632,680.00 140,170

2552 2,581,822,990.00 151,943

2553 2,865,587,200.00 159,456

อัตราการส่งค่าหุ้นของสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 74.83  

และในปี 2553 นี้ สหกรณ์คิดอัตราเงินปันผลให้แก่สมาชิก 

ร้อยละ 5.50

3. สินทรัพย์และกำาไรสุทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีแหล่งที่มา

ของเงินทุนจากหลายแหล่ง คือ เงินรับฝากจากสมาชิก ทุน

เรือนหุ้น ทุนสํารอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกู้ยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

8,156,362,517.61 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 จํานวน 766,286,769.87 บาท

ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสามารถบริหาร

สินทรัพย์ และก่อให้เกิดกําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 จํานวน 269,470,494.20 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 จํานวน 29,493,438.61 บาท

4. เงินรับฝากของสหกรณ์ 
ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา การให้บริการเงินฝาก

ของสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้าน

การเพิ่มประเภทเงินฝาก จํานวนเงินรับฝากที่เพิ่มสูงขึ้นและ

จํานวนบัญชีเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก โดยเมื่อวันที่  

31 ธันวาคม 2552 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกรวม 

3,302,335,059.74 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน

เงินรับฝากจากสมาชิกรวมทั้งสิ้น 4,072,491,632.97 บาท 

เพิ่มขึ้น 770,156,573.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.32 

สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินรับฝากจากสมาชิกดังนี้

วัน/เดือน/ปี จำานวนเงิน จำานวนบัญชี

31 ธ.ค.52 3,302,335,059.74 20,885

31 ธ.ค.53 4,072,491,632.97 22,626

เพิ่ม (ลด) 770,156,573.23 1,741

ร้อยละ 23.32 8.34
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โดยแยกประเภทของเงินรับฝากจากสมาชิกได้ดังนี้

ประเภทเงินรับฝาก
จำานวนเงิน

(บาท)
จำานวน
บัญชี

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 432,774,066.32 17,971

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,139,415,284.22 2,254

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 350,517,818.70 338

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 125,559,711.34 511

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 22,568,590.26 1,519

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,656,162.13 33

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จะ

เห็นได้ว่าการให้บริการด้านเงินฝากนับเป็นบริการหลักอีก

อย่างที่สําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้

สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น

ในครอบครัว สหกรณ์ได้กําหนดให้เป็นพันธกิจหลักอีก

อย่างหนึ่งคือ ระดมเงินออมเพื่อนํามาบริหารจัดการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการจูงใจให้สมาชิกนําเงินมากฝากกับสหกรณ์ด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยดังนี้  

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์   3.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.00

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 3.75

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4.50

5. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
การบริการด้านเงินให้กู้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31                    

ธันวาคม 2553 สหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการ

ใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์อันได้แก่ 

ข้าราชการ และลูกจ้าง ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ไม่สูงนัก 

บางครั้งอาจทําให้เงินเดือนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความ

จําเป็น เช่น ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองสหกรณ์

จึงได้มีบริการด้านเงินกู้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์แห่ง

การกู้เงิน พร้อมกันนี้ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยตามความ

จําเป็นของแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ประเภทเงินเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย 

(%)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50

เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.10

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ คงที่ 3.50 หรือ 

คงที่ 4.50

ลอยตัว 5.85

เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นคํ้าประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากคํ้าประกัน 5.50
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สรุปยอดเงินกู้ประเภทต่าง ๆ  ปี 2553 ดังนี้

ประเภทเงินกู้ จำานวนเงิน

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 57,042,123.46

เงินกู้สามัญท่ัวไป 5,616,505,607.65

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 28,836,444.10

เงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 548,958.46

เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 1,680,414.25

เงินกู้สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 114,899.27

เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 47,255.75

เงินกู้สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 79,008.25

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 3,564,259.50

เงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 41,014.50

เงินกู้สามัญสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการศึกษา 140,000.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ 666,813,231.48

เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ําประกัน 16,946,394.24

เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค้ําประกัน 80,612,697.76

เงินกู้พิเศษสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการเคหะ 11,996,938.64

รวม 6,484,969,247.31

6. การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้พัฒนา

ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่ออํานวยความสะดวก และ

เพิ่มช่องทางในการทําธุรกรรมกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิกได้มี

ความสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้

6.1 สหกรณ์ออนไลน์ 

 สหกรณ์ออนไลน์เป็นอีกโครงการหนึ่งของ 

e-COOP ให้บริการข้อมูลสมาชิกผ่านเครือข่ายระบบ

อินเตอร์เน็ต

 พิมพ์รายการเรียกเก็บประจําเดือนหรือ 

ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง 

6.2 สหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (CO-OP 

PHONE)

ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นมิติใหม่

แห่งการอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ในการสอบถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนทุนเรือนหุ้น เงินกู้และเงินฝากคงเหลือ 

สิทธิการกู้เงินสามัญ สิทธิการคํ้าประกันเงินกู้ ผลการอนุมัติ

เงินกู้ รายการหักเงินเดือน และเงินปันผล นอกจากนี้ระบบ

ยังสามารถให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์โดยโอนเข้า 

บัญชีเงินฝากของผู้กู้ รวมถึงการให้บริการถอนเงินฝาก 

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ผ่านระบบโทรศัพท์อีกด้วย

6.3 สหกรณ์ ATM

 สหกรณ์ ATM เป็นบริการถอนเงินฝากจาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่มีอยู่กับ 

สหกรณ์ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร 

กรุงไทยท่ัวประเทศ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการ 

ถอนเงินของสมาชิกไม่ว่าจะเป็น เงินกู้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน  

และเงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก 

 ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสหกรณ์ ATM ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํานวน 14,115 ราย โดยสมาชิก และสมาชิก

สมทบ  มีสิทธิในการสมัครใช้บริการนี้ด้วยกันทั้งสิ้น เพียง

กรอกข้อมูลในแบบคําขอใช้บริการ สหกรณ์อัตโนมัติ ATM 

มายังสหกรณ์ พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่ง

ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรครั้งแรกสหกรณ์เป็นผู้จ่ายให้

สมาชิก ส่วนสมาชิกสมทบต้องเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมบัตร 

ATM รายปีเอง 

 สําหรับบริการสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย 

เพียงสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่มีบัตร ATM ของธนาคาร
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8. กลุ่มกองคลัง 98

9. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 30

10. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 89

11. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 43

12. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 58

13. กลุ่มสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 62

14. กลุ่มกองนิติการ 52

15. กลุ่มสํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 41

16. กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา 144

17. กลุ่มจังหวัดเชียงราย 168

18. กลุ่มสํานักบริหารกรมป่าไม้ 244

19. กลุ่มอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว 16

20. กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ 15

7.2 การสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

“สายใยไม่เกษียณประจำาปี 2553”

 ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  

ได้ให้ความสําคัญกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยจัด

โครงการสัมมนา “สายใยไม่เกษียณประจําปี 2553” พร้อม

ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง  

สิบสองปันนา) สําหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด และสมาชิก

เกษียณอายุราชการก่อนปี 2553 ระหว่างวันที่ 23 – 27 

กรกฎาคม 2553 มีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และการดูแลสุขภาพหลัง

เกษียณอายุราชการ

	  

กรุงไทยอยู่แล้ว ก็สมัครใช้บริการสหกรณ์ ATM ได้ โดยมี 

ผู้ใช้บริการสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้ว จํานวน 

4,267 ราย

6.4 สหกรณ์ SMS

 สหกรณ์ SMS เป็นอีกบริการหนึ่งที่แจ้งข้อมูล

ให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของสมาชิก 

เช่น การอนุมัติเงินกู้ การถอนเงินฝากจากบัญชี การรับทุน

สวัสดิการต่าง ๆ

7. ด้านวิชาการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ส่งเสริมและ

ปลูกฝังให้สมาชิกและครอบครัวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ โดยการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า 

โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ พร้อมส่งข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

เพื่อรับทราบข้อมูลของสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกได้มี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์ 

7.1 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและกิจกรรม

กลุ่มสมาชิก

 ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จํากัด ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มของ

สมาชิก โดยมอบให้ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่ง 

ในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จํานวน 20 กลุ่ม 

และสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็น

จํานวนเงิน 690,820.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มสมาชิก
จำานวน
(ราย)

1. กลุ่มสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 150

2. กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี 341

3. กลุ่มสํานักบริหารงานกลาง 67

4. กลุ่มอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 18

5. กลุ่มวนศาสตร์เพื่อชาติ เพื่อชุมชน เพื่อช้างไทย 45

6. กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี 212

7. กลุ่มสํานักอุทยานแห่งชาติ 76
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7.3 โครงการค่ายสหกรณ์

 ปี 2553 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

ได้จัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์และโครงการ

ค่ายเยาวชนคนรักป่า เพื่อให้คู่สมรส บุตร ธิดา ของสมาชิก

ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะบุตร ธิดา ของสมาชิกจะได้ 

รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีเพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวของสมาชิกมีความ

รัก ความเข้าใจกันมากขึ้น และตระหนักถึงคุณค่าความ

สําคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งในปีนี้สหกรณ์จัด

โครงการค่ายสหกรณ์ จํานวน 2 รุ่น ได้แก่

 1) โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ 

สานความผูกพันครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ ณ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 16-18 

ตุลาคม 2553

 2) โครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า ณ อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23-25 ตุลาคม 

2553

7.4 เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

 ปี 2553 นับได้ว่าเป็นปีท่ี 9 ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้  จํากัด ได้ เปิดให้บริการสหกรณ์ออนไลน์  

ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com  ทั้งนี้ เพื่อให้

สมาชิกที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้รับความสะดวกในการรับ

ข้อมูลข่าวสาร  หรือรับทราบกิจกรรมของสหกรณ์ ผลการ

ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น

 1. วารสารสหกรณ์ สมาชิกสามารถอ่านข่าว

ปัจจุบัน หรือย้อนหลังเดือนต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ หรือค้นหา

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ต้องการได้  

 2. การคํานวณเงินกู้ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่  

เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ 

 3. Download แบบฟอร์มต่างๆ ที่สําคัญๆ 

แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ของท่านโดยไม่ต้องไปรับ 

ที่สหกรณ์

 4. พิมพ์ใบเสร็จรายเดือนได้ด้วยเครื่องพิมพ์

ของท่านโดยไม่ต้องไปรับที่สหกรณ์

 5. สําหรับผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิกที่สนใจ

รายละเอียดในข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

ไม่ว่าจะเป็นระเบียบเงินฝาก ระเบียบเงินกู้ ระเบียบว่าด้วย

หุ้น ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ   สมาชิกสามารถศึกษา

หรือพิมพ์เก็บไว้เองได้  สําหรับระเบียบที่สหกรณ์มีการแก้ไข

เพิ่มเติมระเบียบใหม่ ก็จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที

 6. เมื่อสหกรณ์มีกิจกรรมใด  ไม่ว่าการประชุม

ใหญ่ กิจกรรมของคณะกรรมการดําเนินการ การประชุมกลุ่ม 

สมาชิก ค่ายเยาวชนคนรักป่า สมาชิกสามารถดูภาพสี 

ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์

 7. สมาชิกที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ขายบ้าน 

ขายรถ หรือข่าวบริการต่างๆ นัดประชุมรุ่น สังสรรค์รุ่น 

ประชุมกลุ่ม ฯลฯ สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์

ของสหกรณ์ได้

 8. สมาชิกเข้าไปที่เมนู “ติดต่อสหกรณ์” หรือ 

อีเมล์ forestcoop@gmail.com เพื่อติดต่อสหกรณ์ ไม่ว่า

จะเป็นสอบถามเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสหกรณ์ก็จะตอบคําถามไป 

ยังท่านโดยตรง
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นอกจากน้ี ในเว็บไซต์สหกรณ์ สมาชิกจะได้ทราบถึง 

หลักเกณฑ์การให้บริการเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์ 

สินมัธยัสถ์  ออมทรัพย์ เกษียณเปี่ยมสุข ออมทรัพย์

อเนกประสงค์ ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง การให้บริการเงินกู้

ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทั่วไป สามัญเพื่อการศึกษา สามัญเพื่อ

ประกอบอาชีพเสริม สินเชื่อวนาเคหะ สามัญเพื่อสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย สามัญเพื่อการท่องเที่ยว สวัสดิการสมาชิก ผล

การดําเนินงาน ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แทนสมาชิก 

คณะกรรมการดําเนินการและประวัติความเป็นมาของ

สหกรณ์ เป็นต้น 

การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้ดําเนินงาน

ภายใต้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการทางสหกรณ์ คณะ

กรรมการดําเนินการได้กําหนดนโยบายในการบริหารงาน

สหกรณ์ไว้ตามหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ มีการศึกษาปัญหา

ต่างๆ และได้กําหนดออกมาเป็น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ดําเนินงานภายใต้งบประมาณ 

รายรับ-รายจ่ายประจําแต่ละปีจนมีกําไรสุทธิ เพื่อจัดสรร

กําไรสุทธิคืนสู่สมาชิก ในปี 2553 ดังนี้

1. การจำาแนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก
1.1 กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง

ผลตอบแทน จำานวนเงิน

เงินปันผล (5.50%) 148,337,690.25

เงินเฉลี่ยคืน (12.00%) 47,876,512.25

1.2 เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก

ประเภททุน จำานวนเงิน

ทุนสํารอง 26,947,049.42

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 100,000.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 1,000,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 1,000,000.00

ทุนขยายกิจการของสหกรณ์ 32,000,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 8,329,380.28

2. กำาไรของสหกรณ์มาจากรายได้ ประกอบด้วย
2.1 กำาไรจากการทำาธุรกรรมของสมาชิก 

ประเภทรายได้
จำานวนเงิน

(บาท)
อัตราร้อยละ ต่อ
รายได้ท้ังหมด

รายได้ดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 401,532,616.36 84.57

รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 137,800.00 0.03

รายได้จากการประเมินหลักประกัน 7,300.00 0.00

รายได้จากการตรวจสอบ
ผลงานก่อสร้าง

22,000.00 0.01

2.2 กำาไรจากธุรกรรมที่ไม่ได้มาจากสมาชิก 

ประเภทรายได้
จำานวนเงิน

(บาท)
อัตราร้อยละ ต่อ
รายได้ท้ังหมด

รายได้จากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 434,992.66 0.09

รายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน 72,133,755.13 15.19

รายได้เบ็ดเตล็ด 491,249.29 0.10

เงินรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน
ชุด 40 ปี

19,6000.00 0.01

ส่วนลดจากการซ้ือเคร่ืองใช้สํานักงาน 4,253.27 0.00

ส่วนลดจากการซ้ือวัสดุสํานักงาน 214.00 0.00

เงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 
งวดท่ี 2

17,600.00 0.00

กําไรขาดทุนจากการจําหน่าย
ทรัพย์สิน

490.00 0.00

ผลตอบแทนจากการกู้เงิน ชสอ. 19,046.48 0.00

3. ด้านกฎหมาย 
สหกรณ์ได้มีการกําหนดระเบียบใหม่ขึ้นถือใช้ และ

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบให้มีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย

ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้กําหนด

ระเบียบใหม่ขึ้น จํานวน 3 ระเบียบ และแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบของสหกรณ์ จํานวน 2 ระเบียบ เพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อบังคับใหม่ของสหกรณ์และเพื่อเป็นการปรับปรุง

การดําเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความสะดวกและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ดังนี้

1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 

พ.ศ. 2553

2. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
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การเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2553

3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการ

ศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2553

4. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

พ.ศ. 2553

5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2553

  

การจัดสวัสดิการต่าง ๆ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้จัดสรร 

เงินทุน  สวัสดิการต่ างๆ แก่สมาชิก  คู่ สมรส บุตร  

ในด้านต่างๆ ซึ่งในปี 2553 นี้ สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการ

แก่สมาชิก ดังนี้

1. การให้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก
1.1 เงินสนับสนุนการประกันชีวิต โดยสหกรณ์จ่าย

สนับสนุนให้แก่สมาชิกที่ทําประกันชีวิตกลุ่มรายละ 50 บาท

ต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 7,562,105.00 บาท

1.2 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก 

 1.2.1 เงินสนับสนุนเพื่อแสดงการไว้อาลัย

สมาชิกที่เสียชีวิต จํานวน 70 ราย เป็นเงิน 105,000.00 บาท

 1.2.2 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพ 

สําหรับสมาชิกที่มิได้ทําประกันชีวิต จํานวน 2 ราย เป็นเงิน 

200,000.00 บาท

1.3 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา  

คู่สมรส และบุตร ของสมาชิก สหกรณ์มอบเงินสนับสนุนเพื่อ

แสดงการไว้อาลัยสมาชิกที่เสียชีวิต จํานวน 214 ราย เป็น

เงิน 321,000.00 บาท

2. เงินทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิก
2.1 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกผู้ประสบภัย

พิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย จํานวน 206 

ราย จํานวนเงิน 616,110.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

2.2 เงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก สหกรณ์จ่าย

ให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่

น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 250 ราย จํานวนเงิน 914,091.58 

บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

2.3 เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุ โส 

สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุครบ 61 ปี และเป็นสมาชิก

สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 804 ราย จํานวนเงิน 

804,000.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

2.4 เงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือ

เป็นโสด สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 

จํานวน 307 ราย จํานวนเงิน 921,000.00 บาท (รายละเอียด

ภาคผนวก)

2.5 เงินสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 13 ราย จํานวนเงิน 13,000.00 

บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

2.6 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณ์จ่าย

ให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จํานวน 

13,010 ราย จํานวนเงิน 2,602,000.00 บาท

3. การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

ได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 3,217 ทุน ให้แก่บุตรของ

สมาชิกที่กําลังศึกษาอยู่ อายุไม่ตํ่ากว่า 3 ปี (นับถึงวันที่  

30 กันยายน 2552) และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 

30 กันยายน 2552) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,081,000.00 บาท  

(รายละเอียดภาคผนวก) โดยสหกรณ์แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น  

2 ประเภท ดังนี้

3.1 ทุนประเภทเรียนดี  

 พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดในปีการ

ศึกษา 2552 ที่ผ่านมา โดยสหกรณ์จะนําคะแนนผลการ

เรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลําดับชั้นการศึกษา และมี 

ผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีทั้งสิ้น 371 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

658,000.00 บาท โดยแยกเป็น

 3.1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) มีผู้ยื่น
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ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จํานวน 392 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์ได้

รับจํานวน 218 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 

327,000.00 บาท 

 3.1.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) มีผู้ยื่น 

ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จํานวน 413 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์ 

ได้รับจํานวน 112 ทุนๆ ละ 2,000.00 บาท รวมเป็น 

จํานวนเงิน 224,000.00 บาท 

 3.1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-ปวช.3) มีผู้ยื่น 

ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จํานวน 18 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์ 

ได้รับจํานวน 11 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 

22,000.00 บาท 

 3.1.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1-ปวส.2) มี 

ผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จํานวน 19 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์

ได้รับจํานวน 10 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน  

25,000.00 บาท 

 3.1.5 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มีผู้ยื่น

ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จํานวน 144 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์ได้

รับจํานวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 

60,000.00 บาท 

3.2 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา  

 การพิจารณาทุน โดยนําใบสมัครทุนประเภท

ส่งเสริมการศึกษา จํานวน 2,231 ทุน และใบสมัครที่เหลือ

จากทุนประเภทเรียนดี จํานวน 615 ทุน มารวมกัน เพื่อมอบ

ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 2,846 ทุน ๆ ละ 500 

บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,423,000.00 บาท

4. การทำาประกันชีวิตกลุ่ม
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

ได้บริการการทําประกันชีวิตใหม่ โดยกําหนดผลประโยชน์

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป จํานวน 900,000 บาท อุบัติเหตุ 

จํานวน 1,800,000 บาท และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป 

จํานวน 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ จํานวน 2,000,000 

บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทายาทสมาชิก และผู้คํ้าประกัน 

และยังคงขยายเงื่อนไขการรับประกันและผลประโยชน์

คุ้มครองในอัตรานี้ไปถึงคู่สมรส และบุตรของสมาชิกอีกด้วย 

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทผู้เอาประกัน
จำานวนผู้ทำาประกัน 

(ราย)

สมาชิก (35 บาท) 292

สมาชิก (130 บาท) 1,576

สมาชิก (210 บาท) 612

สมาชิก (270 บาท) 3,957

สมาชิก (400 บาท) 2,206

สมาชิก (470 บาท) 1,215

สมาชิก (540 บาท) 1,978

สมาชิก (600 บาท) 806

สมาชิกสมทบ (130 บาท) 140

สมาชิกสมทบ (210 บาท) 99

สมาชิกสมทบ (270 บาท) 373

บุตรสมาชิก (21 บาท) 1,415

คู่สมรส (130 บาท) 1,645

คู่สมรส + บุตร (210 บาท) 2,782

คู่สมรส + บุตร (270 บาท) 1,926

รวม 21,022

5. วารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน
ปี  2553 นับเป็นปีที่  11 ที่สหกรณ์ได้จัดทํา 

“วารสาร สหกรณ์ป่าไม้” เป็นรายเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือน 

โดยสหกรณ์ได้จัดส่งวารสารสหกรณ์ป่าไม้ถึงสมาชิกที่สมัคร

รับวารสารสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรม 

และข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของสหกรณ์ และในขณะ

เดียวกันยังเปิดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสาร	  
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สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะจัดส่งให้สมาชิกแต่ละท่านตามที่อยู่

ที่ให้ไว้เป็นประจําทุกเดือน

วารสารสหกรณ์นับว่าเป็นสื่อที่มีความจําเป็นต่อ

การดําเนินงานของสหกรณ์  เนื่องจากสหกรณ์มีสมาชิกที่

ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ดังนั้น การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถึงสมาชิกโดยตรงจึง

มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สมาชิกสามารถใช้ข่าวสารเพื่อ

ประโยชน์ในการรับบริการต่าง ๆ จากสหกรณ์ รวมถึงการ

รักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่ควรจะได้รับจาก

สหกรณ์ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ 

พัฒนาสหกรณ์ของเราให้มีความมั่นคงและเจริญมั่นคง 

รุดหน้าต่อไป 

สําหรับสวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จํากัด ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น สหกรณ์ได้มีส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหา และเป็นประโยชน์ ทั้งตัวสมาชิก ครอบครัวสมาชิก 

ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน คือ

1. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการทําศพให้แก่

สมาชิก 

2. ช่วยลดภาระให้แก่ผู้คํ้าประกันเงินกู้ ในกรณีผู้กู้

เสียชีวิต โดยการทําประกันชีวิตกลุ่ม

3. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าการศึกษาบุตร

4. ช่วยเหลือในด้านการเงินสมาชิกในกรณีเกิดภัย

ธรรมชาติ

5. เพิ่มขวัญและกําลังใจให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ

ราชการ และสมาชิกอาวุโส โดยการมอบเงินทุนสวัสดิการ

บําเหน็จสมาชิก และเงินทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

6. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ให้แก่สมาชิกจากวารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน

การ เอื้ ออ าทรต่ อสั งคม แล ะอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ า ไม้  จํ ากัด  ได้ ให้

ความสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและ

พัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุน

กิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยอยู่ภายใต้หลักการสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์

ของสหกรณ์ พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4 และพันธกิจที่ 5 ซึ่ง

สรุปกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้านสาธารณกุศลและสังคม 
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

และสังคม จํานวน 69 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,799.00 

บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 

2. ด้านส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของ

สมาชิก (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช)  

จํานวน 14 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284,762.00 บาท  

(รายละเอียดภาคผนวก)

3. ด้านการศึกษา
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศและสถาบันการศึกษาชุมชนรอบข้าง  

จํานวน 9 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,500.00 บาท 

(รายละเอียดภาคผนวก)

4. ด้ านช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์ ได้ ร่ วมช่ วย เหลือบุคลากรในสั งกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ไม่ได้เป็น

สมาชิก) ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 
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24 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,500.00 บาท (รายละเอียด

ภาคผนวก)

5. ด้านสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อการแสดงไว้อาลัย

สมาชิกสมทบที่เสียชีวิต จํานวน 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

4,500.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

6. ด้ านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แล ะ 
สิ่งแวดล้อม

สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

105,570.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

 

การพัฒนาสหกรณ์
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และ

การยกระดับมาตรฐานของการให้บริการแก่สมาชิก ซึ่ง

สหกรณ์ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง

	  

	  

กรรมการ และเจ้าหน้าที่  อีกทั้งสหกรณ์ได้ส่งกรรมการ  

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับหลักสูตร

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการ
1.1 หลักสูตร “การประเมินอสังหาริมทรัพย์”

1.2 หลักสูตร “กฎหมายสหกรณ์และทิศทางการ

บริหารงาน”

1.3 หลักสูตร “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง”

1.4 สัมมนาและศึกษาดูงานของมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสหกรณ์  

1.5 หลักสูตร “การตรวจสอบเชิงคุณภาพเพื่อขจัด

ความเสี่ยงขององค์กร”

1.6 หลักสูตร “การอายัดเงินปันผล”

1.7 สัมมนาทางวิชาการของสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

1.8 หลักสูตร “Photoshop For Web”

1.9 หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่าง

ผู้ชํานาญการ”

1.10 สัมมนา “อัตราดอกเบี้ยปี 2554”

1.11 สัมมนา “การซื้อพันธบัตรในตลาดแรก”

2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
2.1 หลักสูตร “Swishing Microsoft Office 2007”

2.2 หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งและแก้ไข

ปัญหาในสภาวะกดดัน”

2.3  หลักสูตร “Microsoft Excel 2003 Intermediate”

2.4  หลักสูตร “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือ”

2.5  หลักสูตร “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง”

2.6 หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 

CS3”

2.7 สัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงาน

สหกรณ์” 

2.8 สัมมนา “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ

ของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์”
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6. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ
เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 ปีที่ 7 แห่งการ

สัมมนาเครือข่ายกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ณ โรงแรม

ผึ้งหวานรีสอร์ท (แควน้อย) จังหวัดกาญจนบุรี โดยปีนี้  

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพ และมี 

สอ.กรมป่าไม้ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร สอ.กรมวิชาการ

เกษตร สอ.กรมประมง และ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมจัด

สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าท่ี 

สหกรณ์ และส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์เพื่อเอื้ออาทร และ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

7. การบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้นําหลักการ

บริหารงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อมากําหนดดัชนี 

ชี้วัดความสําเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

โดยแบ่งมุมมองออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสังคม ขบวนการสหกรณ์และสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการเงิน

3. ด้านผู้ใช้บริการ

4. ด้านกระบวนการภายใน

5. ด้านองค์กรและการเรียนรู้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดกําหนดประสิทธิภาพและ

การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์กําหนดไว้ (ราย

ละเอียดหน้า 71)

8. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน
สหกรณ์ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก จึงได้

นําระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  

ซึ่งสหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้พัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อ

บริการแก่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกสูงสุด ซึ่งได้พัฒนา

ระบบสื่อสารข้อความสั้น (Short Message Service) พัฒนา

ระบบการรับฝากเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดย

รับฝากเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย

ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์ 

ยังได้ทําการศึกษาระบบงานสหกรณ์ใหม่ ๆ  ที่มีความทันสมัย 

และสามารถรองรับอนาคต เพ่ือจะได้นํามาปรับปรุงและทดแทน 

ระบบเดิมที่ใช้งานอยู่

ด้วยเหตุนี้สหกรณ์จึงมีความจําเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดีเพื่อรองรับ

ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ได้

ปัจจุบันสหกรณ์ได้ ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์  

แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังต่อไปนี้

1. ระบบงานหลักของสหกรณ์ ใช้ฐานข้อมูลเป็น

ออราเคิล (Oracle) และใช้ตัวพัฒนาระบบ (Tools) เป็น 

Developer 2000

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 7 ชุด ได้แก่

 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับฐานข้อมูล

 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับงานเอกสาร

 2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับระบบ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย

 2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับระบบบริการสื่อสารข้อความสั้น (Short Message 

Service)
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 2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับระบบตอบรับทางโทรศัพท์และระบบการกู้เงินฉุกเฉิน

ทางโทรศัพท์

 2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

สําหรับระบบงานสํารองข้อมูลแบบตลอดเวลา

การติดตามและประ เมินผลการปฏิบัติ
งานตามแผนงาน

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ได้ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2552-2555 

วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่

มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ ทั้งสิ้น 5 พันธกิจ คือ

1. ดําเนินธุรกิจการเงินให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์

2. จัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่าง

เสมอภาค และเป็นธรรม

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและพัฒนาการ 

บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการ

สหกรณ์

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้มอบหมายให้  

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ดําเนินงาน และรับผิดชอบ แผนงาน  

โครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

ซึ่ง (รายละเอียดตัวชี้วัดความสําเร็จ และแผนกลยุทธ์  

หน้า 71)

คุณค่าของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้พัฒนา

รูปแบบในเรื่องการบริหารจัดการจนปัจจุบันทันสมัยเหมือน

ระบบธุรกิจทุกอย่าง แต่แตกต่างจากระบบธุรกิจเพราะ

สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีส่วนร่วมในการฝาก การ

กู้เงิน ถ้ามีส่วนต่าง จะคืนกลับสู่สมาชิกในรูปสวัสดิการ 

ส่ิงท่ีคิดว่าสหกรณ์แตกต่างจากธนาคารน้ัน คือ 

สหกรณ์เกิดจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจของ

สมาชิกเพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทาง

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยอํานวยความ

สะดวกในการสื่อสาร ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่สําคัญสําหรับ

สหกรณ์คือทําทุกอย่างเพื่อสมาชิก เพื่อสวัสดิการ เพื่อความ

เป็นอยู่ เพื่อยกระดับฐานะสมาชิก ไม่ใช่เพื่อผลกําไร ดังนั้น 

การจัดการเพื่อแข่งขันกับระบบธุรกิจต้องมีนวัตกรรมใหม่ 

การบริหารงานใหม่ แต่ต้องอยู่ภายใต้ปรัชญาที่ว่า เพื่อการ

สร้างคน สร้างความคิด สร้างนิสัยการออม สร้างความเอื้อ

อาทร สร้างความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จุดเด่นของสหกรณ์ตั้ งอยู่บนพื้นฐานหลัก 4 

ประการ คือ

1. พื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเองและ 

รับผิดชอบต่อตนเอง

2. พ้ืนฐานประชาธิปไตยและความเสมอภาค

3. พื้นฐานความเที่ยงธรรมและเอกภาพ

4. พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและความ 

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

การสร้างหลักประกันความมั่นคง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้ดําเนินงาน

และวางนโยบายในการบริหารงานของสหกรณ์ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยสหกรณ์ได้มีการ

สร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิก และครอบครัว

ของสมาชิก ได้แก่
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1. การทำาประกันชีวิตกลุ่ม
1.1 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 

300,000 บาท มีสิทธิทําประกัน ดังนี้

 - สิทธิทําประกันชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครอง

ชีวิต 300,000 บาท อุบัติเหตุ 450,000 บาท อัตราค่าเบี้ย

ประกันเดือนละ 130 บาท

 - สิทธิทําประกันชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครอง

ชีวิต 300,000 บาท อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท อัตราค่าเบี้ย

ประกันเดือนละ 210 บาท

1.2 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน

กว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สิทธิทําประกัน

ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท อุบัติเหตุ 

1,000,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 270 บาท

1.3 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน

กว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท สิทธิทําประกัน

ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 700,000 บาท อุบัติเหตุ 

1,400,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 400 บาท

1.4 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน

กว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท สิทธิทําประกัน

ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุ 

1,600,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 470 บาท

1.5 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน

กว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท สิทธิทําประกัน

ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 900,000 บาท อุบัติเหตุ 

1,800,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 540 บาท

1.6 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน

กว่า 900,000 บาทขึ้นไป สิทธิทําประกันชีวิตเพิ่มในวงเงิน

คุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท อุบัติเหตุ 2,000,000 บาท 

อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 600 บาท

สําหรับเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกแต่ละรายที่ทํา 

ประกันชี วิ ตกลุ่ ม  สหกรณ์สนับสนุนค่ า เบี้ ยประกัน 

ให้เดือนละ 50 บาท

2. การทำาประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ 
สําหรับสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้พิเศษวนาเคหะ 

คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้สมาชิกทําประกันชีวิต

คุ้มครองหนี้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายประการ 

ในการให้สมาชิกที่ใช้บริการทําประกันชีวิตคุ้มครองหนี้

3. การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2552 

3.1 เดือนตุลาคม 2553 สหกรณ์มีการดํารง

สินทรัพย์สภาพคล่องในอัตราร้อยละ 2.54

3.2 เดือนพฤศจิกายน 2553 สหกรณ์มีการดํารง

สินทรัพย์สภาพคล่องในอัตราร้อยละ 2.44

4. การบริหารความเสี่ยง 

สหกรณ์ยังได้คํานึงถึงความสําคัญของการบริหาร

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทั้งภายในและ

ภายนอกสหกรณ์ โดยในปี 2553 สหกรณ์ได้ดําเนินการ

จัดการความเสี่ยง ดังนี้

4.1 ความเส่ียงด้านโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ  

(Governance Structure Risk) โดยปรับปรุงระเบียบสหกรณ์

ให้มีความชัดเจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

4.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

โดยจัดให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้บริการสมาชิกกู้

และถอนอย่างเพียงพอ
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4.3 การลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

 - จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อ

ติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้อย่างละเอียด

 - จัดทําบัญชีสมาชิกที่ควรเฝ้าระวังเพื่อลด

ความเสี่ยงจากลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

4.4 การลดความเสี่ยงจากความปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Risk) โดยจัดให้มี

ระบบสํารองข้อมูลอัตโนมัติ

4.5 การลดความเสี่ยงด้านบุคลากร

   - ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่

สหกรณ์

4.6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน

 - ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์

 - จัดทําประกันอัคคีภัยครุภัณฑ์และอาคาร

สํานักงานสหกรณ์ และประกันการโจรกรรมทรัพย์สิน

4.7 ความเ ส่ียงจากกระบวนการทํางานเป็น

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน 

(Methodology) โดยกําหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

และจัดให้มีการจัดทํารายงานประจําทุกฝ่ายของฝ่ายจัดการ
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การให้บริการเงินกู้
 ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้ให้

บริการเงินกู้แก่สมาชิก สรุปได้ ดังนี้

 2.1  เงินกู้ฉุกเฉิน

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 1,385 1,297 24,015,600.00 22,332,500.00

ก.พ. 1,220 1,235 21,461,900.00 21,048,900.00

มี.ค. 1,545 1,553 26,342,300.00 25,834,900.00

เม.ย. 1,524 1,334 25,961,700.00 22,004,500.00

พ.ค. 1,421 1,468 23,691,600.00 25,045,800.00

มิ.ย. 1,735 1,439 29,253,900.00 23,690,100.00

ก.ค. 1,630 1,619 27,826,100.00 27,805,600.00

ส.ค. 1,643 1,552 27,342,100.00 26,070,000.00

ก.ย. 1,646 1,668 28,461,100.00 28,520,800.00

ต.ค. 1,810 1,719 30,187,000.00 29,181,800.00

พ.ย. 1,563 1,800 25,158,700.00 31,053,500.00

ธ.ค. 1,283 1,948 21,047,200.00 33,587,100.00

รวม 18,405 18,632 310,749,200.00 316,175,500.00

 2.2  เงินกู้สามัญ

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 606 518 315,479,952.00 316,553,494.95

ก.พ. 570 615 291,975,937.00 388,422,244.25

มี.ค. 755 716 396,911,512.50 443,707,789.55

เม.ย. 701 639 364,740,580.00 396,879,133.76

พ.ค. 805 691 436,216,026.75 448,976,626.50

มิ.ย. 888 764 476,859,424.00 506,393,624.75

ก.ค. 708 614 375,076,848.00 410,938,744.50

ส.ค. 629 539 337,829,125.00 348,745,500.55

ก.ย. 726 703 382,640,165.75 443,613,505.93

ต.ค. 2,153 740 1,544,808,662.00 487,011,010.40

พ.ย. 1,593 814 1,105,338,816.15 540,771,316.75

ธ.ค. 937 827 615,551,807.50 567,082,167.25

รวม 11,071 8,180 6,643,428,856.65 5,299,095,159.14

 2.3  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา                                                                                                                                            

       เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 36 7 3,041,739.20 287,920.00

ก.พ. 28 13 2,280,004.00 1,597,834.25

มี.ค. 49 16 3,966,058.20 1,485,140.00

เม.ย. 44 12 4,359,157.75 1,101,705.25

พ.ค. 97 18 7,403,848.75 1,794,191.00

มิ.ย. 122 27 9,729,300.50 2,360,973.75

ก.ค. 75 33 6,563,688.70 1,777,182.50

ส.ค. 48 12 4,134,841.50 1,281,517.00

ก.ย. 31 11 2,926,772.00 1,243,721.50

ต.ค. 40 27 3,687,141.25 2,625,107.50

พ.ย. 42 43 3,193,053.50 3,031,267.00

ธ.ค. 29 23 2,529,907.50 2,157,519.25

รวม 641 242 53,815,512.85 20,744,079.00

 2.4 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 3 0 280,000.00 0.00

ก.พ. 2 0 200,000.00 0.00

มี.ค. 1 0 135,000.00 0.00

เม.ย. 2 0 204,000.00 0.00

พ.ค. 3 0 170,000.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 2 0 190,000.00 0.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 6 0 465,000.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 19 0 1,644,000.00 0.00
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 2.5  เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 1 0.00 28,000.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 1 0.00 13,910.00

ส.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.ย. 1 0 10,144.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 1 2 10,144.00 41,910.00

 2.6  เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 0 0 0.00 0.00

ก.พ. 0 0 0.00 0.00

มี.ค. 0 0 0.00 0.00

เม.ย. 0 0 0.00 0.00

พ.ค. 0 0 0.00 0.00

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00

ก.ค. 0 0 0.00 0.00

ส.ค. 0 1 0.00 40,000.00

ก.ย. 1 0 46,000.00 0.00

ต.ค. 0 0 0.00 0.00

พ.ย. 0 0 0.00 0.00

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00

รวม 1 1 46,000.00 40,000.00

 2.7  เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553
ม.ค. 0 0 0.00 0.00
ก.พ. 2 0 44,726.00 0.00
มี.ค. 1 0 30,450.00 0.00
เม.ย. 0 0 0.00 0.00
พ.ค. 0 0 0.00 0.00
มิ.ย. 1 0 22,103.00 0.00
ก.ค. 0 0 0.00 0.00
ส.ค. 0 0 0.00 0.00
ก.ย. 0 0 0.00 0.00
ต.ค. 2 0 51,590.00 0.00
พ.ย. 0 0 0.00 0.00
ธ.ค. 0 0 0.00 0.00
รวม 6 0 148,869.00 0.00

 2.8  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 

เดือน
ปี 2553

จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)
พ.ค. 14 197,299.50
มิ.ย. 56 1,235,630.00
ก.ค. 37 685,514.00
ส.ค. 0 0.00
ก.ย. 0 0.00
ต.ค. 26 840,703.75
พ.ย. 57 1,725,491.25
ธ.ค. 3 66,020.00
รวม 193 4,750,658.50

 2.9  เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

เดือน
ปี 2553

จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)
มิ.ย. 0 0.00
ก.ค. 0 0.00
ส.ค. 1 5,200.00
ก.ย. 1 20,000.00
ต.ค. 1 25,350.00
พ.ย. 0 0.00
ธ.ค. 0 0.00
รวม 3 50,550.00

 2.10 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

เดือน
ปี 2553

จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

พ.ย. 0 0.00

ธ.ค. 16 1,061,350.00

รวม 16 1,061,350.00
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 2.11 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่

เดือน
ปี 2553

จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)
มิ.ย. 0 0.00
ก.ค. 1 65,000.00
ส.ค. 0 0.00
ก.ย. 0 0.00
ต.ค. 0 0.00
พ.ย. 0 0.00
ธ.ค. 1 140,000.00
รวม 2 205,000.00

 2.12 เงินกู้พิเศษ(วนาเคหะ)

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 9 9 8,280,272.00 7,677,668.00

ก.พ. 10 4 7,638,531.00 4,825,535.00

มี.ค. 11 13 16,129,224.00 13,916,435.00

เม.ย. 9 4 6,856,624.00 3,346,770.00

พ.ค. 8 7 5,625,713.00 6,127,180.00

มิ.ย. 8 8 9,063,322.00 6,141,690.00

ก.ค. 10 5 12,535,607.00 5,380,847.00

ส.ค. 13 5 14,781,571.00 5,014,857.00

ก.ย. 6 8 6,392,921.00 7,996,690.00

ต.ค. 8 7 7,392,806.00 8,204,665.00

พ.ย. 8 9 8,781,949.00 9,301,259.00

ธ.ค. 5 8 3,349,100.00 14,375,586.00

รวม 105 87 106,827,640.00 92,309,182.00

 2.13 เงินกู้พิเศษ(ทุนเรือนหุ้น) 

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 0 1 0.00 1,740,000.00

ก.พ. 5 2 3,499,000.00 4,600,000.00

มี.ค. 2 1 1,900,000.00 350,000.00

เม.ย. 0 1 0.00 100,000.00

พ.ค. 2 2 1,630,000.00 1,920,000.00

มิ.ย. 1 1 1,470,000.00 1,870,000.00

ก.ค. 5 1 2,309,808.50 400,000.00

ส.ค. 3 1 8,700,000.00 227,000.00

ก.ย. 1 1 1,456,000.00 1,876,987.50

ต.ค. 1 3 717,000.00 3,703,500.00

พ.ย. 3 2 1,700,000.00 2,790,000.00

ธ.ค. 2 0 1,913,787.42 0.00

รวม 25 16 25,295,595.92 19,577,487.50

 2.14 เงินกู้พิเศษ(เงินฝาก) 

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553

เดือน
จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

2552 2553 2552 2553

ม.ค. 3 7 1,020,000.00 3,332,996.00

ก.พ. 6 15 2,074,000.00 8,053,700.00

มี.ค. 4 15 1,734,000.00 11,704,000.00

เม.ย. 4 7 2,170,000.00 2,036,400.00

พ.ค. 9 10 3,077,000.00 5,060,000.00

มิ.ย. 9 10 4,062,000.00 5,053,500.00

ก.ค. 3 10 5,397,000.00 6,193,344.00

ส.ค. 5 10 1,850,710.00 6,541,187.75

ก.ย. 10 11 4,548,000.00 4,259,163.50

ต.ค. 4 12 2,623,000.00 11,139,800.00

พ.ย. 10 7 5,041,000.00 3,279,320.00

ธ.ค. 6 13 5,297,000.00 6,990,000.00

รวม 73 127 38,893,710.00 73,643,411.25

 2.15  เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่

เดือน
ปี 2553

จำานวน(ราย) จำานวนเงิน(บาท)

มิ.ย. 0 0.00

ก.ค. 14 11,444,566.39

ส.ค. 0 0.00

ก.ย. 0 0.00

ต.ค. 0 0.00

พ.ย. 1 736,411.46

ธ.ค. 1 785,000.00

รวม 16 12,965,977.85
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การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2553

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

จำานวน  267 คน จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

สามัญประจำาปี 2553 และการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่  6  

และ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 1  

กรมป่าไม้  เพ่ือพิจารณางบดุล การจัดสรรกำาไรสุทธิ การเลือกต้ัง 

กรรมการดำาเนินการ  เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมด

วาระ จำานวน 7 ท่าน การเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำาปี 2553 และ

จับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง SMS สหกรณ์ออนไลน์  

สหกรณ์ ATM กรุงไทย  

ลงทะเบียนผู้แทนสมาชิก  

ประธานดำาเนินการ เลขานุการและผู้จัดการ ดำาเนินการประชุม

อ.สาทิส อินทรกำาแหง ให้ความรู้ในเร่ืองของการรักษาสุขภาพแบบชีวจิต

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2553

นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

คุณอิสรา ไชยศรี ผู้แทนจ.นครศรีธรรมราช ให้ข้อคิดเห็น

  นายธนโรจน์ โพธิสาโร ชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อลิฟต์ บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก
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     18-1-53                                                               2-3-53

  

 8-3-53 26-4-53

 10-5-53 8-6-53

 5-7-53 8-9-53

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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     20-9-53 25-10-53

 1-11-53 13-12-53

 20-12-53 27-12-53

อนึ่ง การดำาเนินงานก่อสร้าง ระบบโครงสร้างดำาเนินการเรียบร้อย เหลือแต่งาน
ด้านสถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ งานตกแต่งภายในและงานปรับปรุงภูมิทัศน์                                                                                                  

ข้อมูล ณ 21 ธันวาคม 2553



การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
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นายสุพัฒน์  พรมวั ง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ครูสกลนคร จำากัด  นายวิทยา แก้วก่า รองประธานกรรมการ นายสว่าง  
อริ ยชาติ  ผู้ จั ดการ  นำ าคณะกรรมการและ เจ้ าหน้ าที่  ร วม  9  ท่ าน  
เยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การให้บริการทางด้าน ATM ระบบเงินฝาก การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก  
การรับ – ถอนเงินรับฝากจากสมาชิกด้วยบัตร ATM การจ่ายเงินกู้ทุกประเภท   
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 

สอ.ครูสกลนคร จำากัด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 50 ปี มีสมาชิกจำานวน  
11,364 คน และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,918,598,458.98 บาท โดยมี 
รองประธานกรรมการ นายสนิท ศรีสุระ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ และ 
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปในเรื่องดังกล่าว

สอ.ครูสกลนคร จก.

สอ.กองทัพภาคที่ 3 จก.
พลโท สุคนธ์ ฉิมบ้านไร่ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์

กองทัพภาคที่ 3 จำากัด ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการให้บริการสมาชิกสหกรณ์  
ATM การจัดสวัสดิการ และการดำาเนินงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ 
ที่ 9 เมษายน 2553 โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ 
รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
ทำาหน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำากัด ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบ 
ท่ี 4 จำากัด” ต่อมาได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ โดยการเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองทัพภาคที่ 3  จำากัด”  เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2536 เริ่มดำาเนินกิจการในเดือน 
เมษายน 2530 ด้วยทุนดำาเนินการ 107,340 บาท และสมาชิกเริ่มแรก 232 คน 
ปัจจุบันมีทุนของสหกรณ์ 1,327,626,513.58 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 10,122 คน

สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จก.

 

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
การตรวจเงินแผ่นดิน จำากัด จำานวน 9 ท่าน ดูงานระบบสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  
ประธานกรรมการดำาเนินการ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าท่ีผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร  ณ  ห้องประชุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 



การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
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สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก.

 เม่ือวันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 2553 นายณรงค์ นาคสันต์ิ ประธานกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำากัด นำา 
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำานวน 21 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการดำาเนินการ และกรรมการ 
ท่านอื่นๆให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ 
บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.สาธารณสุขชลบุรี จก. 
นายสำ าราญ กลิ่ นหอม ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขชลบุรี จำากัด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำานวน 19 ท่าน 
เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการด้าน ATM รวมทั้งการบริการด้านสวัสดิการ
สมาชิก การพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ 
ประธานกรรมการดำาเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ และ นายวิชิต 
สนธิวณิช  กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร  เมื่อวันพุธที่ 
12 พฤษภาคม 2553

สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก. 
นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด ศึกษา
ดูงานโดยเน้นในเรื่องของการสร้างหลักประกันแก่สมาชิกทั้ง 
ผู้กู้ และผู้คำา้ประกัน การทำาประกันหน้ีและประกันชีวิต และการจัด 
สวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
กรรมการดำาเนินการให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช 
กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร 
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553

สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก.
นายเกษม ทองปาน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ จำานวน 15 คน ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 และ
เยี่ยมชมกิจการในด้านการบริหารทางการเงิน
ในระบบงานสหกรณ์ออนไลน์ผ่านเครื่อง ATM  
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
ดำาเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ  
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ 
บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร 
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สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.
เม่ือวันพุธท่ี 13 ตุลาคม 2553 พันเอกยุทธเดช พุฒตาล  

รองประธานกรรมการ สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก. นำา
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการ
เงิน บัญชี และสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการบริหารกิจการ
ของสหกรณ์ และการให้บริการสมาชิกด้านอื่นๆ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
กรรมการดำาเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช 
กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ ทำาหน้าที่บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.ข้าราชการสรรพากร จก.
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 

นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำากัด นำา

คณะกรรมการ และผู้ช่วยฝ่ายต่าง ๆ  ศึกษาดูงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 

โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ 

ทำาหน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จก.
นายบรรเจิด สมหวัง ผู้จัดการ สหกรณ์ข้าราชการ

สหกรณ์ จำากัด นำาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 

จำากัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในด้านระบบ ATM  และ

ระบบสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  

โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ 

และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ  นายวิชิต สนธิวณิช  

ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
    

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เยี่ยมชมสหกรณ์

เม่ือวันอังคารท่ี 19 ตุลาคม 2553 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เย่ียมชมการทำางานของ
สหกรณ์ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ และคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช  
กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
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สอ.ศาลยุติธรรม จก.

นางสุภารัตน์ พานสมบัติ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำากัด และคณะฯ ได้เยี่ยมชมการทำางานของสหกรณ์ 
โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์  
รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร  เมื่อวันพุธที่  
24 พฤศจิกายน 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดูงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553  คณะกรรมการสอ.ปม.และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านแสงอรุณ จำากัด อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์  ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิก  และระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการดำาเนินการ คุณเพ็ญสิริ จันทนะโสตถิ์ ผู้จัดการ รวมทั้ง 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาต ิณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 
     

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด นำาโดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์  
รองประธานกรรมการดำาเนินการ นางสาวพิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่ม 
สักการะ เพื่อรำาลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ร่วมงานพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 114 ปี

วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ครบรอบ 8 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ร่วมพิธีในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 8 ปี และวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้ รำาลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละ

ของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่  
เรื่องแผนปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำาปี 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นไพน์ บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมาย  
เพื่อให้การดำาเนินงานสหกรณ์เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ประจำาปี 2552 – 2555  ตามวิสัยทัศน์ 

✿ เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง
✿ เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
✿ เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                                        

               

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้คณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน กำาหนดแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่จะดำาเนินการ
ในปี 2553  เพื่อบริการสมาชิกในด้านการเงิน  ด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่สัมมนาเสร็จ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้
ไปศึกษาการฟื้นฟูป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี  ซึ่งดำาเนินการโดย บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
ชุมชนตำาบลปากนำ้าปราณ  ดำาเนินการภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 พ.ศ.2539 โดยพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นนากุ้งร้าง รวม 848 ไร่

ปัจจุบัน ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิต กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

สัมมนาแผนปฏิบัติการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำาปี 2553

สัมมนาบริหารความเสี่ยง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่ เรื่องการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันเสาร์ 
ที่ 1 พฤษภาคม 2553 และมีการทำา Work Shop สรุปความเสี่ยงของสหกรณ์ เพื่อนำาไปปรับปรุงการดำาเนินงานและ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
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เมื่อวันที่  20 - 22 สิงหาคม 2553 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จก. สอ.กรมวิชาการเกษตร จก. สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก. สอ.กรมประมง จก.สอ.ปม.จก. สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก. ได้

จัดการสัมมนาเรื่อง การบริหารเงินภายใต้ปีเสือ 2010 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด เจ้าภาพปี 2553 ได้มอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน ให้กับสอ.กรมป่าไม้ จำากัด 

ในฐานะเจ้าภาพปี 2554

 

สัมมนาเสร็จเราก็ไปต่อกันที่งานบุญกุศลแรง โครงการปลูกป่า 88 ชนิดพันธุ์  8,800 ต้น ณ วัดทิพย์สุคนธาราม  

อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และสหกรณ์ภาคีบางเขน 6 สหกรณ์  ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวาย

แด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  พร้อมดูแลรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี  งานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก

ภาคีสหกรณ์บางเขน และสหกรณ์อื่น ๆ ทั่วประเทศ ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้

ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด43

วนมาอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิก โดยมอบให้ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้ดำาเนินกิจการเอง จำานวน 17 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี , กลุ่มจังหวัด
นครศรีธรรมราช,กลุ่มสำานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, กลุ่มสำานักบริหารงานกลาง, กลุ่มอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล,กลุ่ม
วนศาสตร์เพื่อชาติ เพื่อชุมชน เพื่อช้างไทย, กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มสำานักอุทยานแห่งชาติ, กองคลัง, กลุ่มสำานัก
ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า, กองนิติการ ,สำานักพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์, กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา, กลุ่ม
จังหวัดเชียงราย,กลุ่มสำานักบริหารกรมป่าไม้, อุทยานแห่งชาตินำ้าตกพลิ้ว,กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้นอกจากสมาชิกจะได้รับความรู้และสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์มีให้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
และผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย รวมทั้งพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับ 
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก

เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
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สอ.ปม.จัดโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก เรื่องการดำาเนินกิจการ การจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ ฯ โดยมี นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์  ประธานคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ผู้แทนสมาชิก และกรรมการ ได้มีการระดมสมองเกี่ยวกับ การดำาเนิน
กิจการของสหกรณ์ ออกเป็น 4 ด้าน ด้านการออม การให้เงินกู้ การลงทุน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการสมาชิก เม่ือวันเสาร์ท่ี 11- 12 กันยายน 2553  
เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และส่งเสริมความรู้ใน
หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและบริการสังคม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง  

ในงานนี้ ได้เชิญ นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อัยการพิเศษประจำากรม 
สำานักงานอัยการจังหวัดลำาปาง มาบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของ “ความผิดและ
โทษของการปลอมแปลงเอกสาร” ให้กับผู้แทนสมาชิกเพื่อสร้างความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาระบบและขบวนการสหกรณ์

สัมมนาผู้แทนสมาชิก 
ณ โรงแรมเวียงทอง จ.ลำาปาง 
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ถึงส า ย ฝ น จ ะ เ ริ่ ม โ ป ร ย ป ร า ย ล ง ม า ทั ก ท า ย

ส่งสัญญาณให้รู้ว่าฤดูกาลกำาลังจะเปลี่ยนแปลง

อีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อทริป “สายใยไม่เกษียณ

ปี 2553”  ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 23 -27 กรกฎาคม 2553 

สิบสองปันนา มหัศจรรย์แห่งลุ่มนำ้าโขง แม้ระยะ

ทางจะใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ความสวยงามของที่นั้น ๆ ก็

เป็นสิ่งที่เราเลือกจะไป  

Day 1 วันแรกเราเร่ิมต้นเดินทางกันด้วยรถบัส

เพ่ือมุ่งสู่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพ่ือไปฟังสิทธิ

ประโยชน์ของสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ โดย นางเปรมพิมล  

พิมพ์พันธุ์ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  

และการดูแลสุขภาพร่างกายหลังเกษียณโดยมีวิทยากร  

นายแพทย์วิทยา พงศ์สุรเชษฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่ม

งานอายุรกรรม จ.เชียงราย

จากนั้นรับฟังการเดินทางไปทัศนศึกษา จากบริษัท 

บี.เอส.ทัวร์ จำากัด

Day 2 ช่วงเช้า เรารีบทำาเวลากัน เพื่อไปเมือง

เชียงรุ้ง ระหว่างอยู่บนรถบัส ชมทิวทัศน์สองข้างทาง  

อันเขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา เพ่ือไปเท่ียวตลาดเช้าไทล้ือ   

และหมู่บ้านกาหลั่นป้า ที่อุดมไปด้วยผัก ผลไม้ จากนั้น  

เราไม่พลาดที่จะไปแหล่งห้างดังขายหยกนานาชนิด ตกเย็น

ชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ

Day 3  บรรยากาศยามเช้า สดใส แสงแดด

เหมือนรู้ใจว่าเราจะไปวัดหลวงเมืองลื้อกัน เพราะแสงแดดจ้า 

แบบนี้ถ่ายรูปถึงจะสวย พอมาถึงที่วัดนี้  จะมีช่างภาพ 

สิบสองปันนา..
ความทรงจำาแห่งความสุข

เที่ยวสุขใจวัยเกษียณ
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ชาวจีนหลายคน เตรียมถ่ายรูปให้ใบละ 5 หยวน = 25 

บาท  ถ่ายปุ๊ป ได้ปั๊ป  สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดง

วัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอด

มาช้านานแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสอง

ปันนา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ

นิกายเถรวาทอีกด้วย จากนั้นนั่งรถบัสไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ 

ไปชมการแสดงของหมีน่ารัก เสือแสนรู้ และนกยูง และต่อกัน 

ที่โชว์พาราณสีอันตระการตา จากนักแสดงนับร้อยชีวิต  

ในช่วงระหว่างการเดินทางมักเป็นช่วงเวลาท่ีวิเศษสุด จุดหมาย 

อาจไม่สำาคัญมากนัก แต่ทุกๆย่างก้าวตั้งแต่จุดเริ่มต้น 

มันมีอะไรให้ดูให้ชมอยู่เรื่อยๆ อะไรที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเห็น 

โค้งหน้าจะมีอะไรแล้วโค้งต่อไปจะเห็นอะไร การที่ได้ลุ้นบ้าง 

มันทำาให้ชีวิตมีสีสัน กระปรี้กระเปร่าและมีชีวิตชีวา เรามักจะ

เห็นภาพสถานท่ีท่องเท่ียว 2 ข้างทางก่อนถึงท่ีเท่ียว เหล่าน้ัน 

แหละมีเรื่องราวดี ๆ มักจะเกิดขึ้นก่อนถึงจุดหมายเสมอ.. 

Day 4 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทาง เวลา

แห่งความสนุกกำาลังจะหมดลงซะแล้ว เราเดินทางถึงเมือง

ห้วยทราย โดยรถตู้ปรับอากาศลาว และผ่านพิธีการศุลกากร 

จากนั้นนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย เมื่อถึงท่าเรือเชียงของ ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เชียงราย โดยสวัสดิภาพ

พร้อมเก็บความประทับใจ ไว้ในความทรงจำา

การเดินทางมักให้อะไรกับคนเดินทางเสมอ ทริปหน้าโครงการสัมมนา สายใยไม่เกษียณ ปี 2554 ขอ

อุ๊บส์ไว้ก่อนว่าจะเป็นที่ไหน แต่รับรองได้ว่าทั้งสนุกและประทับใจไม่รู้ลืมทีเดียว

ความสุขอยู่ที่ไหน หาได้จากรอยยิ้ม   การมาในครั้งนี้ความสุขอยู่ที่ไหนคงต้องดูกันด้วยภาพนะจ๊ะ 

ขอบอก...
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เลี้ยงรับรองแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายสมชัย เพียรสถาพร 
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จาก 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553

 เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 สอ.ปม.นำาโดย

ประธานกรรมการดำาเนินการ และคณะกรรมการ ร่วมแสดง 

ความยินดีกับนายสุวิทย์ รัตนมณี  ที่เข้ารับตำาแหน่งอธิบดี

กรมป่าไม้ 

สอ.ปม. จัดงานแสดงความยินดีกับนายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้
เน่ืองในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีให้กับอธิบดี 
ทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ

 สอ.ปม.นำาโดยประธานกรรมการดำาเนินการ และ

คณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนาย 

สุนันต์ อรุณนพรัตน์ ที่เข้ารับตำาแหน่งอธิบดีกรมอุทยาน 

แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553
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เม่ือวันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2553 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ นายสมชัย  
เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง โดยมีนายสหัส บุญญาวิวัฒน์  
ที่ปรึกษาสำานักพระราชวัง คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ  กรมป่าไม้ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.ปม. 
ร่วมกันปลูกไม้ยางนา ณ บริเวณลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง
ณ บริเวณลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สอ.ปม.ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ท่านปลัด ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช  นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำานักพระราชวัง  

นายโกวิท ปัญญาตรง  ผู้ตรวจราชการกรมอส.
พันตรีเจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์  นักบิน และ สิบเอกวิทูล  เธียรเงิน ช่างเครื่องบิน

จากข่าวการจากไปของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช ) และคณะ ซ่ึงได้ประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิตเฮลิคอปเตอร์ตกท้องท่ี อำาเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน  เม่ือวันอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2553 ในการน้ี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ บำาเพ็ญ
พระราชกุศล 7 วัน และได้มีกำาหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันท่ี 19-25 สิงหาคม 2553  ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัด 
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

สอ.ปม. ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเน่ืองมาจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ครอบครัวนายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิก สอ.ปม. 
จำานวนเงิน 20,000 บาท  และช่วยเหลือผู้ท่ีมิได้เป็นสมาชิกเน่ืองมาจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำานวน 4 ราย รายละ 10,000 บาท 

ท้ังน้ี นายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิกสอ.ปม.ได้ทำาประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  
จำากัด ตามโครงการประกันชีวิตของสอ.ปม. โดย คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย ผู้อำานวยการฝ่ายขาย  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  จำากัด  ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบสินไหมมรณกรรมให้กับ
ครอบครัวปัญญาตรง จำานวนเงิน  450,000 บาท
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สหกรณ์มอบของรางวัลสนับสนุนงานเกษียณอายุราชการ
สังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มอบของรางวัลสนับสนุน งาน
เลี้ยงเกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำาปีงบประมาณ 2553 ให้แก่ นายยุทธชัย 
ปัทมสนธิ ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานกลาง โดยของรางวัลมีดังต่อไปนี้

✿ ทีวี โซนี่ LCD ขนาด 22 นิ้ว จำานวน 1 เครื่อง

✿ ไมโครเวฟ จำานวน 2 เครื่อง

✿ กระทะไฟฟ้า จำานวน 3 เครื่อง

✿ พัดลม จำานวน 1 เครื่อง

✿ เครื่องเล่น DVD จำานวน 1 เครื่อง

✿ เสื้อสีชมพู จำานวน 55 ตัว

✿ หมอนเอื้ออาทร – อดออม จำานวน 2 ชุด

สอ.ปม. มอบทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
สนับสนุน โครงการค่ายความรู้สหกรณ์ 
สู่ชนบท

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 สอ.ปม.ได้มอบเงินสนับสนุน
โครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท” จำานวนเงิน 5,000 บาท ด้วยทาง
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มีโครงการ
จะจัดทำาค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบทครั้งที่ 17 ขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ด้านสหกรณ์ให้กับประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้ทราบถึงความรู้พ้ืนฐานทางด้านสหกรณ์ และประโยชน์ท่ีได้รับการจากดำาเนินงาน 
ตามวิถีทางของสหกรณ์ โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการดำาเนินการ และ นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล 
กรรมการ เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ได้มอบเงิน 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์  

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ

เงินจำานวน 5,000 บาท  เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ในพื้นที่ต่างๆ
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สอ.ปม. มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก
เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนี้

กรณีเสียชีวิต จำานวน   17 ราย  ได้แก่

 1. นางสมใจ ทำากล้า สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จำานวนเงิน 10,000 บาท
 2. นายบุญเรียง แสงราชา อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน    จำานวนเงิน 10,000 บาท 
 3. นายสมโภช  จะระนะรัตน์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จำานวนเงิน 10,000 บาท
 4. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เฮลิคอปเตอร์ของสำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน 
   จำานวนเงิน 10,000 บาท
 5.  นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ เฮลิคอปเตอร์ของสำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
   จำานวนเงิน 10,000 บาท
 6. พันตรีเจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์ เฮลิคอปเตอร์ของสำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
   จำานวนเงิน 10,000 บาท
 7. สิบเอกวิทูล เทียมเงิน เฮลิคอปเตอร์ของสำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
   จำานวนเงิน 10,000 บาท
 8. นางกรรณิการ์ สุรินทร์ สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จำานวนเงิน 5,000 บาท
 9. นายประวิทย์  ด้วยมุขพะเนา สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี จำานวนเงิน 5,000 บาท
 10. นายจะคา หล้าจา สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่อำาเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จ.เชียงใหม่
   จำานวน 5,000 บาท
 11. นายมะสุ วนาสมบูรณ์            สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่อำาเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จ. เชียงใหม่
   จำานวน 5,000 บาท
 12. นายสีทน สีตื้อ อุทยานแห่งชาติถำ้าสะเกิน  จำานวนเงิน    3,000 บาท 

กรณีบาดเจ็บ จำานวน  6 ราย   ได้แก่

 1. นายปรีชา  ใต้เมืองปาก สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำา
   จำานวนเงิน 10,000 บาท
 2. นายอมรินทร์  ถิ่นถาน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
   จำานวนเงิน  5,000 บาท
 3. นายนัฐพงศ์  หนองโศรก อุทยานแห่งชาติแม่ยม
   จำานวนเงิน 5,000 บาท  
 4. นายวัฒนา สมเพ็ชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
   จำานวนเงิน 3,000 บาท
 5. นายณรงค์ โต๊ะเหาะ สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
   จำานวนเงิน 3,000 บาท
 6. นายสน ใจราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน
   จำานวนเงิน 3,000 บาท
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  28 กันยายน 2553 ครบรอบ 32 ปี
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก วันที่ 28 กันยายน 2553 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 
อีกคร้ัง น่ันก็คือ งานครบรอบ 32 ปี แห่งการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ช่วงเช้า 
ได้มีการทำาบุญเลี้ยงพระ หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบข้าง 
ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จำานวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนบางบัว 8 ทุน ทุนละ 
2,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 2 ทุน ๆละ 5,000 บาท 

พร้อมกันนี้สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบ
รอบการก่อตั้งสหกรณ์ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,300,800 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน) รวมจำานวนที่โอนให้กับ
สมาชิก 13,008 คนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  และโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์สำาหรับสมาชิกที่ไม่ได้มีบัตรATM ธ.ไทยพาณิชย์ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก ภายในงานยังได้มีการ 
จับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงอีกด้วย   

ทุกๆย่างก้าวตั้งแต่ที่สหกรณ์ได้เติบโตขึ้นมา ถือได้ว่าเป็น 32 ปีแห่งความสำาเร็จ แต่สหกรณ์ไม่ได้เดินไปเพียงลำาพัง 
เดินไปพร้อมๆกับสายสัมพันธ์ของสหกรณ์ที่อยู่เคียงคู่สมาชิกมาโดยตลอด และบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้วางรากฐานของสหกรณ์ และ 
ปูแนวทางให้ผู้คนรุ่นหลังได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง ท่านคือ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ นายถนอม เปรมรัศมี  

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้เติบโต มีรากฐานที่มั่นคง  เกื้อหนุน คำ้าจุนซึ่งกันและกัน 
เพื่อก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก ดั่งคำาขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”

สอ.ปม. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
       

 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากัด พร้อมคณะกรรมการดำาเนินการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำาราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พร้อมทูลเกล้าฯ  
ถวายแจกันดอกไม้สดด้วยความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกรที่  26  พฤศจิกายน 2553
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นวัตกรรมใหม่ กับบริการ  SMS สหกรณ์ออนไลน์ อีก
หน่ึงบริการท่ีจะทำาให้สมาชิกมีความสะดวกกับบริการต่างๆท่ี
สหกรณ์มีให้...สมาชิกจะได้รับ SMS รวดเร็วทันใจเพียงเส้ียววินาที 
เพราะเม่ือท่านได้ทำาการกู้ จะมีการส่ง SMS แจ้งท่านสมาชิกท่ีย่ืนกู้ 
และได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญประจำาวัน โดยจะมีข้อความข้ึนว่า 

“อนุมัติเงินกู้......บ. หักหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย.....บ. ระดม
หุ้น.......บ. จ่ายจริง..........เบิกเงินได้ 13.00 น. เป็นต้นไป โดยโอน
เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และจะมี SMS ส่งให้ท่านทราบ
ก่อนประมาณคร่ึงช่ัวโมง เพ่ือท่ีท่านสมาชิกจะได้เตรียมตัวว่าเงิน 
ท่ีกู้น้ันออกชัวร์ และท่านสามารถไปกดเงินท่ีตู้ ATM ไทยพาณิชย์ 
หรือ ATM  กรุงไทยได้เลย

SMS สหกรณ์ออนไลน์เต็มรูปแบบท่ีสหกรณ์ได้พัฒนา
ข้ึนมา เพ่ือท่านสมาชิกจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีท่าน
ควรจะได้รับจากสหกรณ์  จะช้าอยู่ใย..รีบแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันได้ท่ี Call center: 025797070

เคล็ดลับดีๆ ทำ�อย่�งไรถึงจะได้รับก�รอนุมัติ
เงินกู้อย่�งรวดเร็ว

ท่านต้องเตรียมพร้อมอย่างไร..เม่ือท่านทำาเร่ืองขอกู้เงิน
สินเช่ือสามัญ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา และได้รับ
การอนุมัติเงินกู้อย่างรวดเร็ว ให้สมกับ “ควิกเบิร์ด 3 ช่ัวโมงได้”

1. สัญญากู้ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ท้ังในส่วน
ของผู้กู้และผู้คำา้ประกัน

2. ตรวจสอบสำาเนาบัตรผู้กู้และผู้คำ้าประกัน ว่าได้แนบ
เอกสารครบหรือไม่ โดยเรียงเอกสารตามลำาดับจากผู้กู้และผู้คำ้า
ประกันตามลำาดับ จะได้สะดวกในการตรวจสอบเบ้ืองต้น  และ
ตรวจลายมือช่ือว่าเซ็นต์ครบหรือไม่ และการเซ็นต์ลายมือช่ือน้ัน  
ช่ือตรงกันระหว่างสำาเนาบัตรประชาชนกับเอกสารหรือไม่

3. ตรวจสอบสำาเนาบัตรต่างๆ ว่าหมดอายุหรือไม่ และ
ถ่ายเอกสารสำาเนาบัตรต่างๆ ให้ชัดเจนครบถ้วน

4. การเขียนข้อความผิดพลาด ส่ิงท่ีต้องห้ามคือ การ
แก้ไขบางส่วน หรือใช้หมึกขาว เพราะตัวเลข ตัวหนังสือต้องเขียน
ใหม่ท้ังแถวพร้อมเซ็นช่ือกำากับท้ัง 2 จุด

5. คำาขอกู้เงินสามัญ (แบบฟอร์มใหม่ท่ีมีข้อความว่า 
เร่ิมใช้ 15 ตุลาคม 2552 ตรงมุมบนด้านขวา) ต้องใช้แบบฟอร์มน้ี
เท่าน้ัน เพราะคำาขอก่อนหน้าน้ีได้ยกเลิกไปแล้ว  สมาชิกต้องตรวจ
สอบเร่ืองน้ีด้วย

6. สมาชิกท่ีเปล่ียน ช่ือ-สกุล เปล่ียนลายเซ็นต์ ต้องแจ้ง
การเปล่ียนแปลงลายมือช่ือมาท่ีสหกรณ์ด้วยเพ่ือเป็นการอัพเดท
ลายมือช่ือและยังเป็นการไม่ให้เพ่ือน หรือใครๆ มาแอบอ้างสิทธ์ิ
ส่วนบุคคลของเราได้

  เปิดใช้ SMS สหกรณ์ออนไลน์ เต็มรูปแบบ
  การอนุมัติเงินกู้ แจ้งทันทีทุกที่ทุกเวลา

7. คำาขอกู้เงิน ส่ิงท่ีสำาคัญ คือ 
ท่านต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้กู้  
ผู้คำ้าประกันทุกคน เพราะเจ้าหน้าท่ีจะ
ต้องตรวจสอบทุกคร้ัง และจะมีการโทร
ติดต่อกลับ

สมาชิกจะได้รับ SMS 
ทนัใจเพยีงเสีย้ววนิาที
 - เม่ือ..คุณได้รับการอนุมัติ
เงินกู้สามัญ ทุกประเภท คุณจะได้รับ 
แ จ้งยอด เ งิน กู้ ท่ี จ่ ายจ ริง เ ข้ า บัญ ชี  
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า บัญชีดอกกระเจียว

- เม่ือ..คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ ตามท่ี
สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิก ได้แก่ ทุนวันเกิดสหกรณ์ ทุนการศึกษา 

- เม่ือ..คุณได้รับเงินปันผลเฉล่ียคืนประจำาปี  ทำาให้
สมาชิกทราบข้อมูลรวดเร็วย่ิงข้ึน ก่อนเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด
จากเว็บไซต์สหกรณ์

- เม่ือ..คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่าข้ันตำ่าท่ีสหกรณ์
กำาหนดไว้ จะได้รับแจ้งข้อความยืนยันการถอนเงิน เพ่ือเป็นการ
สร้างความม่ันใจให้กับบัญชีของท่าน  ว่าจะไม่มีใครมาถอนเงินของ
ท่านไป 

- เม่ือสหกรณ์มีข่าวสารใหม่ ๆ แจ้งให้ทราบ ทำาให้
สมาชิกทุกท่านได้รับข่าวสารอย่างทันทีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม หรือ
บริการใหม่ ๆ ท่ีสหกรณ์จัดทำาข้ึน

จากการให้บริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์ สมาชิกจึง
ม่ันใจได้ว่า ท่านจะไม่ตกข่าว และรับทราบสิทธิประโยชน์อย่าง
แน่นอน เม่ือท่านได้รับ SMS จาก forest_COOP

ปัจจุบันมีสมาชิกแจ้งยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ให้
สหกรณ์แล้วจำานวน 9,252 ราย   หากท่านยังไม่ได้แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้งเบอร์ได้ท่ี 0-2579-7070  เพ่ือท่านจะ
ได้รับประโยชน์ จาก SMS สหกรณ์ออนไลน์  ทันที ทุกท่ี ทุกเวลา

 “เร่ืองข่าวสาร บริการ สิทธิพิเศษ
ในขอบเขต สหกรณ์ ได้ช่วยเหลือ
ผลประโยชน์จะได้รับอีกเหลือเฟือ
เพียงช่วยเหลือแจ้งเบอร์กลับรับเต็มๆ”
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นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำาปี 2553 กึ่งศตวรรษการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมใจทำาดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายสุนันต์  
อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ร่วมงาน  
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยากาศภายในงานมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจมากมาย  
และร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธ

เข้าแถวกันก่อนนะจ๊ะ  ได้รับไอติมกันทุกคนจ้า…

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำาปี 2553
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่  26 – 28  ธันวาคม  2553

หมวย อลิสรา เยี่ยมชมบูธสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เด็ก ๆ นำาความรู้กลับบ้าน
ไอติมโบราณ ของโปรดผมคร้าบบ...
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นายสุวิทย์ คุณกิตต ิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ร่วมเขียนข้อความอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายสุวิทย์ คุณกิตติ                                                                                           นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์

ต้นไม้รวมดวงใจ

ปาแม่นขนาดนี้รับของรางวัลกันไปเลย...

เล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน
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ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเลย

ทีเดียวกับค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6  

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  16 – 18 ตุลาคม 2553  ณ เขต 

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่ จ.ชลบุรี “กิจกรรม

ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  โดยมุ่ ง เน้น 

ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาทำากิจกรรมร่วมกัน      

แม้ว่าโครงการนี้จะใช้เวลาเพียง 3 วัน แต่ด้วย

เนื้อหาและกระบวนการในค่าย ได้ช่วยให้หลายครอบครัว

กลับมามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันมากข้ึน ค่ายครอบครัว 

จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสร้างสายใยของครอบครัว

ให้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นปณิธาณที่ตั้งมั่นที่สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้  ได้ยึดมั่นตลอดการจัดค่าย 

ในทุก ๆ ครั้ง

ความสุขอย่างหนึ่งของคนทำาคอลัมน์ คือ การ

ได้เห็นภาพหลากหลายครอบครัวเหนือสุดบ้าง ใต้สุดบ้าง 

เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยรอยยิ้ม ความสัมพันธ์ สายใย

รัก อบอวลไปด้วยความรัก ความเข้าใจ  และครั้งนี้ก็เช่น

เดียวกัน บรรดาสมาชิกในครอบครัว ได้ใช้ชีวิตชาวค่าย  

ช่วยกันทำาอาหารอย่างเอร็ดอร่อย และสนุกไปกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่สอนให้รู้จักสร้างพลังสามัคคี พอพลบคำ่าก็เฮฮาไป

กับกิจกรรมงานวัด ที่แต่ละครอบครัวได้ช่วยกันสร้างสรรค์

เกมส์ขึ้นมา และพอรู้ว่า วันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางไปสถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ก็ช่วยกันอุดหนุน ร้านค้า

สหกรณ์เพื่อที่จะให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวมาซื้ออุปกรณ์

การเรียน และขนมเพื่อเอาไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์ 

บ้านบางละมุง แต่ละครอบครัวได้ช่วยกันอุดหนุนของทุกอย่าง 

จนเกลี้ยงร้านค้าสหกรณ์
           

ค่ายครอบครัวมุ่งเน้นเห็นคุณค่า  เหมือนเป็นยาป้องกันให้เข้มแข็ง
สหกรณ์สัมพันธ์นั้นเป็นแรง  ให้ครอบครัวแข็งแกร่งรักผูกพัน
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วันรุ่งขึ้น เราได้เดินทางไปสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง นำาเอาอุปกรณ์การเรียน และขนมนานาชนิด 
ไปมอบให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส  ทำาเอาเป้ือนย้ิมกันถ้วนหน้า
กับภารกิจโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ที่ช่วยกัน 
ระดมแรงกายแรงใจกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งกิจกรรมใน
ครั้งนี้ สอนให้เรารู้จักการให้ เป็นกิจกรรมที่แต่ละครอบครัว
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมนี้ประทับใจมาก ๆ       

มาฟังเสียงพวกเขากันดีกว่า ว่าเขารู้สึกอย่างไร
กันบ้างกับโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6

ครอบครัว นางมาณี ปาณแดง  จ.กรุงเทพ ฯ 

“สนุกมาก กับกิจกรรมท่ีสหกรณ์ได้จัดข้ึนมาในคร้ังน้ี  
ได้เจอเพื่อน ๆ  เยอะ อย่างลูกชายน้องภูมิ เขามาเป็นครั้งแรก 
เขาก็รู้สึกสนุกสนานเฮฮา  สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็น 
ความร่าเริงในตัวลูก  เพราะปกติเขาจะไม่ค่อยแสดงออก แต่
มาค่ายครั้งนี้เขาสามารถเต้นคนเดียวได้ ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคย
เห็นเขาเต้นโดยที่ไม่มีเราเลย จะเห็นก็ที่นี่เป็นครั้งแรก รู้สึก
ภูมิใจในตัวลูกค่ะ ดีใจท่ีลูกเรากล้าแสดงออก และอีกกิจกรรม
ท่ีรู้สึกดีมาก คือ กิจกรรมการให้ ท่ีเอาของไปบริจาค
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง พอรู้ว่าจะไปท่ีน่ี 
พ่ีและครอบครัวก็ได้เตรียมส่ิงของท่ีเราจะเอาบริจาคกัน 
ไม่ว่าจะเป็นนม  และยังได้ช่วยอุดหนุนร้านค้าสหกรณ์ด้วยคะ”

ครอบครัว นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ 
จ.อุดรธานี

“ครอบครัวเรารู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ 
เป็นอะไรท่ีธรรมชาติมาก มันเป็นการสร้างความผูกพันใน
ครอบครัว เพราะเราเองก็ไม่คิดว่าลูกเราจะกล้าเต้น หรือทำา
อะไรต่างๆ ได้มากมาย เป็นคร้ังแรกของครอบครัวท่ีได้มา 
ออกค่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ลูกชายท้ัง 3 คน เขาก็ 
สนุกสนาน ร่าเริง แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของฝนตก นำ้ารั่ว 
ในเต็นท์ แต่นั่นก็ถือได้ว่า เป็นความรู้สึกดีๆ อีกรูปแบบหนึ่ง 
ท่ีเราจะเก็บไปเป็นความทรงจำา อยากจะฝากถึงครอบครัวอ่ืนๆ  
ท่ีจะมาในปีหน้า ว่า มาเถอะแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าท่ีคิด  
ขอบคุณสหกรณ์ด้วยนะค่ะ ท่ีมอบส่ิงดี ๆให้กับสมาชิก”

ครอบครัว นายสุบิน โคตรสขึง จ.มุกดาหาร

“เป็นครั้งแรกที่ได้มา ทำาให้ครอบครัวเรา รู้จัก
ครอบครัวอื่นมากขึ้น ลูก ๆ ก็สนุกสนาน ปกติก็ไม่ค่อยมี
เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยนัก พอเห็นโครงการนี้จากวารสาร ผมก็
เลยรีบสมัครมาครับ  รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มา อยากบอกว่า ยา
วิเศษ ก็คือความรักและกำาลังใจจากครอบครัวนี่แหละ
ครับ ที่ทำาให้ครอบครัวเข้าใจกัน”

ครอบครัว นางอุษณีย์ กันทพงษ์  จ.ปทุมธานี

“ดีใจที่ได้มีโอกาสมาค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ 
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ลูก ๆ ชอบค่ะ ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ได้
รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ เห็นลูกเราและลูกคนอื่น ๆ เขามีความสุข
เราก็ดีใจค่ะ อยากให้จัดแบบนี้อีก ขอขอบคุณสหกรณ์
ที่ทำาให้ครอบครัวต่างๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น ”
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นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์  ประธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะ
กรรมการ ได้มอบเงินบริจาคให้แก่ นางชมัยพร  
วิทยาพูล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง เป็นจำานวนเงิน 14,500 บาท 
(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

วันนี้คำาว่าครอบครัว คงจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ 
ที่ต่อให้เอาผืนฟ้าทั้งโลกมาขีดเขียน ก็คงไม่มีเนื้อที่เพียงพอ 
ในการบรรยาย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ผู้จัด
โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6 ได้เห็น
ความรักกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหน รู้สึกมีความสุขมาก 
เหมือนดั่งคำาพูดที่ว่า  สร้างบ้านอบอุ่น ต้นทุนชีวิตครอบครัว   
สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ..ปีหน้าเจอกันใหม่ครับผม

ครอบครัว นายสงัด โรจนติรนันท์ จ.ตาก

“ปกติลูกเอิร์ธจะเป็นคนค่อนข้างขี้อาย แต่มาครั้งนี้
เขากล้าแสดงออกมากขึ้น และยังได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
ของแต่ละครอบครัว บรรยากาศในเต็นท์ก็เย็นสบาย อาจจะ
ขรุขระไปบ้างแต่โดยรวมก็ประทับใจครับได้อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติสวย ๆ กับครอบครัวที่เรารัก ก็เป็นความสุข
ทางใจที่หาได้ยากในปัจจุบันครับ”

ครอบครัว นายประชัน มีบุญ จ.จันทบุรี

“ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสหกรณ์มากครับที่
ทำาให้ผมได้มีเวลาให้กับลูกคีย์และภรรยา  เพราะผมทำางาน
อยู่ในอุทยานแห่งชาตินำ้าตกพลิ้ว เวลาที่จะมีให้ครอบครัว
นั้น หายากมากครับ ผมบอกได้คำาเดียวว่า สหกรณ์ช่วย
ทำาให้ครอบครัวของผมมีความสุขมากครับ”

การแสดงของน้องๆ ท่ีสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง
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นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ 

ประธานกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ์กล่าวเปิดโครงการ

ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11

ค ่ายเยาวชนคนรักป่า 
รวมพลังเหล่าคนกล้าแ

ห่งพงไพร

ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นท่ี 11 เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ได้จัดข้ึน
เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปีน้ีจัดข้ึนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันท่ี 23 - 25 ตุลาคม 2553  นอกจากเยาวชนจะได้รับความรู้จากการเดินป่า ซ่ึงจะสอดแทรก 
ความรู้เก่ียวกับความสำาคัญของระบบนิเวศในป่าแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนักสืบสายนำา้  
ร่วมเสริมโป่งช้าง  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า นก ผีเส้ือ ยังได้ปลูกต้นไม้รวมใจกันอีกด้วย 

 วิทยากรให้ความรู้          เยาวชนร่วมเสริมโป่งช้าง มาศึกษารอยเท้าสัตว์กันดีกว่า

      โห....หนูเห็นนกแล้วค่ะ ตัวเบ้อเร่ิมเลย...    ระบบนิเวศป่าไม้ มีอะไรกันบ้างน๋า ช่วยกันคิดซิ....                กิจกรรมนักสืบสายนำา้   
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รวมพลังเหล่าคนกล้าแ
ห่งพงไพร

เราไปสัมภาษณ์น้อง ๆ กันดีกว่า ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง 
เร่ิมต้นกันท่ี  

น้องพุดจีบ ด.ญ. ปารัช เปล่ียนปราณ ม.1 รร.ราษฎร์ 
บริกานุเคราะห์  จ.ราชบุรี

“ออกค่ายเยาวชนคนรักป่าคร้ังน้ี ทำาให้
ได้เพ่ือนใหม่เยอะมากคะ

ได้เรียนรู้ชีวิตในป่า หุงข้าว ทำาอาหาร
กลางป่า คิดว่าสามารถนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ หากหลงป่า”

น้องอุ้ม ด.ญ.รัตนาวดี น้องอ้ัม ณภัทร จรูญวิทยา ป.6   
รร.เจริญสุขอุดมวิทยา  จ.กำาแพงเพชร

“เป็นคร้ังแรกท่ีอุ้มและน้องอ้ัม
ได้มาค่ายค่ะ ชอบกิจกรรมนักสืบ

สายนำ้า และเดินป่ามากคะ ได้ผจญ
ภัยและใกล้ชิดธรรมชาติ ชมทะเล

หมอกเขาพะเนินทุ่ง สวยมาก และ
ทำ า ใ ห้ เ ราไ ด้ รู้ ว่า จริงๆ แล้ว ถ้าทุกคนช่วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรของเรา จะทำาให้โลกใบน้ีน่าอยู่ข้ึนเยอะเลยคะ ถ้าขาด
ทรัพยากร หรือคนตัดไม้ทำาลายป่ากันมากข้ึน คงจะมีแต่ภัย
ธรรมชาติมาเย่ียมเยือนคะ”

น้องเบลล์ ด.ญ.กุลภัสสร์ ศิริธร ม.1  รร.พิมานพิทยา
สรรค์ จ.สตูล

“รู้จักโครงการน้ีเพราะวารสารคะ อยาก
รู้ว่า ความรู้นอกตำารา เป็นอย่างไร? ก็เลย
ตัดสินใจมาค่ะ ซ่ึงการมาในคร้ังน้ีก็ไม่ผิดหวัง
เลย ชอบทุกกิจกรรมท่ีวิทยากรจัด ตอนไป
เดินป่า ก็ชอบท่ีฝนตก เป็นอะไรท่ีประทับใจ

มาก ทานข้าวท่ามกลางสายฝน โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ท่ี
ดีมากในชีวิตท่ีได้มาค่ายคร้ังน้ี ได้เห็นคุณค่าของป่าไม้ อยากให้
ทุกคนช่วยกันรักษาผืนป่าเอาไว้ตลอดไปคะ”

น้องเฟร์ิส ด.ช.สุทธิพงศ์ เทียมยม ป.6 รร.เทศบาล1 
จ.สุราษฎร์ธานี

“ ผมรู้สึกต่ืนเต้น และสนุกสนาน ดีใจท่ี
ได้มาค่ายเยาวชนคนรักป่า ได้ท้ังความรู้ใน
การดูแลตัวเองในป่า ทำากับข้าวด้วยตัวเอง ถึง
แม้ผมจะอยู่ไกล จ.สุราษฎร์ธานี แต่ก็ไม่ได้มี

ปัญหาในการเดินทางครับ อยากมาร่วมกิจกรรมดีๆ ก็ต้องลงทุนกัน
หน่อยมาคนเดียวด้วยครับ (ย้ิม) ปีหน้าผมอยากให้ไปจัดกันท่ีทะเล 
คิดว่าคงจะสนุกและได้รสชาติอีกแบบหน่ึงครับ”

น้องเฟรม ด.ช. เฉลิมชาติ เฉียบแหลม ม.1 รร.คงคาราม   
จ.เพชรบุรี

“ พ่อแนะนำาให้มา ผมก็ชอบครับ ได้เห็น
อะไรท่ีไม่เคยเห็น เป็นคร้ังแรกของผมเลย ดีใจ
ท่ีได้มา แต่ก่อนไม่เคยเห็นถึงความสำาคัญของ
ป่าไม้ แต่พอได้รับรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ ก็ทำาให้
เรารู้สึกหวงแหนป่าทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
ครับ”

น้องเน ด.ญ.สิราวรรณ สมเพาะ ม.2 รร.เทพพิทักษ์
จ.แพร่ 

“อยากมา เพราะอยากรู้จักเพ่ือนใหม่คะ   
ได้ความรู้มาก สนุกดีค่ะ เนจะเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
ท่ีน่ีไปบอกต่อให้เพ่ือนๆ ฟัง ว่า อย่าตัดไม้ 
ทำาลายป่ากันเลย ถ้าเรารักป่า ป่าก็จะรักเรา
เองคะ”

           
ไม่มีอะไรตอบแทนความเหน่ือยยากของคนทำาค่าย เท่ากับ 

รอยย้ิม เสียงหัวเราะ ของเด็กๆเป็นอีกวันท่ีน่าประทับใจจนต้อง
บันทึกไว้ เพ่ือขอบคุณน้องๆ ท่ีมาร่วมค่าย  ท้ังคณะกรรมการ และ
วิทยากรท่ีเป็นพ่ีเล้ียงในค่าย

ท่ามกลางนำา้ตาของ น้องๆท่ีประทับใจจนไม่อยากกล่าวคำาลา
จาก ทำาให้นึกถึงคำาท่ีเคยคิดว่า จิตสำานึก..ท่ีหายไป ได้กลับมาแล้ว 
ค่ายท่ีมีชีวิตชีวา สนุกสนาน ทุกคนร่วมแรงใจ และจัดค่ายด้วยหัวใจ 
และความรักท่ีอยากแบ่งปันส่ิงดี ๆ ให้น้องๆ ท่ีมาร่วมกิจกรรม

แววตาท่ียังมีความหวังท่ีจะฝันต่อไปของน้องๆ ทำาให้หาย
เหน่ือยเป็นปลิดท้ิง คุ้มค่าเหลือเกิน แม้ต้องรอคอยเป็นปี ขอ
ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ท่ีร่วมกันจุดประกาย 
สร้างเยาวชนท่ีดีเพ่ือเติบโตในวันข้างหน้า

กิจกรรมแค้มป์ไฟแสนสนุก

ค่ายเยาวชนสอนคนให้รักป่า 
ได้เข้ามาศึกษาและอาศัย

สหกรณ์ฯเห็นค่าป่าไม้ไทย  
เยาวชนคงได้ประสบการณ์
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และแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ก็ได้ตามหาคนดีศรีสหกรณ์ กันจนเจอ หลังจากท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด  เฟ้นหาและคัดเลือกกันอยู่นาน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 เม.ย. 2553 โดยมีสมาชิกเสนอรายชื่อจำานวน 17 ท่าน 

ทางสหกรณ์ก็ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงใจ ตามหลักที่สหกรณ์ได้กำาหนดไว้ คือ 1. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัด อดออม 2. เป็น

ผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม 3. เป็นผู้มีความยึดมั่น ซื่อสัตย์สุจริต 4.เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการดำารงชีวิตที่ดี  

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ความสุขของชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะมองโลกในด้านใด คงเป็นประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวของเขาคนนี้ได้เป็นอย่างดี  

สำาหรับเขาไม่เคยคิดน้อยใจในโชคชะตา แต่กลับใช้ความลำาบากของชีวิตเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นที่จะทำาให้ตัวเองประสบ

ความสำาเร็จในชีวิต  

คุณสุริยะ ศรีชุม เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2499 ณ ตำาบล

ตะเคียนทอง อำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอายุ 55 ปี  

จบการศึกษาระดับ ป. 4 รับราชการเป็นลูกจ้างประจำา ตำาแหน่งพนักงาน 

ขับรถยนต์ สังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยราชการประจำางาน 

สารสนเทศป่าไม้ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัด

อดออม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการดำารงชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 

สุจริต แม้จะเป็นข้าราชการช้ันผู้น้อย แต่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความ

สุขได้ และสามารถส่งลูกสาวคนเดียวเรียนจนจบปริญญาตรี และดูแลแม่ที่แก่ชราให้มีความสุขได้ จนมีเงินเหลือ

ออมไปลงทุนทำาอาชีพเสริมได้แก่  การทำาฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมในอ่าวบ้านดอน และการทำาสวนปาล์มนำ้ามัน  

ณ ตำาบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 

เมื่อปี 2534 เลขที่สมาชิก 3548 อายุการเป็นสมาชิก 19 ปี ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็น 

ผู้แทนสมาชิกตั้งแต่ปี 2544 โดยมีคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเมื่อปี 2551

     

“คุณสุริยะ ศรีชุม”
ผู้คว้ารางวัล “คนดีศรีสหกรณ”์

ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อความสุขที่พอเพียง

ครอบครัวคุณสุริยะ ศรีชุม
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ทำาสวนปาล์มนำ้ามัน ทำาฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม อ่าวบ้านดอน

นอกจากนี้เขายังได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น เป็นประธานกรรมการวัดนิกรประสาท อนุกรรมการ

โรงเรียนวัดนิกรประสาท กรรมการหมู่บ้าน ประธานชมรมพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ  และจัดหาช่างตัดผมจากสถาบัน

สอนการตัดผม ไปบริการตัดผมให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในตำาบลตะเคียนทอง และยังได้จัดพื้นที่บริเวณสนามหน้าบ้านเป็น

สถานที่ออกกำาลังกายให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยภรรยาเป็นผู้นำาในการออกกำาลังกาย และยังทำาหน้าที่ในฐานะผู้แทน

สมาชิก พร้อมทั้งเป็นผู้นำาในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 วันเสาร์ที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 เราจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงของเขา  และ

ทางสหกรณ์ยังได้มอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ เป็นโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำา มูลค่าหนัก 2 บาท ให้กับผู้ที่ได้กระทำาความดี 

ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจและยกย่องผู้กระทำาความดีตามโครงการคนดีศรีสหกรณ์ที่ส่งเสริม 

ให้สมาชิกตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบและมุ่งทำาความดี 

คุณสุริยะ ศรีชุม ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า การทำาความดีนั้นไม่น่าอายและสามารถทำาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

ความตั้งใจและเจตนาที่จะทำาความดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน ตลอดจน เพื่อนร่วมงานเพราะจิตใจที่คิด

จะทำาดีจะเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายนั้นทำาความดี ซึ่งตนอยากจะเป็นกำาลังใจให้กับอีกหลายๆ คนที่คิดดีและกระทำาความดี 

แม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เราก็รับรู้และสัมผัสได้ด้วยหัวใจของผู้กระทำาดีนั่นเอง จากการที่คณะทำางานติดตามคนดี 

ศรีสหกรณ์ได้ไปสัมผัส สอบถามผู้ใกล้ชิด จนเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่า บุคคลผู้นี้แหละสมควรได้รับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์   

คำาตอบสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ให้เราคิดด้วยคำาพูดสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เรียกว่า “พอ” เพราะเมื่อใดที่คุณรู้จัก ความพอ ไม่ว่าจะเป็น  

ความพอดี พอเหมาะ หรือพอเพียงก็ตาม เมื่อนั้นความพอใจก็จะบังเกิดในใจคุณ

กรรมการลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลรอบข้างคุณสุริยะ ศรีชุม
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เป็นสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไร ?
เม่ือพูดถึงประโยชน์ของสมาชิก สำาหรับสหกรณ์ของเรา ส่ิงไหนท่ีเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก คือส่ิงท่ีคณะกรรมการ

ดำาเนินการตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกคน ได้ตระหนัก และพร้อมให้ความสำาคัญกับสมาชิก

สหกรณ์อยากมอบส่ิงดีๆ ให้กับ “ลูกป่าไม้” ไม่ว่าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา ได้เป็นส่วนหน่ึงของสหกรณ์ออมทรัพย์  

อย่างน้อยก็อบอุ่นท่ามกลางเพ่ือนพ้องน้องพ่ี เป็นศูนย์กลางพบปะกัน เป็นครอบครัวสหกรณ์..เอ้ืออาทรกัน..นอกจากจะได้รับความอบอุ่นแล้ว  

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 

● เงินค่าหุ้น ซ่ึงสมาชิกมีสิทธิซ้ือหุ้นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้นถือว่าเป็นการฝึกวินัย

การออมทรัพย์ท่ีดี ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ต้องฝากทุกเดือนแน่นอน ใครไม่มีเงินออมด้านอ่ืน ก็เงินหุ้นน่ีแหละ!! เป็นมรดกให้ตัวเอง

ยามเกษียณได้ 

● สหกรณ์ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

เพ่ือให้ทุกคนออมต่อเดือน ๆ ละ 100 บาทข้ันตำา่ เป็นเงินออมในอนาคต ใช้เม่ือยามขัดสน 

● สิทธิกู้เงินดอกเบ้ียตำา่ กู้เงินยามขัดสน

● สิทธิฝากเงินดอกเบ้ียสูง มีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ฝากได้ทันทีท่ีสมัครสมาชิก...ม่ันคงอุ่นใจ ออมเงิน

ไว้กับสหกรณ์

● สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิก 

● สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ

● สิทธิรับทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก และสิทธิอ่ืน ๆ อีกมาก

สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิต การเป็นสมาชิกสหกรณ์คงไม่ได้มีดีแค่การกู้เงิน แต่สหกรณ์ยังสอน

ให้รู้จักความพอเพียง การออมเงิน และความเอ้ืออาทรต่อกัน หลายคนทำาได้เพียงสองข้อคือ หาเงินและใช้เงิน แต่ไม่เคยสัมผัส

คำาว่าออมเงิน คืออะไร คนส่วนใหญ่มองในแง่ดีว่า มีงานทำามีเงินเดือนทุกเดือน ทำาไปเร่ือยๆ เงินเดือนก็จะเพ่ิมมากข้ึน 

แต่ลืมมองอีกด้านหน่ึงว่าเราก็ต้องอายุมากข้ึนทุกวันอาจเจ็บป่วยไม่สามารถทำางานได้ หรือบริษัทมีปัญหาอาจลดพนักงาน  

เราก็มีสิทธิตกงานได้ งานใหม่ก็ใช่ว่าจะหาได้ทันควัน ช่วงน้ันจะทำาอย่างไรถ้าไม่มีเงินเก็บไว้บ้าง เงินเป็นปัจจัยสำาคัญพอสมควร

ทีเดียวท่ีจะนำาพาชีวิตเราดำาเนินไปอย่างมีความสุข คงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะต้องรอ เรามาตัดสินใจออมกันต้ังแต่วันน้ีดีกว่า 

ไม่มีคำาว่าสายสำาหรับการเร่ิมต้นออมในขณะท่ียังมีรายได้อยู่ แต่อาจจะต้องหนักหน่อยกว่าจะถึงเป้าหมาย เร่ิมช้า 

แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เร่ิม และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการออม คงต้องใช้กฎเหล็กกันหน่อยจะได้เป็นกติกาช่วยให้เราไปถึง

ดวงดาว

ใส่เสื้อพอดีตัว       กินข้าวพอดีอิ่ม       ปลูกบ้านพอดีอยู่       ใช้จ่ายพอดีควร

เป็นสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไร ?



จุดเด่นการดำาเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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จุดเด่นการดำาเนินงาน
ข้อมูลฐานะการเงิน

สินทรัพย์
	 ในปี	2553	สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี	2552	จำานวน	766,286,769.87	บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.37	และสหกรณ์

ให้เงินกู้แก่สมาชิกคิดเป็นร้อยละ	79.51	ของสินทรัพย์ทั้งหมด
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5,651,417,861
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หนี้สิน
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2553	สหกรณ์มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี	2552	จำานวน	410,180,675.04	บาท	หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	9.49	เนื่องจากในป	ี2553	สมาชิกและสมาชิกสมทบให้ความสำาคัญในการออมเงินเพิ่มขึ้น	
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ทุน
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2553	สหกรณ์มีทุนของสหกรณ	์ดังนี้	

	 1)	ทุนเรือนหุ้น	 2,865,587,200.00	 บาท		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 10.99

	 2)	ทุนสำารอง	 179,923,387.94	 บาท		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 16.32

	 3)	ทุนสะสม	 109,562,777.73	 บาท		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 19.15

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำากัด	 ได้จัดสรรสัดส่วน	ทุนสำารอง	 และทุนสะสม	ตั้งแต่ปี	 2549	 –	 2553 

มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนสำารอง และทุนสะสม จากกำาไรสุทธิ

                                                     			:	ร้อยละ

รายการ 2549 2550 2551 2552 2553

ทุนสำารอง 10.00 10.00 10.00 10.50 10.00

ทุนสะสม 10.61 11.66 8.53 11.37 15.75

รวม 20.61 21.66 18.53 21.87 25.75
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5.70%

.73	(3.47%)



แผนกลยุทธ์
ประจำ�ปี 2552-2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่�ไม้ จำ�กัด
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แผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2552 – 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

1.  วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้จำากัด	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนแม่บทไว้ว่า

 วิสัยทัศน์ 		 	เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่มั่นคง	สู่วิถีชีวิตพอเพียง

	 	 	 	เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 	เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้จำากัด	จึงได้กำาหนดพันธกิจหลัก	5	ประการไว้	ดังนี้

 พันธกิจ

	 พันธกิจที่		1	 ดำาเนินธุรกิจการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์

	 พันธกิจที่		2	 จัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเสมอภาค	และเป็นธรรม

	 พันธกิจที่		3	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 พันธกิจที่		4	 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์

	 พันธกิจที่		5	 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

2.  วัตถุประสงค์หลัก (Objectives) 
 สำาหรับพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีทั้งหมด 6 วัตถุประสงค์หลัก

	 วัตถุประสงค์ที่		1	 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น

	 วัตถุประสงค์ที่		2		 เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน

	 วัตถุประสงค์ที่		3	 ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

	 วัตถุประสงค์ที่		4	 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 วัตถุประสงค์ที่		5	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์

	 วัตถุประสงค์ที่		6	 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  กลยุทธ์ (Strategy) 
 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 6 วัตถุประสงค์ มี 15 กลยุทธ์

 วัตถุประสงค์ที่ 1   ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น

	 	 กลยุทธ์ที	่	1	 กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

	 	 กลยุทธ์ที	่	2	 กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตำ่ากว่าธนาคาร

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน

	 	 กลยุทธ์ที	่	3	 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้สมาชิกเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

	 	 กลยุทธ์ที	่	4	 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 กลยุทธ์ที	่	5	 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

	 	 กลยุทธ์ที	่	6	 เพิ่มประเภทและจำานวนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก

 วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 กลยุทธ์ที	่	7	 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

	 	 กลยุทธ์ที	่	8	 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

	 	 กลยุทธ์ที	่	9	 จัดระบบบริหารความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ์

	 	 กลยุทธ์ที	่	10	 สร้างขวัญและกำาลังใจเจ้าหน้าที่

	 	 กลยุทธ์ที	่	11	 พัฒนาการบริการที่หลากหลาย	ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

	 	 กลยุทธ์ที	่	12	 เพิ่มช่องทางการลงทุนที่ได้รับอัตราผลตอบแทนสูงและปลอดภัย

 วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์

	 	 กลยุทธ์ที	่	13	 สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม

	 	 กลยุทธ์ที	่	14	 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็ง

 วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 กลยุทธ์ที	่	15	 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  แผนง�นโครงก�ร (Tactic Plan)
 สำาหรับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีทั้งหมด 43 แผนงานโครงการ

 กลยุทธ์ที่  1   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

  แผนงานที่   1   การส่งเสริมเงินออม

	 	 	 	 1.		โครงการระดมเงินฝากเพื่อความมั่นคง

	 	 	 	 2.		โครงการเศรษฐีเงินล้านคู่บัญชีครัวเรือน

	 	 	 	 3.		โครงการออมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต

	 	 	 	 4.		โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน

 กลยุทธ์ที่  2 กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตำ่ากว่าธนาคาร

  แผนงานที่  2  การลดค่าครองชีพสมาชิก

	 	 	 	 5.		โครงการติดตามสถานการณ์การเงิน

 กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้สมาชิกเกี่ยวข้องหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

  แผนงานที่  3 เสริมสร้างความรู้ด้านหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

	 	 	 	 6.		โครงการส่งเสริมความรู้ด้านหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

 กลยุทธ์ที่  4   ส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำาบัญชีครัวเรือน

  แผนงานที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 7.		โครงการรณรงค์การจัดทำาบัญชีครัวเรือน

	 	 	 	 8.		โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสมาชิก
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 กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม

  แผนงานที่  5 สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

	 	 	 	 9.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

 กลยุทธ์ที่  6 เพิ่มประเภทและจำานวนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก

  แผนงานที่  6 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

	 	 	 	 10.	 โครงการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิก

	 	 	 	 11.	 โครงการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ

	 	 	 	 12.	 โครงการสำารวจความต้องการของสมาชิกต่อประเภทสวัสดิการ

	 	 	 	 13.	 โครงการสำารวจความพึงพอใจ

 กลยุทธ์ที่  7  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

  แผนงานที่  7 พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

	 	 	 	 14.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำาสหกรณ์

	 	 	 	 15.	 โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก

  แผนงานที่  8 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

	 	 	 	 16.	 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์

	 	 	 	 17.	 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม

	 	 	 	 18.	 โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

 กลยุทธ์ที่  8 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

  แผนงานที่  9  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

	 	 	 	 19.	 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร

	 	 	 	 20.	 โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

 กลยุทธ์ที่  9  จัดระบบบริหารความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ์

  แผนงานที่  10  การบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 21.	 โครงการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 22.	 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

	 	 	 	 23.	 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์

 กลยุทธ์ที่ 10  สร้างขวัญกำาลังใจเจ้าหน้าที่

  แผนงานที่  11  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

	 	 	 	 	24.	โครงการเพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่

	 	 	 	 	25.	โครงการสำารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

	 	 	 	 	26.	โครงการประเมินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

 กลยุทธ์ที่  11  พัฒนาการบริการที่หลากหลาย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

  แผนงานที่  12  การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

	 	 	 	 	27.	โครงการสำารวจและจัดหาประเภทของบริการ

	 	 	 	 	28.	โครงการเพิ่มช่องทางการทำาธุรกรรมด้านการเงิน
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  แผนงานที่  13  พัฒนาระบบการให้บริการ

	 	 	 	 	29.		โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลด้านการบริการทุกประเภท

	 	 	 	 	30.		โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริการ

 กลยุทธ์ที่  12  เพิ่มช่องทางการลงทุนที่ได้อัตราผลตอบแทนสูงและปลอดภัย

  แผนงานที่  14  การลงทุนเพื่อสร้างรายได้แก่สหกรณ์

	 	 	 	 	31.		โครงการศึกษาช่องทางการลงทุน

 กลยุทธ์ที่  13  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม

  แผนงานที่  15  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคม

	 	 	 	 	32.		โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ

	 	 	 	 	33.		โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง

	 	 	 	 	34.		โครงการสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา

	 	 	 	 	35.		โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม

 กลยุทธ์ที่  14  ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

  แผนงานที่  16  ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

	 	 	 	 	36.		โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน

	 	 	 	 	37.		โครงการสัมมนาผู้ร่วมขบวนการสหกรณ์

	 	 	 	 	38.		โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์และสถาบันการเงิน

 กลยุทธ์ที่  15  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แผนงานที่  17  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 	39.		โครงการส่งเสริมเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 	40.		โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 	41.		โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์

	 	 	 	 	42.		โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์	

	 	 	 	 	43.		โครงการสายสัมพันธ์สมาชิกเพื่อสิ่งแวดล้อม



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 76

 ด
ัชน

ีชี้ว
ัด

ค
วา

ม
สำา

เร
็จแ

ผน
กล

ยุท
ธ์ 

ป
ระ

จำา
ป

ี 2
55

2 
– 

25
55

 
สห

กร
ณ

์ออ
ม

ท
รัพ

ย์ก
รม

ป
่าไ

ม
้ จ

ำาก
ัด

ม
ุม

ม
อง

ด
้าน

สัง
ค

ม
 ข

บ
วน

กา
รส

ห
กร

ณ
์แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม
 (6

 ต
ัวช

ี้วัด
)

ลำา
ดับ

ตัว
ชี้วั

ด
รหั

ส
หน่

วย
วัด

เป้
าห

มา
ย

25
52

25
53

25
54

25
55

1
จำา
นว

นเ
งิน
ที่เ
พิ่ม

ขึ้น
ใน
กา
รส
นับ

สนุ
นผู้

ด้อ
ยโ
อก

าส
ทา

งก
าร
ศึก

ษา
So

1
บา

ท
18
5,
00
0.
00

(2
55
,0
00
.0
0)

19
0,
00
0.
00

(2
90
,5
00
.0
0)

19
5,
00
0.
00

20
0,
00
0.
00

2
จำา
นว

นเ
งิน
ที่ส

นับ
สนุ

นส
าธ
าร
ณ
กุศ

ลแ
ละ
สัง
คม

So
2

บา
ท

60
,0
00
.0
0

(1
24
,0
00
.0
0)

63
,0
00
.0
0

(1
69
,2
99
.0
0)

66
,0
00
.0
0

69
,0
00
.0
0

3
จำา
นว

นเ
งิน
ที่ส

นับ
สนุ

นส่
วน

รา
ชก

าร
ต้น

สัง
กัด

ขอ
งส
มา
ชิก

So
3

บา
ท

15
0,
00
0.
00

(1
77
,2
90
.0
0)

15
0,
00
0.
00

(2
84
,7
62
.0
0)

15
0,
00
0.
00

15
0,
00
0.
00

4
จำา
นว

นค
รั้ง
ที่จั

ดแ
ละ
เข้
าร่
วม

กิจ
กร
รม
ที่ส่

งเ
สริ
มข

บว
นก

าร
สห

กร
ณ์

So
4

ครั้
ง

25 (1
3)

25 (2
0)

25
25

5
จำา
นว

นเ
งิน
ที่ส

นับ
สนุ

นกิ
จก

รร
มด้

าน
กา
รอ
นุรั
กษ์

ทรั
พย

าก
รธ
รร
มช

าติ
แล
ะสิ่
งแ
วด

ล้อ
ม

So
5

บา
ท

25
,0
00
.0
0

(5
9,
00
0.
00
)

25
,0
00
.0
0

(1
05
,5
70
.0
0)

25
,0
00
.0
0

25
,0
00
.0
0

6
จำา
นว

นค
รั้ง
/ค
นที่

เข้
าร่
วม

โค
รง
กา
รด้
าน
กา
รอ
นุรั
กษ์

ทรั
พย

าก
รธ
รร
มช

าติ
แล
ะสิ่
งแ
วด

ล้อ
ม

So
6

ครั้
ง/ค

น
2/
14
0

(2
/1
09
)

2/
14
0

(2
/1
13
)

3/
50
0

3/
50
0



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด77

ม
ุม

ม
อง

ด
้าน

กา
รเ

งิน
  (

7 
ต

ัวช
ี้วัด

)

ลำา
ดับ

ตัว
ชี้วั

ด
รหั

ส
หน่

วย
วัด

เป้
าห

มา
ย

25
52

25
53

25
54

25
55

1
สัด

ส่ว
นจ

ำาน
วน

เงิ
นฝ

าก
ต่อ

ทุน
เรื
อน

หุ้น
F1

บา
ท

1.
12
:1

(1
.2
8:
1)

1.
14
:1

(1
.4
2:
1)

1.
17
:1

1.
2:
1

2
จำา
นว

นบั
ญ
ชีอ

อม
ทรั
พย์

พิเ
ศษ

เพิ่
มขึ้

น
F2

บัญ
ชี

1,
50
0

(1
,7
29
)

1,
70
0

(2
,2
54
)

1,
90
0

2,
10
0

3
จำา
นว

นบั
ญ
ชีเ
งิน
รับ
ฝา
กอ

อม
ทรั
พย์

ที่หั
กจ

าก
เงิ
นไ
ด้ร
าย
เดื
อน

เพิ่
มขึ้

น
F3

บัญ
ชี

12
,5
00

(1
0,
15
1)

13
,0
00

(1
2,
16
1)

13
,5
00

14
,0
00

4
ดอ

กเ
บี้ย

เงิ
นฝ

าก
ออ

มท
รัพ

ย์พิ
เศ
ษสู

งก
ว่า
เงิ
นฝ

าก
ปร
ะจ
ำาปี
	1
	ปี
		4

		ธ
นา
คา
ร	

F4
ร้อ
ยล

ะ
> 
1.
50

(3
.3
0)

> 
1.
50

(2
.3
8)

> 
1.
50

> 
1.
50

5
อัต

รา
ผล

ตอ
บแ

ทน
กา
รล
งทุ
นสู

งก
ว่า
เงิ
นฝ

าก
ปร
ะจ
ำา	
1	
ปีธ

นา
คา
ร

F5
ร้อ
ยล

ะ
1.
50

(4
.7
2)

1.
50

(3
.5
8)

1.
50

1.
50

6
อัต

รา
ดอ

กเ
บี้ย

เงิ
นกู้

สา
มัญ

ทั่ว
ไป
ตำา่
ก ว่
า	

M
R R

 เฉ
ลี่ย
	4
	ธ
น า
คา
รใ
หญ่

F6
ร้อ
ยล

ะ
 <

 0
.8
0

(0
.7
2)

  <
 0
.8
0

(1
.1
6)

  <
 0
.8
0

< 
0.
80
	

7
ผล

ต่า
งด
อก

เบี้
ยเ
งิน
กู้ส

ามั
ญ
ทั่ว

ไป
กับ

เงิ
นฝ

าก
ออ

มท
รัพ

ย์พิ
เศ
ษ

F7
ร้อ
ยล

ะ
< 
2.
70

(1
.6
95
)

< 
2.
65

(1
.4
98
)

< 
2.
60

< 
2.
55



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 78

ม
ุม

ม
อง

ด
้าน

ผู้ใ
ช้บ

ริก
าร

   
(8

 ต
ัวช

ี้วัด
)

ลำา
ดับ

ตัว
ชี้วั

ด
รหั

ส
หน่

วย
วัด

เป้
าห

มา
ย

25
52

25
53

25
54

25
55

1
จำา
นว

นเ
งิน
สวั
สดิ

กา
รต่
อส

มา
ชิก

	
C1

บา
ท

1,
08
0

(1
,0
63
)

1,
13
0

(1
,0
81
)

1,
18
0

1,
23
0

2
ปร
ะเ
ภท

สวั
สดิ

กา
รส
มา
ชิก

เพิ่
มขึ้

น
C2

ปร
ะเ
ภท

10 (1
0)

10 (1
3)

11
11

3
ร้อ
ยล

ะข
อง
สม

าชิ
กที่

มีร
ะดั
บค

วา
มพึ

งพ
อใ
จใ
นร
ะดั
บม

าก
ขึ้น

ไป
ต่อ

กา
รด
ำาเ
นิน

งา
น

สห
กร
ณ์

C3
ร้อ
ยล

ะ
80 (8
3)

80 (0
)

85
85

4
จำา
นว

นผู้
แท

นส
มา
ชิก

หรื
อส

มา
ชิก

ที่ผ่
าน
กา
รฝึ
กอ

บร
มห

ลัก
สูต

รผู้
นำา
สห

กร
ณ์
	

C4
คน

75 (0
)

	7
5 (0
)

75
	7
5

5
จำา
นว

นศู
นย์

ปร
ะส
าน
งา
นที่

ให้
บริ
กา
รส
มา
ชิก

C5
แห่

ง
3 (2
)

4 (2
)

5
6

6
จำา
นว

นค
รั้ง
ขอ

งก
าร
จัด

กิจ
กร
รม
กลุ่

ม
C6

ครั้
ง

15 (1
6)

18 (2
0)

21
24

7
จำา
นว

นส
มา
ชิก

ที่เ
ข้า
ร่ว
มกิ

จก
รร
มก

ลุ่ม
C7

คน
1,
00
0

(1
,5
99
)

1,
20
0

(1
,9
69
)

	1
,4
00

1,
60
0

8
จำา
นว

นส
มา
ชิก

ที่กู้
ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

เส
ริม
เพิ่
มขึ้

น
C8

คน
40 (1
9)

40 (0
)

50
50



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด79

ม
ุม

ม
อง

ด
้าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
   

(5
 ต

ัวช
ี้วัด

)

ลำา
ดับ

ตัว
ชี้วั

ด
รหั

ส
หน่

วย
วัด

เป้
าห

มา
ย

25
52

25
53

25
54

25
55

1
จำา
นว

นป
ระ
เภ
ทง

าน
ที่ไ
ด้มี

กา
รบ
ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง

P1
ปร
ะเ
ภท

6 (7
)

6 (1
3)

6
6

2
ดำา
รง
สิน

ทรั
พย์

สภ
าพ

คล่
อง
ไม่
น้อ

ยก
ว่า
ร้อ
ยล

ะ	
2	
ขอ

งเ
งิน
ฝา
กทุ

กป
ระ
เภ
ท

P2
ร้อ
ยล

ะ
2

(1
.0
2)

2
(2
.5
2)

2
2

3
จำา
นว

นป
ระ
เภ
ทห

รือ
ช่อ

งท
าง
กา
รใ
ห้บ

ริก
าร
ที่เ
พิ่ม

ขึ้น
	

P3
ช่ อ

งท
าง
/

ปร
ะเ
ภท

10
	(0

)
(1
0)
	(0

)
10
	(0

)
(0
)

11
	(1

)
11
	(0

)

4
จำา
นว

นค
รั้ง
ที่ส

มา
ชิก

ใช้
บริ
กา
รส
หก

รณ์
เพิ่
มขึ้

นเ
ทีย

บกั
บปี

ที่ผ่
าน
มา

P4
ครั้
ง

	5
20
,0
00

(5
19
,2
67
)

53
0,
00
0

(5
01
,7
39
)	

	5
40
,0
00

55
0,
00
0

 

5
	จ
ำาน
ว น

ระ
บบ

งา
นที่

ใช้
เท
คโ
นโ
ลยี

เพิ่
มขึ้

น
P5

ระ
บบ

13 (1
3)

14 (1
4)

15
16



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 80

ม
ุม

ม
อง

ด
้าน

อง
ค

์กร
แล

ะก
าร

เร
ียน

รู้ 
  (

8 
 ต

ัวช
ี้วัด

)

ลำา
ดับ

ตัว
ชี้วั

ด
รหั

ส
หน่

วย
วัด

เป้
าห

มา
ย

25
52

25
53

25
54

25
55

1
จำา
นว

นกิ
จก

รร
ม/
คน

ที่ส่
งเ
สริ
มใ
ห้ส

มา
ชิก

ดำา
เนิ
นชี

วิต
สู่วิ
ถีชี

วิต
เศ
รษ

ฐกิ
จพ

อเ
พีย

ง
O
1

กิจ
กร
รม
/ค
น

2/
3,
00
0

(0
/0
)

2/
4,
00
0

(3
/4
54
)

3/
5,
00
0

3/
6,
00
0

2
จำา
นว

นห
ลัก

สูต
ร/ค

น	
ที่เ
จ้า
หน้

าที่
ได้
รับ
กา
รพั

ฒ
นา
คว

าม
รู้แ
ละ
ทัก

ษะ
	

O
2

หลั
กสู

ตร
/ค
น

10
/3
0

(4
/9
)

10
/3
0

(8
/1
5)

10
/3
0

10
/3
0

3
จำ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร/ค

น	
ที่ก

รร
มก

าร
ได้
รับ
กา
รพั

ฒ
นา
คว

าม
รู้แ
ละ
ทัก

ษะ
O
3

หลั
กสู

ตร
/ค
น

5/
15

(4
/5
)

5/
15

(1
1/
10
)

5/
15

5/
15

4
จำา
นว

นค
รั้ง
/ค
น	
ที่ก

รร
มก

าร
แล
ะเ
จ้า
หน้

าที่
สัม

มน
าร่
วม

กัน
	

O
4

ครั้
ง/ค

น
3/
45

(1
/4
1)

3/
45

(1
/4
5)

3/
45

3/
45

5
จำ า
นว

นเ
งิน
งบ
ปร
ะม
าณ

สวั
สดิ

กา
รส
ำาห
รับ
เจ้
าห

น้า
ที่ที่

เพิ่
มขึ้

น
O
5

บา
ท

80
0,
00
0.
00

(8
56
,7
15
.0
8)

90
0,
00
0.
00

(1
,0
31
,2
19
.2
7)

1,
00
0,
00
0.
00

1,
10
0,
00
0.
00

6
ร้อ
ยล

ะข
อง
สม

าชิ
กที่

มีร
ะดั
บค

วา
มพึ

งพ
อใ
จร
ะดั
บม

าก
ขึ้น

ไป
ต่อ

กา
รใ
ห้บ

ริก
าร
ขอ

ง
เจ้
าห

น้า
ที่

O
6

ร้อ
ยล

ะ
85 (7
8)

85 (0
)

85
85

7
ผล

กา
รป
ระ
เมิ
นก

าร
ปฏิ

บัติ
งา
นเ
จ้า
หน้

าที่
O
7

ร้อ
ยล

ะ
80 (8
2)

80 (0
)

85
85

8
จำ า
นว

นค
รั้ง
/ค
น	
ที่ส

มา
ชิก

ได้
รับ
กา
รถ่
าย
ทอ

ดค
วา
มรู้
ด้า
นห

ลัก
กา
รแ
ละ
อุด

มก
าร
ณ์

ขอ
งส
หก

รณ์
O
8

ครั้
ง/ค

น
3/
15
0

(0
/0
)

3/
15
0

(1
/4
0)

4/
20
0

4/
20
0



งบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 82



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด83



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 84



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด85

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ปี 2553 ปี 2552

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 158,651,564.17 85,759,515.62

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 4 50,699.34 0.00

เงินลงทุนระยะส้ัน 1.6 และ 5 130,000,000.00 30,000,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 6 676,354,763.87 631,690,902.31

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 1,611,639.46 1,898,172.93

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7 15,696,485.94 18,432,781.83

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 982,365,152.78 767,781,372.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 1.6 และ 5 1,315,001,000.00 1,215,001,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 6 5,808,614,483.44 5,390,788,913.89

อุปกรณ์ - สุทธิ 1.7 5,376,443.60 4,481,601.15

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร-ระหว่างก่อสร้าง 1.9 43,287,375.08 10,150,953.62

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.10 และ 8 1,612,553.63 1,766,397.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 105,509.08 105,509.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,173,997,364.83 6,622,294,375.05

รวมสินทรัพย์ 8,156,362,517.61 7,390,075,747.74
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ปี 2553 ปี 2552

หมายเหตุ บาท บาท

     หน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 10 635,000,000.00 995,000,000.00

เงินรับฝาก 11 4,072,717,245.63 3,302,522,094.78

เงินรับโอนจากสมาชิก 1,877,189.41 4,215,572.34

เจ้าหน้ี - ธ.ไทยพาณิชย์ 3,909,402.70 7,471,365.00

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 7,335,530.00 2,984,084.58

           รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,720,839,367.74 4,312,193,116.70

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าท่ี 10,979,290.00 9,444,866.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,979,290.00 9,444,866.00

รวมหน้ีสิน 4,731,818,657.74 4,321,637,982.70

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น  (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

      หุ้นท่ีชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 2,865,587,200.00 2,581,822,990.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94 154,685,539.38

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ 13 109,562,777.73 91,952,180.07

กำาไรสุทธิประจำาปี 269,470,494.20 239,977,055.59

รวมทุนของสหกรณ์ 3,424,543,859.87 3,068,437,765.04

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 8,156,362,517.61 7,390,075,747.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายสิทธิชัย   อ๊ึงภากรณ์) (นางศุภรัตน์   ชาญยุทธกูล)

ประธานกรรมการ เลขานุการ

วันท่ี  14  มกราคม 2554



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด87

ปี 2553 ปี 2552

หมายเหตุ บาท บาท

     หน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 10 635,000,000.00 995,000,000.00

เงินรับฝาก 11 4,072,717,245.63 3,302,522,094.78

เงินรับโอนจากสมาชิก 1,877,189.41 4,215,572.34

เจ้าหน้ี - ธ.ไทยพาณิชย์ 3,909,402.70 7,471,365.00

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 7,335,530.00 2,984,084.58

           รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,720,839,367.74 4,312,193,116.70

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าท่ี 10,979,290.00 9,444,866.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,979,290.00 9,444,866.00

รวมหน้ีสิน 4,731,818,657.74 4,321,637,982.70

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น  (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

      หุ้นท่ีชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 2,865,587,200.00 2,581,822,990.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94 154,685,539.38

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ 13 109,562,777.73 91,952,180.07

กำาไรสุทธิประจำาปี 269,470,494.20 239,977,055.59

รวมทุนของสหกรณ์ 3,424,543,859.87 3,068,437,765.04

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 8,156,362,517.61 7,390,075,747.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายสิทธิชัย   อ๊ึงภากรณ์) (นางศุภรัตน์   ชาญยุทธกูล)

ประธานกรรมการ เลขานุการ

วันท่ี  14  มกราคม 2554

ปี 2553 ปี 2552

บาท % บาท %

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 401,967,609.02 84.79 352,932,185.78 84.42

เงินลงทุน 72,133,755.13 15.21 65,123,535.87 15.58

รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 474,101,364.15 100.00 418,055,721.65 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน

เงินรับฝาก 145,816,490.10 30.76 117,097,295.43 28.01

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 16,328,483.07 3.44 24,258,744.99 5.80

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน 162,144,973.17 34.20 141,356,040.42 33.81

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 311,956,390.98 65.80 276,699,681.23 66.19

บวก รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 137,800.00 0.03 107,400.00 0.03

รายได้จากการประเมินหลักประกัน 7,300.00 0.00 350,000.00 0.08

รายได้จากการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง 22,000.00 0.01 54,117.29 0.01

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 490.00 0.00 30,000.00 0.01

รายได้จากการขายแบบก่อสร้างสำานักงาน 0.00 0.00 25,000.00 0.01

รายได้จากส่วนลดค่าเบ้ียประกัน 0.00 0.00 126,237.98 0.03

เงินเฉล่ียคืนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 19,046.48 0.00 0.00 0.00

เงินรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินและพิเศษ 37,200.00 0.01 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 495,716.56 0.10 441,401.79 0.10

รวมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 719,553.04 0.15 1,134,157.06 0.27

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี

เงินเดือน 9,596,329.50 2.02 8,628,532.00 2.06

ค่าล่วงเวลา 699,779.00 0.15 493,961.00 0.12

สวัสดิการพนักงาน 0.00 0.00 856,715.08 0.20

เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม 266,159.00 0.06 200,550.00 0.05

บำาเหน็จเจ้าหน้าท่ี 1,534,424.00 0.32 1,276,586.00 0.31

ค่าพาหนะเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 715,925.99 0.15 0.00 0.00

ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 297,000.00 0.06 0.00 0.00

ค่ารักษาพยาบาล 658,565.27 0.14 0.00 0.00

ค่าสวัสดิการอ่ืน 75,654.00 0.02 0.00 0.00

ค่าฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าท่ี 42,950.00 0.01 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์

ค่านำา้ประปา 7,658.96 0.00 0.00 0.00

ค่าโทรศัพท์ 721,764.89 0.15 361,511.68 0.09

ค่ากระแสไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 566,723.43 0.12 503,666.23 0.12

ค่าบำารุงรักษาสำานักงาน และ ครุภัณฑ์ 376,528.54 0.08 383,764.72 0.09

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   2553 และ 2552



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 88

ปี 2553 ปี 2552

บาท % บาท %

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 131,333.52 0.03 108,807.82 0.03

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้สำานักงาน 1,381,037.55 0.29 1,265,681.85 0.30

ค่าพัฒนาโปรแกรม 15,450.00 0.00 529,000.00 0.13

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 366,313.61 0.08 10,794.69 0.00

ค่าเบ้ียประกันภัยสำาหรับเงินของสหกรณ์ 5,077.08 0.00 0.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินของสหกรณ์ 2,560.61 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

เงินสมทบประกันชีวิต 7,562,105.00 1.60 7,284,985.00 1.74

ค่าส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุ่มสมาชิก 697,720.00 0.15 476,800.00 0.11

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM 2,216,342.00 0.47 2,168,600.00 0.52

ค่าใช้จ่ายประเมินหลักประกัน 32,000.00 0.01 332,235.00 0.08

ค่าธรรมเนียมธนาคารเพ่ือรับชำาระเงินของสมาชิก 503,935.23 0.11 0.00 0.00

ค่าของท่ีระลึก 2,991,237.96 0.63 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอ่ืน

ค่ารับรอง 110,042.00 0.02 69,204.50 0.02

ค่าตรวจสอบกิจการ 144,000.00 0.03 144,000.00 0.03

ค่าสมนาคุณ 700,000.00 0.15 695,956.00 0.17

ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ์ 876,107.72 0.18 779,395.08 0.19

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00 0.02 120,000.00 0.03

ค่าธรรมเนียมการส่งไปรษณีย์ 1,293,600.91 0.27 786,635.00 0.19

ค่าจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 459,113.18 0.10 258,556.42 0.06

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมเช็ค 323,849.00 0.07 779,850.22 0.19

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 2,601,722.00 0.55 2,904,899.00 0.69

ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1,705,353.16 0.36 2,882,728.50 0.69

ค่าใช้จ่ายทางศาลและประกันภัย 32,125.57 0.01 74,883.41 0.02

ค่าพาหนะเบ้ียเล้ียงในการดำาเนินงาน 162,464.99 0.03 0.00 0.00

ค่าฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีและกรรมการ 0.00 0.00 1,907,526.25 0.46

ค่าพาหนะเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีและกรรมการ 0.00 0.00 839,108.00 0.20

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 67,786.00 0.01 22,349.25 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกรรมการ

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 719,900.00 0.15 709,500.00 0.17

ค่าพาหนะเบ้ียเล้ียง 1,124,966.90 0.24 0.00 0.00

ค่าฝึกอบรมสัมมนา 65,400.00 0.01 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ์

โครงการสายใยไม่เกษียณ 285,195.00 0.06 0.00 0.00

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมการศึกษา 453,565.25 0.10 0.00 0.00

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

494,183.00 0.10 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 43,205,449.82 9.11 37,856,782.70 9.06

กำาไรสุทธิ 269,470,494.20 56.84 239,977,055.59 57.40



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด89

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิ 269,470,494.20 239,977,055.59

รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวร 1,381,037.55 1,265,681.85

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 366,313.61 10,794.69

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (490.00) (500.00)

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ                                         (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 286,533.47 (388,065.17)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ - บมจ.ปิโตรเลียมค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (115,041.10) (50,090.41)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ - บมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซ่ิงค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,380.82 (10,380.82)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ด้อยสิทธิ - ธนาคารธนชาตค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.25 (1,851,369.86)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ - บมจ.การบินไทยค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (0.01) (3,550,684.93)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 4 ค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.04 (171,232.88)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 5 ค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.02 (147,945.21)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ - บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดินค้างรับ           (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,711,643.85) 0.00

ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงิน - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ค้างรับ          (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (12,493.15) 0.00

รายได้จากการลงทุนค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00 1,820,701.33

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,000.00) (700.00)

เงินประกันการก่อสร้างอาคารสำานักงานจ่ายล่วงหน้า (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,554,000.00 (9,159,750.00)

เงินสมนาคุณเจ้าหน้าท่ีค้างจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (51,356.25) (94,855.00)

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมค้างจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 211,980.81 199,267.14

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย           เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (72,000.00) 0.00

เงินประกันสังคมค้างจ่าย - นายจ้าง เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,279.00) 13,248.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                       เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 123.18 221,840.00

สำารองบำาเหน็จพนักงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,534,424.00 1,276,586.00

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน 275,839,984.59 229,359,600.32

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก                                      (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (462,489,431.11) (967,991,590.45)

วัสดุคงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (65,510.00) 20,790.77

เงินรอเรียกคืน                                                         (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,376.09) (395.91)

ค่าเบ้ียประกันชีวิตหมู่ค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (8,111.00) 20,410.00

ค่าเบ้ียประกันชีวิตรายบุคคลค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00 7,237.50

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   จำากัด
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

ค่าเบ้ียประกันสำานักงานจ่ายล่วงหน้า     (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 27,125.57 0.00

ค่าเบ้ียประกันภัยสำาหรับเงินของสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า    (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (11,037.12) 0.00

ค่าเบ้ียประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินของสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า    (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,496.49) 0.00

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รอเรียกคืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 11,800.00 (11,800.00)

เงินประกันสังคม - ลูกจ้าง รอเรียกคืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 32,849.00 (32,849.00)

เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม รอเรียกคืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 32,849.00 (32,849.00)

หลักทรัพย์รอขาย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00 946,382.71

หน้ีสินดำาเนินงาน   เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)

เงินรับโอนจากสมาชิก เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,301,780.43) 2,945,467.14

เงินรอจ่ายคืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,176,020.60 (5,624,902.72)

เงินสินไหมทดแทน    เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,146,440.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยรอนำาส่ง เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 47,673.52 (185,898.47)

เงินประกันสังคมค้างจ่าย - ลูกจ้าง เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,279.00) 13,248.00

เจ้าหน้ี - เคร่ืองใช้สำานักงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 286,410.00 (416,650.00)

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (44,440.00) (84,521.00)

เจ้าหน้ี - ธนาคารไทยพาณิชย์ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,561,962.30) 1,847,353.00

เจ้าหน้ี - ธนาคารกรุงไทย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,280.00 (21,000.00)

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM  สมาชิกสมทบรอนำาส่ง เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,500.00 2,800.00

ค่ารักษาบัญชีธนาคาร - สมาชิกสมทบรอนำาส่ง เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,500.00 24,000.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (14,016.44) 14,016.44

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกลาออกรอนำาส่ง    เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 760.00 0.00

เงินโครงการทอดผ้าป่ารอนำาส่ง   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 92,790.00 0.00

ค่าประเมินหลักประกันรอนำาส่ง เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 56,000.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน (189,741,457.70) (739,201,150.67)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    (เพ่ิมข้ึน)  ลดลง

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใช้สำานักงาน (2,275,890.00) (1,515,808.96)

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ (212,469.93) (1,777,192.00)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 500.00 500.00

เงินลงทุนหลักทรัพย์ - หุ้นกู้ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 280,000,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 (1,000.00)

ต๋ัวแลกเงิน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (80,000,000.00) 95,471,612.73

หุ้นกู้ - บมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซ่ิง (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 30,000,000.00 (30,000,000.00)

หุ้นกู้ - บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (150,000,000.00) 0.00

หุ้นกู้ - บมจ.การบินไทย (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 (300,000,000.00)

หุ้นกู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 4 (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 (25,000,000.00)

หุ้นกู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 5 (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 (20,000,000.00)
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ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 (250,000,000.00)

เงินประกันการเช่าตู้ไปรษณีย์ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 (500.00)

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - ระหว่างก่อสร้าง (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (33,136,421.46) (8,637,899.62)

เงินประกันผลงานก่อสร้างอาคาร (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,518,000.00 396,750.00

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (234,106,281.39) (261,063,537.85)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เงินรับฝาก เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 770,195,150.85 798,575,826.16

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (360,000,000.00) 135,000,000.00

ทุนเรือนหุ้น เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 283,764,210.00 290,190,310.00

เงินสดจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก (6,556,701.58) (4,890,430.79)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (994,131.00) (615,290.00)

เงินสดจ่ายทุนเพ่ือการศึกษาอบรม (2,123,220.00) (2,059,535.00)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (131,666,008.29) (122,104,320.50)

เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (52,235,181.00) (27,896,624.50)

เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (3,583,632.00) (3,270,103.00)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 496,790,486.98 1,062,919,832.37

เงินสดสุทธิ    เพ่ิมข้ึน 72,942,747.89 62,655,143.85

เงินสด ณ วันต้นปี 85,759,515.62 23,104,371.77

เงินสด ณ วันส้ินปี 158,702,263.51 85,759,515.62
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ
 1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

 1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วยจำานวนเงินต้นท่ีค้างชำาระ 

  ตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม

 1.3 สหกรณ์ฯ ได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้  

  และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในปี พ.ศ.2544     

 1.4 สหกรณ์ฯต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ในจำานวนท่ีเพียงพอสำาหรับการขาดทุน  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยการพิจารณาลูกหน้ี แต่ละรายท่ีค้างอยู่  

  ณ วันส้ินปี หรือ โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี ณ วันส้ินปีตามอายุของหน้ีท่ีค้างชำาระของลูกหน้ีแต่ละราย

 1.5 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้ส้ินเปลืองตามราคาทุน

 1.6 เงินลงทุนระยะส้ัน / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน

 1.7 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์  คำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  

  พ.ศ.2542

 1.8 ค่าซ่อมบำารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสำาหรับทรัพย์สินรายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ 

 1.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร -ระหว่างก่อสร้าง สหกรณ์ฯ ยังไม่มีการตัดจ่ายเน่ืองจากอยู่ในระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

 1.10 สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์รอตัดจ่าย สหกรณ์ฯมีนโยบายตัดจ่ายตามอายุการใช้งานท่ีได้รับประมาณ 5 ปี

 1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ท้ังน้ีรวมถึง 

  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ท่ีนำาไปเป็นหลักทรัพย์คำา้ประกันหน้ีสินด้วย

2. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน     

  สหกรณ์ฯได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดง

รายการในงบการเงิน สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกำาไรสุทธิตามท่ีได้รายงานไปแล้ว    

  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

เงินสด 0.00 0.00

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 4,435,368.81 1,377,457.93

ออมทรัพย์ 153,216,195.36 82,382,057.69

สลากออมทรัพย์ทวีสินชุด 40 ปี 0.00 1,000,000.00

สลากออมทรัพย์พิเศษ งวดท่ี 32 0.00 1,000,000.00

สลากออมสินพิเศษ  5  ปี  งวดท่ี 2 1,000,000.00 0.00

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 158,651,564.17 85,759,515.62
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4.  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด 10,117.21 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด 10,090.41 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด 10,183.70 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,188.50 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,119.52 0.00

รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 50,699.34 0.00

5.  เงินลงทุน   ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้ - บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซ่ิง 0.00 30,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  ชสอ. 50,000,000.00 0.00

ต๋ัวแลกเงิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 80,000,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 130,000,000.00 30,000,000.00

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 50,001,000.00 50,001,000.00

กอมทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง 5,000,000.00 5,000,000.00

เงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 100,000,000.00 100,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 415,000,000.00 415,000,000.00

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารธนชาติ 250,000,000.00 250,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 0.00 50,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย 300,000,000.00 300,000,000.00

หุ้นกู้  บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 4 25,000,000.00 25,000,000.00

หุ้นกู้  บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 5 20,000,000.00 20,000,000.00

หุ้นกู้  บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดิน 150,000,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,315,001,000.00 1,215,001,000.00
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6.  เงินให้กู้ยืม   ประกอบด้วย

ปี 2552

บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 44,958,427.22 0.00

ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 534,963,769.87 4,690,325,563.80

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 51,768,705.22 700,463,350.09

รวมเงินให้กู้ยืม 631,690,902.31 5,390,788,913.89

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

ดอกเบ้ียพันธบัตรค้างรับ 2,022,191.78 2,022,191.78

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยค้างรับ 1,314,728.76 1,199,687.66

ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ชสอ.ค้างรับ 12,328.77 12,328.77

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซ่ิงค้างรับ 0.00 10,380.82

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารธนชาติค้างรับ 1,851,369.61 1,851,369.86

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ. การบินไทยค้างรับ 3,550,684.94 3,550,684.93

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 4 ค้างรับ 171,232.84 171,232.88

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดท่ี 5  ค้างรับ 147,945.19 147,945.21

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดินค้างรับ 1,711,643.85 0.00

ดอกเบ้ียต๋ัวแลกเงิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ค้างรับ 12,493.15 0.00

วัสดุสำานักงาน และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 136,367.94 70,857.94

เงินรอเรียกคืน 18,688.50 16,312.41

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มค้างรับ 122,827.00 114,716.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ 1,700.00 700.00

ค่าเบ้ียประกันภัยสำานักงานจ่ายล่วงหน้า 0.00 27,125.57

เงินประกันการก่อสร้างอาคารสำานักงานจ่ายล่วงหน้า 4,605,750.00 9,159,750.00

ค่าธรรมเนียม ATM  รอเรียกคืน 0.00 11,800.00

เงินประกันสังคม - ลูกจ้าง รอเรียกคืน 0.00 32,849.00

เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม รอเรียกคืน 0.00 32,849.00

ค่าเบ้ียประกันภัยสำาหรับเงินของสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า 11,037.12 0.00

ค่าเบ้ียประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินของสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า 5,496.49 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนวียนอ่ืน 15,696,485.94 18,432,781.83

ปี 2553

บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว

57,042,123.46 0.00

561,496,176.02 5,089,921,685.71

57,816,464.39 718,692,797.73

676,354,763.87 5,808,614,483.44
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8.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - เคร่ืองบันทึกเวลา 13,403.84 17,003.84

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ลิขสิทธ์ิ 752,419.81 847,572.56

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - โปรแกรมสำานักงานสำาเร็จรูป 8,369.92 10,488.52

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบสำารองข้อมูล 583,684.44 572,856.77

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบฐานข้อมูล 254,675.62 318,475.62

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,612,553.63 1,766,397.31

9.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย
ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

เงินประกันการใช้โทรศัพท์ 23,509.08 23,509.08

เงินประกันการเช่าตู้ไปรษณีย์ 10,800.00 10,800.00

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 71,200.00 71,200.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 105,509.08 105,509.08

10.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน   ประกอบด้วย
ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะส้ัน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 220,000,000.00 480,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย  จำากัด (มหาชน) 250,000,000.00 250,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ  จำากัด (มหาชน) 30,000,000.00 220,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 15,000,000.00 45,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 120,000,000.00 0.00

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน 635,000,000.00 995,000,000.00

ในปี 2553 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกู้ยืม   ดังน้ี

(1) วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)  จำานวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี  

(2) วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  จำากัด (มหาชน) จำานวน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.40 ต่อปี 

(3) วงเงินต๋ัวสัญญาใช้เงิน ประกอบด้วย

ช่ือธนาคาร วงเงินต๋ัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบ้ีย 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
(3) ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
(5) ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)
(6) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าท์ เพ่ือรายย่อย จำากัด (มหาชน)
(7) ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
(8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

480 ล้านบาท
330 ล้านบาท
330 ล้านบาท
45 ล้านบาท
350 ล้านบาท
100 ล้านบาท
350 ล้านบาท
300 ล้านบาท

  MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
 MMR ต่อปี 
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(4)  ชุมนุมและสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด  จำานวน 90  ล้านบาท  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.125ต่อปี
กำาหนดชำาระคืนภายใน 12 เดือน และในระหว่างปีบัญชี 2553 สหกรณ์ฯได้ชำาระครบถ้วนแล้ว
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะส้ันดังกล่าวมีคณะกรรมการดำาเนินการท้ังคณะเป็นผู้คำา้ประกัน
ณ วันส้ินปีทางบัญชี   สหกรณ์ฯไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11.  เงินรับฝาก   ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ 385,400,236.23 447,123,266.26

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 47,373,830.09 40,125,479.33

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2,303,710,378.71 1,929,769,537.58

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 835,704,905.51 516,078,106.64

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 350,517,818.70 264,966,085.37

เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ 106,361,279.25 74,654,831.16

เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 19,198,432.09 14,910,029.43

เงินรับฝากทวีสิน (60 เดือน) 0.00 15,000.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 21,602,229.40 13,504,679.70

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 966,360.86 405,623.86

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,656,162.13 782,420.41

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จก. 34,584.44 33,234.96

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์ จก. 135,298.16 130,018.86

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก. 24,746.83 23,781.22

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จก. 10,322.47 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จก. 10,330.38 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จก. 10,330.38 0.00

รวมเงินรับฝาก 4,072,717,245.63 3,302,522,094.78

12.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

เงินรอจ่ายคืน 1,699,721.10 527,362.50

เงินสมนาคุณเจ้าหน้าท่ีการเงินค้างจ่าย 126,753.75 178,110.00

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 48,000.00 120,000.00

ดอกเบ้ียจ่าย - เงินกู้ยืม ค้างจ่าย 716,398.63 504,417.82

เงินประกันสังคมลูกจ้าง 23,289.00 45,847.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 576,372.68 576,249.50

เจ้าหน้ี - เคร่ืองใช้สำานักงาน 741,510.00 455,100.00
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12.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย (ต่อ)

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 0.00 14,016.44

เงินประกันผลงานการก่อสร้างอาคาร 1,914,750.00 396,750.00

เจ้าหน้ี - ธ.กรุงไทย 14,280.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยรอนำาส่ง 98,896.67 51,223.15

ค่าธรรมเนียม ATM สมาชิกสมทบรอนำาส่ง 8,500.00 4,000.00

ค่ารักษาบัญชีธนาคาร สมาชิกสมทบรอนำาส่ง 69,600.00 65,100.00

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ 1,468.17 45,908.17

เงินสินไหมทดแทน 1,146,440.00 0.00

ค่าประเมินหลักประกัน รอนำาส่ง 56,000.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกลาออกรอนำาส่ง 760.00 0.00

เงินโครงการทอดผ้าป่ารอนำาส่ง 92,790.00 0.00

รวมหน้ีสินหมุนวียนอ่ืน 7,335,530.00 2,984,084.58

13.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ   ประกอบด้วย

ปี 2553 ปี 2552

บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 2,612,207.75 2,606,338.75

ทุนเพ่ือการศึกษาและอบรม 4,532,035.53 3,655,255.53

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 2,730,000.00 2,630,000.00

ทุนขยายกิจการ 72,279,960.00 52,279,960.00

ทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 27,408,574.45 30,780,625.79

รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 109,562,777.73 91,952,180.07

14.   การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ สามารถดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนได้ในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละหน่ึงของยอดเงินฝากท้ังหมด  
จึงถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย  เร่ือง กำาหนดอัตราการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
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1	 นายธนกาญจน์	ศรีสมบูรณ์
2	 นายชลอ	โพธ์ิศิริ
3	 นายธนกฤต	ทองหัวเตย
4	 นายไกรศรี	มณีอ่อน
5	 นายจารุชาติ	ปราชญ์นคร
6	 นายวิทยา	ปัญจมาตย์
7	 นายประสิทธ์ิ	น่ิมนวลฉวี
8	 นายอมร	ศรีคันธรักษ์
9	 นางจีระพงษ์	สัมผัสชัยมงคล
10	 นายนิพนธ์	วรนาม
11	 นายนพรัตน์	แก้วโมรา
12	 น.ส.ชาฎา	ถาวรวิสิทธ์ิ
13	 นายสงกรานต์	ใจหลวง
14	 นายนิวัติ	มีวรรณสุขกุล
15	 นายวสันต์	ย่ิงงามแก้ว
16	 นายบุญทรง	รู้ทำานอง
17	 นายประเสริฐ	มาลาคำา
18	 นายนเรศ	ชมบุญ
19	 นายสราวุธ	อุเทนรัตน์
20	 นายณัฐกฤษณ์	พลเพชร
21	 นายนนทวรรธน์	ชูศรี
22	 นายกมลชัย	ไชยโรจน์
23	 นายวิชาญ	ขันธ์แก้ว
24	 นายอดิศักด์ิ	ทิพยนุกูล
25	 นายนิรันดร์	ขวัญแก้ว
26	 นายอภิชาติ	นุตเจริญ
27	 นายสกนธ์	สกลพันธ์ุ
28	 นายวิทวัฒน์	รองเดช
29	 นายบุญช่วย	จันทร์เชิด
30	 นายสมหวัง	หวังเศรษฐกุล
31	 นายเขมชาติ	ช่วยเมือง
32	 นายภัทรนันท์	คล่ืนแก้ว
33	 นายอนันต์	โคตา
34	 นายโกสิทธ์ิ	นิลรัตน์
35	 นายณรงค์	วงศ์สุวรรณ
36	 นายมานะ	จิตฤทธ์ิ
37	 นายจำาเนียร	สุขแก้ว
38	 นายอรรณพ	ไชยลังกา
39	 นายวุฒิชัย	แก้วนพรัตน์
40	 นายประสาท	มณีสวัสด์ิ
41	 นางวรรณชรินทร์	จิตรสมัคร
42	 นายดำารงค์	หาญภักดีนิยม
43	 นายอภิชาติ	รัตนวิระกุล
44	 นายปิยะ	อบอาย
45	 นายเสมอ	กรวยทอง
46	 น.ส.ศิริลักษณ์	สุวรรณคำา
47	 นายภิญโญ	จำาปาทอง
48	 นายสมัย	พิษณุ
49	 นายสมใจ	อินทร์เอียด

50	 นางวิชญาดา	ตรีสัตย์
51	 นายพงศธร	พร้อมขุนทด
52	 นายเสน่ห์	แสนมูล
53	 นายนฤนาท	เผือกขำา
54	 นายสุขุม	จันทโชติ
55	 นายบรรจง	ชนะสิทธ์ิ
56	 นายสราวุธ	สราศิริ
57	 นางฉันทนา	ทับทอง
58	 นางพัสรา	กาญจนะวีระ
59	 นายสวัสด์ิ	โพธ์ิชัย
60	 นางวารุณี	จรเสมอ
61	 นางอุษณีย์	กันทพงษ์
62	 นายพรภิรมณ์	โหรวิชิต
63	 นายสมพล	ศัลยประดิษฐ
64	 นายจุมพล	รุ่งทวีชัย
65	 นายมโนธรรม	ชาญกล้า
66	 นายมานิจ	ศรีสุจารย์
67	 นายกฤษณ์วิกรม	แกล้วกล้า
68	 นายปกครอง	ทองเน้ือแข็ง
69	 นายสังวาลย์	เผือกเอ่ียม
70	 นายสุวิทย์	ม่ันคง
71	 นายสุรวัชร	เปล่ียนปราณ
72	 นายดิเรก	อรุณเพ็ง
73	 นายมิตร	ย้ิมไตรพร
74	 น.ส.พวงพรรณ	ยงรัตนา
75	 น.ส.อนงค์	แก้วอ่อน
76	 นายเฉลิมพงษ์	ฝอยทอง
77	 นายรณกฤต	จักร์เงิน
78	 นายพิชัย	วงษ์กาฬสินธ์ุ
79	 นายจำานง	กลายเจริญ
80	 นายไพโรจน์	ผิวอ่อน
81	 นายสัมพันธ์	ใจสุดา
82	 นายประภาส	ขุนไชยรักษ์
83	 นายสุชาติ	ทิมแก้ว
84	 นายมนู	รัตนคุณ
85	 น.ส.ภัทรานิษฐ์	วังมี
86	 นายศราวุธ	แปลงประวัติ
87	 นายอนุรักษ์	สุรังษี
88	 นายนิพนธ์	แสงสุขคู่
89	 นายธนัทชัย	ทิพย์บุรี
90	 น.ส.คนึงนิจ	ตันนุกิจ
91	 น.ส.ประนอม	พรพานิช
92	 นายสุรัตน์	วิเศษลา
93	 นายสุเมธ	ฉงวน
94	 นายสุเทพ	ทองใบ
95	 นายวีระชัย	รองเดช
96	 นายครรชิต	โล่ห์คำา
97	 ส.ต.อ.(ญ)บุญภา	ชุมทอง
98	 นางเครือวัลย์	รังสิพานิช

99	 นายประดิษฐ	สุดชาดา
100	 นายสมพงค์	บุญสนอง
101	 นางนันทนา	บุณยานันต์
102	 นายฐะนะวัฒน์	เส้งส่ง
103	 นายอดุลย์	สังข์ปักษา
104	 นายธิติวัฒน์	ล้ีวงศ์วัฒนา
105	 นายล้วน	ทัศนโกวิท
106	 นายสมยุทธ	ไตรยะพานิช
107	 นายวีรพงษ์	ทองแต้ม
108	 นายทนงศักด์ิ	คงอุป
109	 นางแก้วนภา	กิตติบรรพชา
110	 นายอนันต์	สิงห์ชาติ
111	 นายศักร	แสนสุริยวงศ์
112	 นายวิวรรธน์	มองเห็นทวีโชค
113	 นายอภิชัย	ฤทธิกรรณ์
114	 นายณัฐ	โก่งเกษร
115	 นายสุเทพ	เร่งรัด
116	 นายพิเชษฐ์	สุขสบาย
117	 นายคำาธร	คุ้มแก้ว
118	 นายสุนทร	สิทธิเรือง
119	 นายอำานวย	ยอดคำา
120	 นายพีระเดช	สิงห์ประเสริฐ
121	 นายทนงศักด์ิ	ศรีหาวงษ์
122	 นายเรืองศักด์ิ	งดงาม
123	 นายนิคม	ปัญญากรสกุล
124	 นายดวง	เด่นยุกต์
125	 นายปิยะ	พลพระ
126	 นางพรพิมล	อมรโชติ
127	 นายสมชาย	สาริกานนท์
128	 นายวิเชียรศักด์ิ	เพชรดี
129	 นายนพดล	บุญเกาะ
130	 นายสุกรี	อรรถพร
131	 นายอานนท์วัฒน์	วงษ์แหยม
132	 นายหัตถพล	คล้ายแท้
133	 นายชัยสิทธ์ิ	ตระกูลศิริพาณิชย์
134	 นายวิโรจน์	ตันธนาภินันท์
135	 นายมนัส	เถินบุรินทร์
136	 นายมานพ	ดีขุนทด
137	 นายม่วง	แดงกระจ่าง
138	 นายสมศักด์ิ	ทวินันท์
139	 นายพิทยา	กำาทอง
140	 นายสมเดช	เครืออ่ิม
141	 นายรณรงค์	เกิดนวล
142	 นางแสงเพียร	พิริยะวัฒน์
143	 นายอรุณ	คงได้
144	 นายเสกสันต์	มานะอุดมสิน
145	 นายณัฐชาติ	วิศิษฎ์สิน
146	 นายสมเจตน์	ชมบุญ
147	 นายวรานนท์	ทวีวัฒนวงศ์

148	 นายธีรพันธ์	พวงสุนทร
149	 น.ส.จิดาภา	โสภณ
150	 นายไพบูลย์	พงษ์พานิช
151	 นายพีระพล	อ่วมบุญมี
152	 นายสมบัติ	สุภศร
153	 นายประยุทธ	เส้ียวย้ิม
154	 นายพันธ์ศักด์ิ	วงศ์สูง
155	 นายประจักษ์	มิยา
156	 นายกอบชัย	ประยูรไทย
157	 นายปทุม	พงศกรเฟ่ืองฟู
158	 นายศุภโชค	เต็มสอาด
159	 นายวิจิตร	สุวรรณพงษ์
160	 นายชิวเอ๊ก	กระจายกลาง
161	 นายประเสริฐ	ทองกุล
162	 นายประทีป	เถ่ือนเหลือ
163	 นายสินเดิม	สิงห์จันทร์
164	 นายประสงค์	สุวรรณโชติ
165	 นายสุพจน์	ภู่รัตนโอภา
166	 นายไพบูลย์	ขันทอง
167	 นายจำานงค์	อินหนุน
168	 นายวารินทร์	ยุทธแสน
169	 นายยงยุทธ	สุยานะ
170	 นายวีระ	ใสแก้ว
171	 นายสายัญ	สดเจริญ
172	 นายพินิจ	เพ็ชรหาญ
173	 นายสมหมาย	หอมช่วย
174	 นายขวัญชัย	บุญเมือง
175	 นายคำาพันธ์	บุปผางาม
176	 นายวิรัตน์	พรหมแก้ว
177	 นางวิจิตร	อ๋องสมหวัง
178	 นายปณิธาน	วรมงคล
179	 นายพิเชษฐ์	สงจันทร์
180	 นายสมพล	จินดาคำา
181	 นายสุเมธ	บำารุงเจียม
182	 นายพิบูลย์	โชตเศรษฐ์
183	 นายภิญโญ	นิลเวช
184	 นายธวัชชัย	สวยสด
185	 นายกรศิต	ดาวนันท์
186	 นายไสว	คำาดี
187	 นายเรวัต	สุขทอง
188	 นายสมศักด์ิ	พิมพ์แต้ม
189	 นางทิพยดา	ชิยางคบุตร
190	 นายอรุณ	พงศ์ไพฑูรย์
191	 นายจำาลอง	อุทัยวัฒนเดช
192	 นายอิทธิพล	อยู่ไพบูลย์
193	 นายรัชสิต	จงจรัสพร
194	 นายปรารภ	หาญช้าง
195	 นายจิรศักด์ิ	นิรโศก
196	 นายวาทิตย์	เจริญศิริ
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197	 นางอรุณี	ทองเอ่ียม
198	 นายสาคร	นาชัย
199	 นายพงศ์พยัคฆ์	ศรียา
200	 นายสุบิล	ปุกคำา
201	 นายคณาธิป	รัตนภาค
202	 นายวิวัฒน์	ขุนฤทธ์ิ
203	 นางเสาวภา	ผ่องอำาไพ
204	 นายจีรศักด์ิ	กาวีระ
205	 นายตูแวสมาแอ	ต่วนตีมุง
206	 นายสุรศักด์ิ	นันทขว้าง
207	 นายสุบิน	โคตรสขึง
208	 นางจิราวรรณ์	จันทนาตาล
209	 นายชพักตร์	ลาภทวี
210	 นางชนิตา	พุ่มพวง
211	 นางดรุณี	บุญถึง
212	 นายสมมาส	พิกุลทอง
213	 นายศุภชัย	ใจกลม
214	 นายสมบัติ	เดชะวงศ์
215	 นายสา	แสงสว่าง
216	 นายประพันธ์	โมสิกรัตน์
217	 นายปรีชา	รอดเพชร
218	 นางกฤษณา	รัตนวิระกุล
219	 นายวรชัย	ไหมธนโชติ
220	 นายอุดม	ตันวัฒนธนากุล
221	 นายสมเกียรติ	เสนานุช
222	 นายไพรัช	อุทัยแสง
223	 นายสุชาติ	ก๊กไม้
224	 นายบัณฑิตย์	บุญสุข
225	 นางจำานรรจ์	เพียรอนุรักษ์
226	 นายองครักษ์	ฤทธิรุฒม์
227	 นายประกอบ	ทองเส็ม
228	 นายบัญชา	อาจยุทธ์
229	 นายรุ่งโรจน์	ปรัชญา
230	 นายสาโรจน์	วัฒนสุขสกุล
231	 นายอัษฎพงศ์	พรหมวัชรานนท์
232	 นายรุ่งโรจน์	จำานงค์วัฒน์
233	 นายเฉลิมพล	อักษรถึง
234	 นายนิธิวุฒิ(ธำารงค์)	ระวิวรรณ
235	 น.ส.วิราภรณ์	ประยูรทอง
236	 นายภาณุวัตร	ศรพรหม
237	 นายโชคชัย	หอมไกล
238	 นายศากร	สมุทรเพ็ชร
239	 นายสมเกียรติ	สุขเสถียรวงศ์
240	 นายธนิต	แสงวิสุทธ์ิ
241	 นายวิมล	อ้ึงพรหมบัณฑิต
242	 นายสุเทพ	คีมกระโทก
243	 นายนิรมิตร	ธรรมสะโร
244	 นายสุพัฒน์	ล่ิมไทย
245	 นางสุภา	นิลหยก
246	 นายเก็จบูรณ์	เล่ียวตระกูล
247	 นายปราโมทย์	ขวัญเพชร
248	 นายจารุวัฒ	เต็มไพโรจน์
249	 นายกิติศักด์ิ	แก้วมณี
250	 นางนิโลบล	ศรีสุวรรณ

251	 นายนพดล	ปราบหงษ์
252	 นางนรากร	อาจหินกอง
253	 นางจิณห์นิภา	ย้อยคุณา
254	 นางวิด้า	จอมประเสริฐ
255	 นายสาธิต	เรือนม่ัน
256	 นายประภาศ	สุวรรณวิสุทธ์ิ
257	 นายศรวัส	ช่วยเจริญ
258	 นายวสุธร	อุตบัววงศ์
259	 นายบุญธนา	ลุนไธสง
260	 นายศรีสวัสด์ิ	แก้วยัง
261	 นายศักด์ิชัย	จงกิจวิวัฒน์
262	 นายไตรวิทย์	จันทรโชติ
263	 นายวิโรจน์	ฮ้อเก้ียน
264	 นายเรวัต	ไพศาลศักด์ิ
265	 นายเกียรติกุล	ขอจิตต์เมตต์
266	 นายอุดม	จันทรจิตร
267	 นายทินกร	กล่ินสุคนธ์
268	 นางกนกพร	กรรณมรกต
269	 นายหลิด	ต่อชีวี
270	 นายดำารงค์	จักรมานนท์
271	 นายบุญเสริม	อาทรวิริยกุล
272	 นางฉัตรดาว	เอ่ียมสกุล
273	 นางสุพรณี	พวงสุนทร
274	 นายสุพจน์	วงศ์สุภาภรณ์
275	 นายสุธน	กมลบูรณ์
276	 นายพนมธรรม	จิตรา
277	 นายวิชาญ	สีเทา
278	 นางป่ิน	บัณฑิตเสิศรักษ์
279	 นายสงกรานต์	มะลิ
280	 นางจันทร์ดา	เห็มรัตน์
281	 นางเรฑิภา	เลขาวิวัฒน์
282	 นายสมชัย	เบญจชย
283	 นายสุวิทย์	อ๋องสมหวัง
284	 นายรฤทธิ	แท่นปาน
285	 นายจำาลอง	ใจสว่าง
286	 นายสมชาย	ฉิมแย้ม
287	 นายสุชาติ	ศรีไทย
288	 นายพิรมย์	สกูลหรัง
289	 นายวิรัตน์	วงษ์สวาสด์ิ
290	 นายขวัญชัย	ยอดเมือง
291	 นายวสันต์	จารุศังข์
292	 นายสำาราญ	เดชะปักษ์
293	 นายเสกสันต์	ตันติโกวิทย์
294	 นายประพาย	แก่นนาค
295	 นางอัจฉราพรรณ	สอนไวย์
296	 นายนำาชัย	สุขเจริญ
297	 นายสิรภพ	ดรดี
298	 นายประเชิญ	สร้อยทองคำา
299	 นายพนัส	ทรายแก้ว
300	 นายสมหวัง	อาษา
301	 นายจำาเลือง	ด้วงนิล
302	 นายบุรินทร์	สุดลาภา
303	 นางรัตติกร	สว่างวงษ์
304	 นายอานันท์	ผาทอง

305	 นายประทีป	ลิสกุลรักษ์
306	 นายธีรศักด์ิ	คำาทวี
307	 นายประคิด	เดชโบราณ
308	 นายนรินทร์	สายซอ
309	 นายวสันต์	ชีวาภิสัณห์
310	 นายสิทธิชัย	ทิพย์บำารุง
311	 นายชาติชาย	ช่ืนบาน
312	 นางนัชชา	เจนกิจกลชัย
313	 นายปาณินท์	อุทัยทัศน์
314	 นางมยุรี	วรรณพินิจ
315	 นายชัยวัฒน์	ท้วมอ้น
316	 นายจำานงค์	สุคันธมาลา
317	 นายสุพจน์	สู่กระโทก
318	 นายประทวน	อุตตโรทัย
319	 นายประสิทธ์ิ	สุวรรณศร
320	 นายสมชาย	ภิญโญชูโต
321	 นายสมศักด์ิ	เร่งเพียร
322	 นายอดิศักด์ิ	บรรณสาร
323	 นายไพโรจน์	วาดเขียน
324	 นางชวิณี	ชูวงค์อภิชาติ
325	 นายสิทธิชัย	หาญวณิชย์เวช
326	 นายสาคร	วิทยพันธ์ุ
327	 นายจรัญ	มากสมบูรณ์
328	 นายกฤติน	หลิมตระกูล
329	 นายไพจิตร	คะอะรัญ
330	 นายสมชาติ	หลวงพรม
331	 นายวิทยา	บุญชิต
332	 นายอาทิตย์	สุธรรมทาน
333	 นายบำารุง	ภัควนารมย์
334	 นายจำาเริญ	ขันเพ็ชร
335	 นายรัฐพล	จริงแล้ว
336	 นายเสมอ	การะเกษ
337	 นางพรนภัส	ร้อยบาง
338	 นายวิสิฐ	สาลีพันธ์
339	 นายวิเชียร	สุขมะโน
340	 นายห่วง	มาแก้ว
341	 นางช่อฟ้า	โนนทนวงษ์
342	 นายธีระศักด์ิ	มุสิกเจียรนันท์
343	 นายสมพร	อันทะพัฒน์
344	 นายประพัฒน์	ถาวรประภาสวัสด์ิ
345	 นายบรรจง	ป่ินแก้ว
346	 นายประภาส	ถนนแก้ว
347	 นายบุญจาบ	แก้วนพรัตน์
348	 นายประสงค์	ศรีพรม
349	 นายสมพร	ฉิมสุนทร
350	 นายกำาพล	สุวงศ์วรรณ
351	 นายคำาผอง	กุลวงศ์
352	 นางประภัสสร	กระจายศรี
353	 นายเรืองยศ	ปล้ืมใจ
354	 นางอารณี	วรรณกิจมงคล
355	 นางวลัยพร	สถิตวิบูรณ์
356	 นางนิภา	ทิพย์พาวัลย์
357	 นายอภิเดช	เตียวศิริทรัพย์
358	 นายเดช	สุขก๋า

359	 นางนวลทิพย์	ศิริกุล
360	 นางวนิดา	อัศวชัยสัจจา
361	 นางมณีรัตน์	สิริกวินกอบกุล
362	 นายมงคล	สืบค้า
363	 นายกังวาล	พอจิต
364	 นายสมภพ	ขันศรี
365	 นายกาเหว่า	จิตชม
366	 นายศุภดิษฐ์	สันติเดชา
367	 นายศุภวัฒน์	เพชรวงศ์
368	 นางพรพรรณ	สัตถาภรณ์
369	 นายสุวัฒน์	วรรณพินิจ
370	 นายธีรพนธ์	หิรัตนพันธ์ุ
371	 นายเกษม	แสงเย็นย่ิง
372	 นายปรีชา	คำามุงคุณ
373	 นายพยนต์	ประภาพรพิทักษ์
374	 นายทาซาน	กงซา
375	 นายชัยวิชิต	เดชธงไชย
376	 นางสมศรี	ชาญชญานนท์
377	 นายศิรินันต์	ขาวนิลรัตน์
378	 นายนิธิศ(ไพศาล)	สุรชาติ
379	 นางอวยพร	อาภาพิพัฒน์กุล
380	 นายผดุง	อุนจะนำา
381	 นางทัศนีย์	นันทวิชิต
382	 นายศุภรัตน์	สำาราญ
383	 นางศศิธร	ทิมอุดม
384	 นางวัลภา	มะเฟือง
385	 นายโชติภัทร	ศรีทองแดง
386	 น.ส.พิมพ์ลดา	เปรมจีระสิทธ์ิ
387	 นายดำารงรักษ์	จำาเดิม
388	 นายวิชาญ	ปรึกษากร
389	 นางจิดาภา	คำาเสริมสอน
390	 นายจีระศักด์ิ	ทิพย์มูสิก
391	 นายประยูร	ปัญญา
392	 นายสมบัติ	กลายเจริญ
393	 นางอัมพร	ศรีธนกฤช
394	 นายบุญช่วย	พานิชย์
395	 นางรตา	รุณดิษฐ์
396	 นายธนโรจน์	โพธิสาโร
397	 นายมานพ	อ่ิมอร่าม
398	 นายสมเกียรติ	บ้านกล้วย
399	 นายมนตรี	พุทธวงศ์
400	 นางเย็นจิต	ศิริภัทรากูร
401	 นายภุชงค์	หวังวีระ
402	 นายสุรพงษ์	สายณสิต
403	 นายมาโนช	วงศ์เงิน
404	 นายกสิณ	ถนอมนิล
405	 นายกฤษณ์	สุริยินทร์
406	 นางกำาไร	ปานเพ้ิง
407	 นางธนันท์รัฐ	พรหมจิระประวัติ
408	 นายนิรันดร์	คำาสินธ์ุ
409	 นายนาถพงศ์	สุวรรณวาทิน
410	 นายประสงค์	กันฟอง
411	 นายวิบูลย์	ฉายศรี
412	 นายสิทธิพงษ์	เบญพรม
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413	 นางจารุวรรณ	จันแพ
414	 นางพิณทิพย์	ธิติโรจนะวัฒน์
415	 นายทักษ์	จารุวัฒนานนท์
416	 นายวิรัตน์	กล่ินหอม
417	 นางสุนทรี	จันทรโคตร
418	 นายธีรยุทธ	สมตน
419	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	พงษ์โสภา
420	 นางชลิดา	ไพรวรรณ์
421	 น.ส.บุปผา	คำา้สกุล
422	 นายวีระพล	พัฒน์คุ้ม
423	 นางนิภา	ฆ้องวงษ์
424	 นายสมเด็จ	จำาปี
425	 นางศศิธร	สายสุนทร
426	 นายบุญหลาย	จันทรประทักษ์
427	 นางพรพรรณ	พาตน
428	 นางวารุณี	มาเกิด
429	 นางอรวรรณ	อาจนาฝาย
430	 นางสถาพร	พ่ึงพระเกียรติ
431	 นางสมมาตร	จำาเริญวรทศ
432	 นายสุรัติ	กาญจนกุญชร
433	 นางศิริวรรณ	วัฒนนราธร
434	 นางสุภาพร	แสงละออ
435	 นายกิตติศักด์ิ	ทิตย์สีแสง
436	 นางสมคิด	สายสอาด
437	 นายน้อย	พูนยศ
438	 นายสมชาติ	วรภัทรหิรัญมาศ
439	 นางพิสมัย	แพทย์ปรีชา
440	 นางวันทนีย์	เกียรตินำาพาพร
441	 นายสมศักด์ิ	ฉัตรเงิน
442	 นางนฤมล	ภานุนำาภา
443	 นายวีระยุทธ	เกษสกุล
444	 นางวิชชุดา	เนืองนิตถา
445	 นางสิริพร	บุญรอด
446	 นายณรงค์	ภู่แช่มโชติ
447	 นายมงคล	คุ้มไข่นำา้
448	 นายสุรินทร์	นำาประเสริฐ
449	 นายวิชัย	การะเวก
450	 นายนิวัฒน์	หงส์พันธ์
451	 นางรุจีรัตน์	ใจรักษ์
452	 นายสายัณห์	ศักด์ิศรีวัฒนา
453	 นางกาญจนา	มาแจ้ง
454	 นายสุวัฒน์	จันธิวงค์
455	 นายประดิษฐ์	ดิษฐ์วิบูลย์
456	 นายรังสรรค์	อ่อนใจเอ้ือ
457	 นายยวด	เครือแตง
458	 นางสถาพร	สัตยาคุณ
459	 นายสมพร	รัตนคช
460	 นายกำาธร	ไหวดี
461	 นายยุทธนา	ดาวเด่น
462	 นายทวี	รัตนวงศ์
463	 นายศิริพงษ์	ขันซ้าย
464	 นายกฤษดา	เดชดี
465	 นายสุธรรม	ชาญณรงค์
466	 นายศักรินทร์	จารุพงศ์

467	 นางกาญจนี	ทวีสัตย์
468	 นายเจษฎา	อ๊ึงเหมอนันต์
469	 นายปรีชา	วิทยพันธ์ุ
470	 นายสมเกียรติ	บุญเรือง
471	 นายสมพงษ์	กรีดกราย
472	 นางพิรุณพร	จันทร์ทอง
473	 นางนพวรรณ	พงษ์วัน
474	 นายสราวุฒิ	นามะสนธิ
475	 นางสมพร	พยัคฆะ
476	 นางทิพวรรณ	เศรษฐพรรค์
477	 นายชูศักด์ิ	ทองไทย
478	 นายธงไชย	วงษ์สง่า
479	 นายผดุง	ทองชำานาญ
480	 นางสุนันท์	พิพัฒนสมบุญ
481	 นายมนัส	แดงคำาดี
482	 นายสุชีพ	บุญทำานุก
483	 นายเจตนา	อรุณเพ็ง
484	 นายจุฒิรักษ์	คุณเศรษฐ์
485	 นายพิจิตร	เพชรสังข์
486	 น.ส.วิลัย	ไชยพัฒน์
487	 นางสมสุข	สัมฤทธ์ิ
488	 นายกมล	สมบูรณ์ญา
489	 นายสุธี	วิสุทธิเทพกุล
490	 นายพงษ์ศักด์ิ	จักรกุล
491	 นายสิงห์หาญ	จินดามณี
492	 นายเจษฎากร	ก้อนฝ้าย
493	 นางจุฑารัตน์	เทพมงคล
494	 นายมนัส	พุ่มแก้ว
495	 นางสายสนิท	ศุภวงษ์
496	 นายกิติพจน์	แสนสิงห์
497	 นายเทพนิมิตร	สาธุสิทธ์ิ
498	 นางยุวดี	วีระคุณ
499	 นายศุภชัย	ปรุเขตต์
500	 นายพิพัฒน์	จันทร์เอ่ียม
501	 นางนิตยา	คล้ายแก้ว
502	 นางศิโรธร	บุตรสา
503	 นายสังเวียน	ขุนเกตุ
504	 นายสมาน	พันธะพุมมี
505	 นายวิศิษฐ	จันทรโณทัย
506	 นายสุเทพ	ขึงกระโทก
507	 นายสมนัส	ผินกระโทก
508	 นายเกรียงศักด์ิ	จันทรสุเทพ
509	 นายสว่าง	เฟ่ืองกระแสร์
510	 นายพูลศักด์ิ	ศุภเจียรพันธ์
511	 ว่าท่ี	ร.ท.คำานึง	นันทโพธ์ิเดช
512	 นางพุทธชาติ	จิตรสว่าง
513	 นายจิตรกร	อุปพงษ์
514	 นายสถิตย์	ศรีสัมพันธ์
515	 นางพัชรีญา	มุมอ่อน
516	 นายอุรศาสตร์	ฤาชา
517	 นายสุรินทร์	พวงบุปผา
518	 นายอมร	อาชาเพ็ชร
519	 นายสุธรรม	พันธ์ุมณฑา
520	 นายปกาสิต	นุชมี

521	 นายสมรักษ์	สินธุรส
522	 นายอุดมเกียรติ	แก้วตุ่น
523	 นางสุกัญญา	ดีดา
524	 นายอาทิตย์	สิโนทก
525	 นายประวัติ	ทานะมัย
526	 นายสุริยา	ฟองมูล
527	 นางจันทร์เพ็ญ	มุมกลาง
528	 นายสุภี	สมภาวงษ์
529	 นางธัญวรัตน์	แตงผ้ึง
530	 นายสรรค์ชาย	ชีม่วง
531	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	พลทรัพย์ศิริ
532	 นายจุริวัตร	วนหิรัญกุล
533	 นายจำานงค์	สุขสวัสด์ิ
534	 น.ส.กุลริสา	ณภัทรบดินทร์
535	 นางกัลยกร	นาคทรรพ
536	 นางสุมาวดี	พงษ์ไชย
537	 นายปัญญารัตน์	รังศิลป์
538	 นางภิตินันท์	ไชยเดช
539	 นายจักรทิพย์	บุพสุวรรณ
540	 นางอุไรรัตน์	บางหลวง
541	 นายอุดมพร	ศิริรักษ์
542	 นางระพินทร์	เจริญศรีทวีชัย
543	 นายจิรอน	ดีเหง้า
544	 น.ส.ฐิติพรรณ	แตงหมี
545	 นางเกศินี	พราหมพันธ์ุ
546	 นางพรทิพย์	เอกะวิภาต
547	 นายประทักษ์	จันโทสุทธ์ิ
548	 นางนุชนารถ	นิลกำาแหง
549	 นายวันชัย	จันทร์สาคร
550	 นายยงยุทธ	ศรีจันทร์
551	 นายยงยุทธ	มีแสงพราว
552	 นายวิทูร	อุ้มเมือง
553	 นายทรงวุฒิ	ชาวกงจักร
554	 นางม่านฟ้า	แสงสมัย
555	 นางสุพัตรา	สิงห์อมร
556	 นางดลฤดี	บุญญา
557	 นายเอนก	ช่ืนบาลเย็น
558	 นางสุณีรัตน์	ทรัพย์บัว
559	 นางประสิทธ์ิ	สุปรีย์
560	 นางทิพวรรณ	ธาตุทองคำา
561	 นางบูรณี	อมรเสถียร
562	 นายบัณฑิต	สุภาไชยกิจ
563	 นายสมสันต์	ศรีสุข
564	 นางอัญชลา	ศรีทอง
565	 นายประกิต	ศรีโตนด
566	 นางมยุรี	จิตต์แก้ว
567	 นายสมสกุล	ทองลุน
568	 นางมณีวรรณ์	พัฒนะโชติบูรณ์
569	 นายสมใจ	ธาระพุฒ
570	 นายสมยศ	ด้วงนา
571	 นายอภิชัย	มณีธร
572	 นายประเสริฐ	ประถมพักตร์
573	 นายสมประสงค์	แย้มพวง
574	 นางจรีรัตน์	เครือแวงมนต์

575	 นายบัณฑิต	ทมโคตร
576	 นายจิรภัทร	ชัยกิตติพร
577	 นางวันเพ็ญ	พันธ์ุมุง
578	 นายสุชัจจ์(สุชาติ)	นันทนพงศ์
579	 นายสงวน	จันทร์สูรย์
580	 นายศักด์ิเสริม	คำาแดง
581	 นายอรุณ	เฉลยถ่ิน
582	 นางวาสนา	สิงหพงษ์
583	 นางรัตนา	ม่วงเทศ
584	 นายสมชาย	ย้ิมสนิท
585	 นายฉลาด	บรรจง
586	 นายเฉลิม	โพธ์ิชัย
587	 นางสมคิด	ไวยกัญหา
588	 นางพันธมาศ	แก้วนะรา
589	 นายจรัสรัตน์	หิตะเกษม
590	 นายคำาสอน	ศรีชัยสิทธ์ิ
591	 นางอุมาพร	บัววิเชียร
592	 นายอุดม	สงวนศิลป์
593	 นางพิรชฎา	อนุสรรัมย์
594	 นายเทียนชัย	ศรีจรูญ
595	 นายพิสิษฐ์	ฉวีวงศ์
596	 นางสุภาวดี	อยู่ผาสุข
597	 นายวิโรจน์	โลกา
598	 นายสน่ัน	พันธ์ุงาม
599	 นางนุ่น	เตียวพานิช
600	 นางสุมิตรา	บุญชิต
601	 นางฐานุตรา	เวียงนาค
602	 นายอดุลย์	อ่ินอานา
603	 นางพรชรินทร์	บุญเจริญ
604	 นายอำาพล	ผลอนันต์
605	 น.ส.ธัญยธรณ์	เจียมเจริญ
606	 นายณรัฐนันท์	วัฒนุวรรณ
607	 นางกานต์สินี	งามวงศ์น้อย
608	 นางแสงจันทร์	เติมลาภ
609	 น.ส.รัชนี	วิสุทธิแพทย์
610	 นายไพริน	สิทธิผล
611	 นายสมโชค	โบศรี
612	 นายราชัญ	พลเย่ียม
613	 นายวินัย	สาใจ
614	 นายอุดร	ทองศิริกุล
615	 นายอภิชาติ	อธิคมานนท์
616	 นายอมร	โมสิกมาศ
617	 นางจินตนา	เพชรเชย
618	 นางณัฐฐิดา	เหมทานนท์
619	 นางมริสา	สาระอาภรณ์
620	 นายวัชรินทร์	ปัทมารังกูล
621	 นายณรงค์	สังข์ทอง
622	 นางสมมารถ	บางประดิษฐ์กุล
623	 นายธาราเทพ	โกมาสถิตย์
624	 นายสมพร	ถุงนอก
625	 นายทองคูณ	มุทุจิตต์
626	 นายอุส่าห์	กินีสี
627	 นายคำาพล	ขจรนาม
628	 นายภุชงค์	สินธุรัตน์
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629	 นางจันทร์เพ็ญ	เจริญชันษา
630	 นางอรทัย	นามะสนธิ
631	 นายอธิวัฒน์	วรวุฒิ
632	 นายนเรศ	วรวลัย
633	 นายปราโมทย์	ศรีแก่น
634	 นายณรงค์	บุญประเสริฐ
635	 น.ส.มันทนา	แก้วลำาใย
636	 นายวีระ	ญาณรังษี
637	 นายวิบูลย์	เรืองศรีศุภพงศ์
638	 นายศิริพงษ์	สุวรรณลพ
639	 นางละเอียด	พานิชกร
640	 นายประหยัด	คำาพิมพา
641	 นางจิตชญา	จันทร์ทอง
642	 นายคำาปน	สืบสิงห์
643	 นายสุดชาย	วิสิทธิพานิช
644	 นายสมชาย	จารุวรรโณ
645	 นายณรงค์	ชูประเสริฐ
646	 นางธณัฐดา	จำาเริญกิจ
647	 นายสุขอนันต์	ทองชัย
648	 นายสมเกียรติ	สุสัณพูลทอง
649	 นายบุญเทียร	บุญเปง
650	 นางสุภาวดี	บุญสำาราญ
651	 นางประภาพรรณ	วิไลพัฒน์
652	 นายเดชา	เช้ือบุญยืน
653	 นายพาโชค	พูดจา
654	 นายภัคพงศ์	ผาทอง
655	 นางโสภา	กระจาดทอง
656	 นายสำารวย	ขามก่ิง
657	 นางอิสรา	ไชยศรี
658	 นายจำาลอง	วรรณรัตน์
659	 นางประภา	พุ่มขจร
660	 นางวรรณา	ก่ิงกาญจน์
661	 นายสมคิด	ป้ันชู
662	 นายวิชัย	มูลธิ
663	 นายทรงชัย	สมณะ
664	 นายวรพงษ์	สุระ
665	 นายปรารภ	ปฐมเพทาย
666	 นายธนกิตต์	พรหมจิตต์
667	 นางขวัญลักษณ์	ปัญญาภูมิสถิตย์
668	 นายสมชาย	บริสุทธ์ิ
669	 นายพิเชฏฐ์	ชอนงูเหลือม
670	 นายสัมพันธ์	สาสุนีย์
671	 นางภาวันสินี	นำา้แก้ว
672	 นางปริษา	บัวก้านทอง
673	 นายเดชณรงค์	คำาชัยวงศ์
674	 นายประทีป	ทองสุข
675	 นายสุธรรม	ชูสุวรรณ
676	 นายถาวร	ตันตระกูล
677	 นายอำานาจ	สุสุทธิ
678	 นายประเวศ	ศรีสุนทรไท
679	 นายบุรินทร์	ปุริมะ
680	 นางอุไรวรรณ	หนูดำา
681	 นายธนิตย์	หนูย้ิม
682	 นายประสาท	จิตต์วารี

683	 นายเทวรรณ	อุรีรักษ์
684	 นายพงษ์ศักด์ิ	เท่ียงธรรม
685	 นายกาญจนพันธ์	คำาแหง
686	 นายณัฎฐนันธ์	ด่านอนุพันธ์ุ
687	 นายสุรชัย	อักษรวงศ์
688	 นายปรีชา	ศรีจันทะวงศ์
689	 นายชยกร	จงเกียรติขจร
690	 นางสมสุข	วิรัตจริยาพร
691	 นายศรีวรรณ	เตชะช่ืน
692	 น.ส.กันยารัตน์	หวังอินทร์
693	 นายอุทัย	เขียวรอด
694	 นางประคอง	เกิดแสง
695	 นายมานพ	สุขเจริญ
696	 นายสุระศาสตร์	ประสม
697	 นายเชวง	ศีลพร
698	 นายเดชา	มีแยบ
699	 นายเลิศฤทธ์ิ	ปราณี
700	 นางวารณี	นามะสนธิ
701	 นายสุวัฒน์	แสงสุวรรณ
702	 นายมาโนชน์	บุญยานันต์
703	 นางอรุณศรี	รัตนากร
704	 นายอนันต์	ชูสงค์
705	 นางปิยรัตน์	ฉิมโฉม
706	 นายประดิษฐ์	เปรมใจ
707	 นายสงวน	ทนันชัย
708	 นายสมยศ	พ่ึงปาน
709	 นายสวัสด์ิชัย	ชูพรม
710	 นางผุสดี	ช่ืนฉำา่
711	 นางนงค์นุช	ก่ิงเมือง
712	 นายสมชัย	ศรีสุนทร
713	 นายธนากร	เจียมเจริญ
714	 นายพรเทพ	ศิระวงษ์
715	 นายกอง	ประเสริฐสาร
716	 นายสัมฤทธ์ิ	ถิรคุณ
717	 น.ส.อวยพร	พลนาคู
718	 นายแหลม	บัวบาล
719	 นายกมล	นันยบุตร
720	 นางยุพิน	เทศะ
721	 นายวิรัตน์	ไสยะ
722	 นายมนัส	รวดเร็ว
723	 นางวาสนา	สร้อยจำาปา
724	 นางจามร	แสงศรี
725	 นายประยูร	อักษรทอง
726	 นางสุนทรี	บุบผามาศ
727	 นายปรีชา	จิตติสังวร
728	 นายสำารวย	ชมบุญ
729	 นายอินจันทร์	สีสงค์
730	 นายนพดล	คงดี
731	 นายยุทธนา	กรุณา
732	 นายสามารถ	เทียนสำาโรง
733	 นายนิพนธ์	ภิญโญ
734	 นายสุกิตติ	สุรัติรางคกุล
735	 น.ส.สุนีย์นุช	พงษ์อนันต์
736	 นางมนัสนันท์	ม่ันฤกษ์

737	 นางนงลักษณ์	ภูโต
738	 นายชัยพร	มูลธิ
739	 นายมนัส	แสงเทียน
740	 นายธีรวุฒิ	เดชธราดล
741	 นายศุภชัย	มุขเชิด
742	 นางจรีรัตน์	พลอยแดง
743	 นายสุรชาติ	คู่เจริญถาวร
744	 นางพรกมล	พวงธรรม
745	 นายเบ็ญ	บุญธรรม
746	 นายถนอม	แพงแก้ว
747	 นายมาณพ	รอดแจ่ม
748	 นายกฤตย	ปุรินทราภิบาล
749	 นายนิวา	บุญช่วย
750	 นางสำาราญ	หวังดี
751	 นายทัศน์พล	จันทร์เสถียร
752	 นางเสาวณีย์	วัฒนาสันติกุล
753	 นายประยุธ	ชลสุวรรณ
754	 นายทวีศักด์ิ	วัฒนาสันติกุล
755	 นายสมชาย	อ่อนอาษา
756	 นายธนา	พลอินทร์
757	 นายสันติ	กิตติบรรพชา
758	 นายประภาส	อินทร์แก้ว
759	 นางบุษรา	มากสมบูรณ์
760	 นายปราโมท	ห่านวิไล
761	 นายบุญเดช	ตานที
762	 นายสว่าง	ทิพยนุกูล
763	 นายสุวิทย์	อุปถัมภ์
764	 นายพงษ์ศิลป	ไชยวงค์
765	 นายยุโรป	พวงตระกูล
766	 นายทวีป	อ่อนจันทร์
767	 นายสมยศ	สิทธิบุตร
768	 นายสหพันธ์	นุ้ยเส้ง
769	 นายสมเกียรติ	วรรณบวร
770	 นายประภัส	ผลแก้ว
771	 นายจ่ืน	วงค์ก๋า
772	 นายพรชัย	น้อยสวรรค์
773	 นายปฐม	ศริพันธ์ุ
774	 นายพินิจ	อรุณรัตน์
775	 นายรัชพล	ชาญพิทยกิจ
776	 นางสมบูรณ์	บุญรอด
777	 นายดิเรก	สุดขาว
778	 นายวุฒิชัย	ไชยวรณ์
779	 นายศักด์ิเมธินทร์	ชมภูราษฎร์
780	 นางจุรีรัตน์	แก้วนพรัตน์
781	 นางวันวิสาข์	นันทสุทธิวารี
782	 นายกมล	ด้วงพันนา
783	 นางวิพาภรณ์	เปล่งเกียรติกุล
784	 นางอำาพัน	แสงพงศานนท์
785	 นางสุนันทา	วิสิทธิพานิช
786	 นางวราภร	หล่อจิตต์เสียง
787	 นายธงชัย	ส่ังสอน
788	 นายปกรณ์	สติปัญญาภรณ์
789	 นางถนอม	ทองกำาเหนิด
790	 นายสมเกียรติ	หลวงบำารุง

791	 นายขจรศักด์ิ	ยวงทอง
792	 นายสมาน	วาฤทธ์ิ
793	 นางสิริพร	มาสุข
794	 นายชาติระวี	สัญจร
795	 นายสุวิทย์	จินดาวรรณ
796	 นายสมโภชน์	คล้ายนาค
797	 นางพิมล	นันตา
798	 นายไพรัช	พันธ์ุเจริญ
799	 นายปรเมษฐ์(สมพาน)	ศรีนามะ
800	 นายวรปรัชญ์	ทาสอน
801	 นายมอง	พันธ์ชู
802	 นายทม	พุ่มทอง
803	 นายวิษณุวัต	ตันติโกวิทย์
804	 นายมงคล	วงษ์เนียม
805	 นางอรุณีย์	สิริจารุธรรม
806	 นางประจวบ	เอ่ียมสะอาด
807	 นายพงศ์พีระ	วงศ์คำาลือ
808	 นายมงคล	ประเสริฐ
809	 นายสมเกียรติ	ศรีมหาบรรณ
810	 นางเกวรินทร์	ทิศาเลิศไพศาล
811	 นางกันตินันท์	ผิวสอาด
812	 นายศุภชัย	สุกใส
813	 นายวิชาติ	พันธ์ุคง
814	 นายสุรเดช	บือราเฮง
815	 นางพรเรือง	พิบูลย์
816	 นายจรัล	หวังกิจ
817	 นายชาตรี	เต็มเมธาวิทยาเลิศ
818	 นายนพรัตน์	ดอกดวง
819	 นายประยูรศักด์ิ	ทิพย์ศักด์ิ
820	 นายสมยศ	กระปุกทอง
821	 นายอมรินทร์	นุชิต
822	 นายสมรินทร์	ผลจันทร์
823	 นายธีรจิตร	แน่นพะเนา
824	 นายมานะ	บุดดี
825	 นางนงเยาว์	สร้อยสุวรรณ์
826	 นายฐนิต	ประสิทธ์ิวิเศษ
827	 นายสุเทพ	ว่องว่ิง
828	 นายวัฒนา	ลังกาฟ้า
829	 นางอุปถัมย์	โทนธนู
830	 นางสมร	มาสุข
831	 นายอำานาจ	ม่วงปรางค์
832	 นายรัชชัย	สุทธิมา
833	 นายประยูร	ประยูรชาญ
834	 นายลิขิต	ปล่องนิราส
835	 นายวิเชียร	ไทยก่ิง
836	 นางนัทรีรัตน์	สุขแสนเจริญ
837	 นายวีระชัย	กำาลังงาม
838	 นายสำาอางค์	จันทะพฤกษ์
839	 นายนะเชียร	จวบโชค
840	 นางภาราดา	หินอ่อน
841	 นายดิเรก	ทองสุข
842	 นายปิยะ	อุรีรักษ์
843	 น.ส.สุมาลี	ศรจันทร์
844	 นายอำานวย	วงษ์เวียง
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845	 นายสุวรรณ	มีชัย
846	 นายประพจน์	สัตถาภรณ์
847	 นายพลพัชร	ฉัตรอนันต์วงศ์
848	 นางยุวดี	ใจหงษ์
849	 นายอรัญ	สงพรมทิพย์
850	 นางศรัณญพร	ศรีสวัสด์ิ
851	 นายสุรพล	คำาวงษา
852	 นายสิงขร	รักษ์มณี
853	 นางลลิตา	รักษ์มณี
854	 นายเกรียงศักด์ิ	ศรีภูวงศ์
855	 นายสมพงษ์	อินทวงศ์
856	 นายพิทักษ์ชัย	สังขศิลา
857	 นายพงศ์พัศ	บำารุงสุข
858	 น.ส.จันทนาภรณ์	อำาพลจันทน์
859	 นายวิณัฐ	คำาหม่อม
860	 นายพัฒนา	วุฒิพงศ์
861	 นายทีปต์	เกิดยินดี
862	 นายสุพจน์	เชิงเขา
863	 นายอนา	อนาวิโล
864	 นางสำารวย	บุญญรักษ์
865	 นายมานพ	โพธ์ิน้อย
866	 นายวินิต	รัตนชู
867	 นายส่าย	คงมณีฉาย
868	 นายภูสิทธิ	จิตต์สว่าง
869	 นายวีรศักด์ิ	พลคำา
870	 นายสุพจน์	อินทร์เหล่าใหญ่
871	 นายฉัตรชัย	ไหมเจริญ
872	 นายนิเวช	มะโนรี
873	 นางไพทูรย์	เช้ือสะอาด
874	 นายเจียม	พันสนิท
875	 นายสุทธิพงศ์	อินทรวิจิตร
876	 นางอรทัย	เกิดแก้ว
877	 นายปรีชา	อิทธิกุล
878	 นายสุรสิทธ์ิ	หงษ์ห้า
879	 นายดำารัส	ครสิงห์
880	 นายนพดล	ชำานาญ
881	 นายชาญชัย	ชูวงศ์
882	 นายพันธ์เทพ	เกิดย้ิม
883	 นายประหยัด	โมจมสิน
884	 นายวงศกร	ไม้คู่
885	 นายบพิตร	เกียรติวุฒินนท์
886	 นายเมืองแมน	เกิดนานา
887	 นางลัญชนา	รอบวงษ์
888	 นายพงษ์ศักด์ิ	ขำาคล้าย
889	 นางยุพดี	สุกใส
890	 นายวินิตย์	แต่งผิว
891	 นายอรุณ	ทุมวงค์
892	 นายสมศักด์ิ	เชียงทอง
893	 นายพรชัย	เพชรพิมพ์พันธ์ุ
894	 นางพรทิพย์ภา	ศรีสุวรรณ
895	 นายพิเชษฐ	ขำาเอ่ียม
896	 นายนพดล	แก้วคำาไสย์
897	 นายสุชาติ	มูลเมือง
898	 น.ส.สุรีย์	นุ่มพูล

899	 นายสุขเกษม	สาระคำา
900	 นายบรรเจิด	มากศิริ
901	 ว่าท่ี	ร.ต.ยุธยา	สุวรรณ์
902	 นายธานินทร์	มิคนุช
903	 นายปรีชา	ชูเทศะ
904	 นายไชยา	นิรมานสกุลพงศ์
905	 นายอภิรักษ์	อนันต์ศิริวัฒน์
906	 นายโชคชัย	นาคสีดี
907	 นางรัตนา	อ่อนละออ
908	 นายพิษณุ	นวมเฟ่ือง
909	 นายสุรกานต์	เรืองอักษร
910	 นายบุญเทียน	พูนพิน
911	 นางสุพัตรา	เวสสุนทรเทพ
912	 นายบุญเลิศ	คงหนู
913	 นายอัศวิน	บุญผ่อง
914	 นายศักด์ิเดช	ศรีจำาปา
915	 นางสุภาพร	ไกรกลาง
916	 นายกริช	สายบัว
917	 นายภาณุ	ไทยเจริญ
918	 นายมาโนชย์	อินทร์เหล่าใหญ่
919	 นายไชยยันต์	อินทรสุวรรณ
920	 นางณัฐฐิญา	เข่งคุ้ม
921	 นายสมทรง	สีดารักษ์
922	 นางยุพิน	อูปนวล
923	 นายชำานิ	อูปนวล
924	 นายจรงค์	คงระวะ
925	 นายวินัย	บุญล้อม
926	 นายอดิศักด์ิ	อำา่ศรี
927	 นายบุญศรี	จำานงค์
928	 นายประสงค์โชติ	ไพรวัลย์
929	 นายสมศักด์ิ	บุตรฉุย
930	 นางศิริญา	พันธุตา
931	 นายธนัท	บุตรดี
932	 นายสมเกียรติ	พุ่มจันทร์
933	 นางดวงเดือน	เศษแสงศรี
934	 นายกิตติกูล	แก้วเปรม
935	 นายสุริยา	เสกขุนทด
936	 นางพรรณี	บุญวิเศษ
937	 นางพรภินันท์	สกุลธาร
938	 นายมาโนช	ก่ิงเมือง
939	 นายชลธร	ชำานาญคิด
940	 นายสุวิทย์	ไทยนุกูล
941	 นายเทวัญ	จันทรสีมาวรรณ
942	 นายจรัญ	โจมฤทธ์ิ
943	 นายเชียง	เช้ือเมืองพาน
944	 นายมงคล	ไข่มุกด์
945	 นายสมยศ	สำาราญพานิช
946	 นายกรเลิศ	เรืองเดช
947	 นายสุพจน์	สุขพันธ์
948	 นายอุทิศ	เหมหงษา
949	 นายชาลี	เม่นขำา
950	 นายสานนท์	สังฆารักษ์
951	 นายทวี	ก้อนคำาดี
952	 นายณรงค์	พิณโนเอก

953	 นายสมพงษ์	เป่ียมพราย
954	 นางดรุณี	พุ่มแก้ว
955	 นายสุพจน์	คลังทรัพย์
956	 นางกฤษณา	จตุรสุขสกุล
957	 นายสมภาร	ไชยเสือ
958	 นายธณภณ	บุญยงค์
959	 นายอธิคม	อภัยพงษ์
960	 นายสันธนะ	ศรีเปารยะ
961	 นายทองดี	จันทา
962	 นายสิทธิชัย	งานดี
963	 นายคมสัน	แดนโพธ์ิ
964	 นายไพศาล	ช้างทอง
965	 นายบำารุงพงศ์	คงถ่ินฐาน
966	 นายประดับ	เครือวัลย์
967	 นายภูวดล	ผงแสง
968	 นายสมศักด์ิ	เกษมรัตน์
969	 นายมงคล	พวงศิลป์
970	 นายเรืองศักด์ิ	ดีดน้อย
971	 นายชัยรัตน์	อารีย์
972	 นายประสิทธ์ิ	จารุชาต
973	 นายรวีโรจน์	ผิวงาม
974	 นายภราดร	สรรพชัย
975	 นายสำารวย	วิทยาสิงห์
976	 นายพนมศักด์ิ	ศรีสะอาด
977	 นายอัครพล	โอวาท
978	 นายปริญญา	จันทรนนท์
979	 นายปริญ	ดีอินทร์
980	 นายสมควร	อินธิราช
981	 นายปรีชา	โชโต
982	 นางศศิวัณย์	เอกอุทัยธวัช
983	 นายประหญัติ	ทองมี
984	 นายเหมืองเพชร	ไชยปัญญา
985	 นายถวิล	กาลจักร
986	 นายวีระพงษ์	ชนิลกุล
987	 นายภานุวัฒน์	ภมรบุตร
988	 นายธวัชชัย	นิลเอก
989	 นายชาตรี	มากนวล
990	 นายเศรษฐรัฐ	ทองฤกษ์
991	 นายวัฒนา	ทรัพย์มี
992	 นายเจริญ	ปลอดชูแก้ว
993	 นายสมศักด์ิ	นำา้ผ้ึง
994	 นายพูนสิน	มากสมบูรณ์
995	 นายบังเอิญ	สีสังข์
996	 นายกวี	รอดอารี
997	 นางภัทรวรรณ	ป่ินประจักษ์
998	 นายภูริทัศน์	แมดเมือง
999	 นายสุรชัย	อินใจ
1000	 นายอภิชาติ	สุวรรณมณี
1001	 นายนุกูล	ศรีรัตนกุล
1002	 นายวันชัย	จริยาเศรษฐโชค
1003	 นางเรไร	อังกุรทิพากร
1004	 นางพัชรินทร์	จันทร์ลา
1005	 นายทนงศักด์ิ	สุขเสริม
1006	 นายทองดี	พิมพ์เพ็ง

1007	 นายสมพร	กิริยา
1008	 นายพนัส	เช้ือสะอาด
1009	 นายโกวิท	แสนสุข
1010	 นางเอ็นดู	ยกทรัพย์
1011	 นายพัฒนา	อำา่เกตุ
1012	 นายสุวิชญ์	มณีอินทร์
1013	 นายวันดี	มหาไชย
1014	 นายวิเชียร	จันทะลี
1015	 นายธีรเดช	ศรีวิชัย
1016	 นางวันทนีย์	คุ้มปิยะผล
1017	 นายสัมฤทธ์ิ	ไชยจรัส
1018	 นายปริญญา	คุ้มสระพรม
1019	 นายชอุ้ม	นุ่นงาม
1020	 นายสุมา	บัณฑิต
1021	 นายอำานาจ	เนาวาสน์
1022	 นายนิพนธ์	อาจแก้ว
1023	 นายธัณยภาคย์	ริมฝาย
1024	 นายผัดแก้ว	ตันอ้าย
1025	 นางสุภาพร	วงษ์เวียง
1026	 นายจรูญ	โกฎญา
1027	 นายวีระศักด์ิ	ศรีสัจจัง
1028	 นายกฤช	วรรณพงษ์
1029	 นางพิกุล	ปิตุยะ
1030	 นายสนาม	ดาเดช
1031	 นายสาล่ี	เรืองจันทร์
1032	 นางมาลินี	มหันตะกาศรี
1033	 นางวิลาวัณย์	วิเชียรนพรัตน์
1034	 นางอัจฉรา	เทอดทอง
1035	 นางเตือนใจ	รักษ์วงศ์
1036	 น.ส.จุติพร	ศรีสวัสด์ิ
1037	 นายสิงห์แก้ว	ดอกดวง
1038	 นายอำานาจ	วิริยมานุวงษ์
1039	 นายพยนต์	แสงมุข
1040	 นางสุพิชชา	เช้ือเอ่ียม
1041	 นายปรีชา	ภู่จีบ
1042	 นายดำารงค์เดช	ปราบจะบก
1043	 นายวิชิต	สนธิวณิช
1044	 นายสมัย	สีโท
1045	 นายวีระ	อมรศักด์ิชัย
1046	 นายไพรัตน์	สกุลศิรจิตร
1047	 นายธวัชชัย	กิจนิเทศ
1048	 นางพุทธชาติ	คำาบุศย์
1049	 นายเฉลย	เพียช่อ
1050	 นายนิพนธ์	บุญรอด
1051	 นายจรินทร์	ขอถือกลาง
1052	 นายจอน	ขอถือกลาง
1053	 นายราเมศร์	ธนูบรรพ์
1054	 นายวิชัย	แตโช
1055	 นายปราโมทย์	มาอยู่
1056	 นายทรงธรรม	ใจกว้าง
1057	 นายทัศนัย	เป้ินสมุทร
1058	 นายสถิตย์	ศรีมาศ
1059	 นางรักษิณา	พุฒลพ
1060	 นายนพคุณ	ย้ิมเจริญ



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด103

1061	 นางทองดี	คุ้มหมู่
1062	 นางอรุณี	สุดจันทร์
1063	 นายอรรณพ	เด่ียววาณิชย์
1064	 นายเฉลิม	ใจเรือน
1065	 นายสุโพธ์ิ	แก้วป่ินทอง
1066	 นายกฤษดา	อำาพันพงษ์
1067	 นายถาวร	ต้ังจิตธนากุล
1068	 นายวิชัย	อ่อนน้อม
1069	 นายนิธิศ	ศิริพิพัฒน์ไพศาล
1070	 นางเพียงใจ	เสียงหวาน
1071	 นายอดุลย์	สันธนะสุรางค์
1072	 นายพิษณุสุทธ	สุทธการ
1073	 นายสมศักด์ิ	โค่นถอน
1074	 นายอนุศักด์ิ	ขันตา
1075	 นายฉัตรชัย	โยธาวุธ
1076	 นายสมชาย	สาระถี
1077	 นายกฤตเมธ	สัมผัสชัยมงคล
1078	 นายใหญ่	ตรีสุคนธ์
1079	 นายสมนึก	นิลปาน
1080	 นายสุชาติ	ไทยเพ็ชร์
1081	 นายทองนาค	ใจพันธ์
1082	 นางกันยารัตน์	เนตรบุตร
1083	 นายวรวุฒิ	ธีรธนาธร
1084	 นายบุญเพ็ง	เจริญใจ
1085	 นางอัมพร	วสเกษม
1086	 นางวาสนา	ทานะมัย
1087	 นายธีระ	ณ	วงศ์
1088	 นายประธูป	งานดี
1089	 นายสวัสด์ิ	ปะมา
1090	 นางนิภา	ศรีสงคราม
1091	 นางอรพิณ	ต้ังเสริมวงศ์
1092	 นางพิมพ์นิภา	สุภาพ
1093	 นายวสันต์	จุฑานิล
1094	 นายอภิชิต	วิภูษิตสมบูรณ์
1095	 นางศิริพร	สุ่มมาตย์
1096	 นายกิตติศักด์ิ	ศรีหาชัย
1097	 นายพิชิต	ฟ้องเสียง
1098	 นายสันติ	แก้วกัญญา
1099	 นายประยงค์	ภูมิดอนสาร
1100	 นายบุญท่วม	ชัยนาท
1101	 นายศิริ	พ่วงกองนะ
1102	 นายสุริยะ	สะอาดใจ
1103	 นายเสง่ียม	ขำาปลอด
1104	 นายมนัส	แดงชาวนา
1105	 นายสรสิทธ์ิ	เครือวัลย์
1106	 นายสายัณห์	หนูบุตร
1107	 นายประสิทธ์ิ	ชูเกต
1108	 นายอาภิชิต	นำาชนะชัย
1109	 นายสมพร	พงษ์ธนาคม
1110	 นายถาวร	บุญป๋ันดิ
1111	 นายทวี	แก้วภูมิแห่
1112	 นายสนใจ	เส้ียวเส็ง
1113	 นายประสาน	แสงอ้น
1114	 นางธัญญาภรณ์	หิตปราณีต

1115	 นางธนิตา	ฝอยทอง
1116	 นายสมเจตน์	เกิดแสง
1117	 นายสมชาย	สังข์ทอง
1118	 นายสุพจน์	พรหมเอ่ียม
1119	 นายบุญส่ง	รองเดช
1120	 นายคำาเฝือฝัน	พงษ์คำาผาย
1121	 นางเตือนใจ	บุญญลักษณ์
1122	 นายอุดม	จันจอน
1123	 นายบุญเสริม	สมบัติวงศ์
1124	 นายบุญส่ง	อ่อนท้วม
1125	 นางอารยา	อิมิวัฒน์(หอมนวล)
1126	 นายจตุรงค์	วรพิพัฒน์พงศ์
1127	 นายวิรัช	หน่อนาค
1128	 นายรณชัย	ป่ินแก้ว
1129	 นายมณฑล	อยู่เย็น
1130	 นายณรงค์	เพ็ชรพิชัย
1131	 นายสมเกียรติ	ช้ันบุญใส
1132	 นายปัญญา	ตาละลักมณ์
1133	 นายอุดมศักด์ิ	เป่ียมพอดี
1134	 นางนิดหน่อย	ศิริพิพัฒน์ไพศาล
1135	 นางสมพิศ	จอมพระ
1136	 นายสมเกียรติ	อินคล้าย
1137	 นายคมกฤษ	พิณสาย
1138	 นายคลอน	ปานทอง
1139	 นายธานี	สมุทระกพงศ์
1140	 นางวัชรา	มณีก้อน
1141	 นายพิเชษฐ์	บุญมา
1142	 นายทวี	ตาคำา
1143	 นายสมบูรณ์	พรมโชติ
1144	 นายสุภาพ	วงศ์ดวง
1145	 นายสุดสาคร	สืบแสน
1146	 นางนิรันดร์	อุดสม
1147	 นางนวลนาง	ศรีสำาราญ
1148	 นายวุฒิชัย	พิรุณสุนทร
1149	 นายอนุพงศ์	ถือแก้ว
1150	 นายชัยชนะ	เพ็ญธัญกิจ
1151	 นายอาทิตย์	สีแก้ว
1152	 นายบุญชู	ไกรคง
1153	 นายบัณฑิต	วงศ์เสนานุรักษ์
1154	 นางจรรยา	หมายชม
1155	 นายบรรพต	พุ่มนำา้เย็น
1156	 นายศิริ	บุญญานุพันธ์ุ
1157	 นายธีระวัฒน์	เกียรติศิริถาวร
1158	 นายนพดล	เหมโลหะ
1159	 นายสุทิน	ปรีชาไว
1160	 นายสารวัตร	พูลเขาล้าน
1161	 นายชนินทร์	ธีระศรีปรีชา
1162	 นายอนันต์	ขุนเนียม
1163	 นายวัฒนา	ชมภูษา
1164	 นางกุมารี	เทือกตาหลอย
1165	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	ศรีทุมสุข
1166	 นายวิศิษฐ์	พิเนตรทัน
1167	 นายพนเทพ	ฉ่ินไพศาล
1168	 นายบัณฑิต	กุญจนาทพงษ์

1169	 นายพรศักด์ิ	สุริยะวงศ์
1170	 นายประทิน	แมดเมือง
1171	 นายวิชัย	วงค์มาวิวัฒน์
1172	 นายประเชิญ	เจนชัย
1173	 นายวิเชียร	ศุภรัตน์อังกูร
1174	 นางอำาพวรรณ	ศักด์ิวีรสุวรรณ
1175	 นายมนตรี	สวงโท
1176	 นางอรสา	วงศ์ไชย
1177	 นายประชัย	อุดมทิพยสมบัติ
1178	 นายสมเกียรติ	เสภู่
1179	 นายทักษิณ	พันธ์ุชัย
1180	 นายสุรินทร์	กองพล
1181	 นายวีรพล	พ่ึงภพ
1182	 นายชิต	อินทระนก
1183	 นายวีระ	วรธงไชย
1184	 นางสวรรยา	ผาจันทึก
1185	 นายนเรศร์	ระไวกลาง
1186	 นายสัมฤทธ์ิ	โพธ์ิสุวรรณ
1187	 นางเบญจา	แท้สูงเนิน
1188	 นายอภิชาติ	เลิศการค้าสุข
1189	 นายชูเกียรติ	วังเรียง
1190	 นายเมธี	ทองจิตติ
1191	 นายเกริกฤทธ์ิ	มุกดา
1192	 นายวีรพล	กึกก้อง
1193	 นายสมชาย	เสนาธรรม
1194	 นางสังวาลย์	สุวรรณประสงค์
1195	 นางปาริชาติ	สะคำาปัน
1196	 นายบุนรินทร์	วงษา
1197	 นายดำารงค์	กิจพฤกษ์
1198	 นายสามารถ	อินทร์มา
1199	 นายชวัฒน์	นิลสนธิ
1200	 นายประกิจ	แก้วเปรม
1201	 นายสุดใจ	มีสัตย์
1202	 นายธรรมชัย	พรไกรเนตร
1203	 นายสมศักด์ิ	ศรีคงทน
1204	 นายสัมฤทธ์ิ	ฉลอม
1205	 นายพงศ์กร	เสมมหาศักด์ิ
1206	 นางนิรมล	ตานุ
1207	 นายปัญญา	มูลตรีมา
1208	 นายจิรพัฒน์	มานาเสียว
1209	 นายสุรชัย	นาจำาเริญ
1210	 นายธีระพล	ซ่ือสัตย์
1211	 นายพิธิวัฒน์	มาเอ่ียม
1212	 นายพิษณุ	ฟ้าเล่ือน
1213	 นายชูชีพ	เรืองศรี
1214	 ว่าท่ีร.ตสุรพล	ประสมทรัพย์
1215	 นายพิศิษฎ์ศักย์	ศรีสมัย
1216	 นายบรรจง	วงศ์ศรีสุนทร
1217	 นายพยัน	หนูชัย
1218	 นายเกษม	เหมทานนท์
1219	 นางมาลิน่า	มีไชยโย
1220	 นายปริญญา	ศรีแก้วดี
1221	 นายวิรัตน์	แสงแก้ว
1222	 นายฉลอง	เคร่ืองสนุก

1223	 นายสายัณห์	นำา้ทิพย์
1224	 นายยม	กล่ินสุมาลย์
1225	 นายสายชล	หร่ิงรอด
1226	 นายวิรัตน์	ด้วงบัว
1227	 นายสมศักด์ิ	สินโคกสูง
1228	 นายสุรพจน์	สุทิน
1229	 นายสุพจน์	โกมลมรรค
1230	 นางกาญจน์ฐิดา	หอมดี
1231	 นายสุชิน	เพียรทอง
1232	 นายวันชัย	เหมือนประสงค์
1233	 นายดุสิทธ์ิ	เนตร์มณี
1234	 นายสมบัติ	โชคอำานวย
1235	 นายพิเศษ	ละสูงเนิน
1236	 นายมีชัย	จันทบิล
1237	 นายอมรศักด์ิ	บุญญาปฎิภา
1238	 นายทวีศักด์ิ	อำามะระ
1239	 นางวีระวรรณ	สัจจารักษ์
1240	 นายศรีวงค์	อัมพุธ
1241	 นายทองคำา	ธรรมสละ
1242	 นายสุรพงษ์	พันธุเดช
1243	 นายราชัญ	ง๊ะสวรรค์
1244	 นายอำานวย	ไชยวงศ์
1245	 นายเดชัย	ทงสาร
1246	 นางแสงอรุณ	ปานน้อย
1247	 นายสาคร	วุ่นนุรัตน์
1248	 นายชวนากร	วงษ์หาญ
1249	 น.ส.มาณี	ปานแดง(อุดมร่วมใจ)
1250	 นายสุรพล	เจริญศรีธงไชย
1251	 นายวิรณชัย	อินทร์ทอง
1252	 นายจันทร์ยงค์	ตู้ภูมิ
1253	 นายรุ่งโรจน์	แก้วสกุล
1254	 นายเริงชัย	จิตรหลัง
1255	 นางบุญเทียม	อ่างทอง
1256	 นางสมพร	ปวงคำาคง
1257	 นายประสิทธ์ิ	อัสโม
1258	 นางราตรี	สุยาละ
1259	 นายธนากร	สุวะจันทร์
1260	 นายมนตรี	ก๊วยประเสริฐ
1261	 นายสุวรรณ์	ภามี
1262	 นายประเสริฐ	อุ่นแก้ว
1263	 นายมานพ	เพ็งพูน
1264	 นายทองสุข	กันยาทอง
1265	 นายสำานิ	กองลาแซ
1266	 นายสมพร	แก้วเสม็ด
1267	 นายไกรสิงห์	พรมลี
1268	 นายกณิศ	บุญญาสถิตสถาพร
1269	 นายไพฑูรย์	ถอยวิลัย
1270	 นายมงคลศักด์ิ	เรือนมงคล
1271	 นายสำาคัญ	กลางสูงเนิน
1272	 นายศุภลักษณ์	จำาปา
1273	 นายสุรสิทธ์ิ	พงษ์พานิช
1274	 นายธรรมนูญ	อัครพินท์
1275	 นายทนงศักด์ิ	หลาวเพ็ชร์
1276	 นายสุวิทย์	มะลัย
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1277	 นายศักดา	ชำานาญ
1278	 นางศรัณญา	คุมวิสะ
1279	 นายเทิม	ดีเรือน
1280	 นายเปล้ือง	ยาเณร
1281	 นายยงยุทธ	นาคแก้ว
1282	 นายไพรัช	สมณะ
1283	 นางรำาพึง	ทองทุ่ง
1284	 นางนวลศศิธร	ศุภกูล
1285	 นายโชคชัย	จันทรา
1286	 น.ส.สุพรรณี	ศรีสุภัคจิโรจ
1287	 นายภิชิตชัย	ไชยขันแก้ว
1288	 นายบุญช่วย	นามเมืองปัก
1289	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	ศรีทับทิม
1290	 นางจรรยา	แสงทอง
1291	 นายจิรพงษ์	เอกวานิช
1292	 นายประภาส	พรหมทอง
1293	 นายสถาพร	สัปปพันธ์
1294	 นายณรงค์	ทองขจร
1295	 นายโคจร	จำาปานิล
1296	 นายณรงค์	ภักด์ิสรสิทธ์ิ
1297	 นายบุญเลิศ	ป้องคำาสี
1298	 นายภวังค์	ชัยวินิจ
1299	 นายสุรพล	อธิสุมงคล
1300	 นายบุญ	ดีสันเทียะ
1301	 นายสุทัศน์	เล้าสกุล
1302	 นายโสภา	กระแสเงินดี
1303	 นางอำาพัน	ชูมี
1304	 นายประหยัด	กุลดา
1305	 นายธนัช	ตรงประสิทธ์ิ
1306	 นางขนิษฐา	มนตรี
1307	 นางสมถวิล	ธนะวาสน์
1308	 นายสุรินทร์	ทองชมภูนุช
1309	 นายรังสัน	ภูชมศรี
1310	 นายสุวิท	สิทธิสม
1311	 นายน่ิมนวน	กัญญาสาย
1312	 นายณรงค์	โพธาชัย
1313	 นายพศวัต	เวียงนาค
1314	 นายประยัญ	ลาวันนา
1315	 นายสำาเริง	ละม้าย
1316	 นายไพฑูรย์	ทำาเนียบ
1317	 นายไพฑูรย์	ใหม่จันทร์
1318	 นายกฤษดา	จันทร์โท
1319	 นางธนัชชา	วิริยา
1320	 นายสำารวย	คำาลาย
1321	 นายศรีทัศน์	ยุวิช
1322	 นายประเสริฐ	นกแย้ม
1323	 นายปริญญา	นิลหยก
1324	 นายแรม	ทรัพย์อุปถัมภ์
1325	 นายสุทน	เลือดแดง
1326	 นางพิกุล	ราศรี
1327	 นางมณีรัตน์	สกุลศิรจิตร
1328	 นายอดิศักด์ิ	ขวัญไฝ
1329	 นางสมบูรณ์	ปานสังข์
1330	 นายยุวพล	นาคเจริญ

1331	 นายทวี	จวงสาคร
1332	 นางรัศมี	ดอนสมหมาย
1333	 นายอภิสิทธ์ิ	เลิศการค้าสุข
1334	 นางอัญชัญ	เข่ือนแก้ว
1335	 นายไพศาล	สุ่นหอม
1336	 น.ส.เอมอร	ขอถือกลาง
1337	 นายธนิก	จันทร์คง
1338	 นายสมาน	ไชยจินดา
1339	 นายเดชอนันต์	คำาสวน
1340	 นายภราดร	จันทราช
1341	 นายถนอม	ฝ้ันคำาอ้าย
1342	 น.ส.ยุพิน	ชุ่มตา
1343	 นายสมศักด์ิ	แสงอ้น
1344	 นายเกียรติศักด์ิ	วาสนาทิพย์
1345	 นายเกรียง	ประทุมทอง
1346	 นายกมล	เสาะถ่าน
1347	 นายไพโรจน์	คำาโถ
1348	 นายสมชาย	ตันเจริญ
1349	 นายชารี	ลิขิตศิริ
1350	 นายกฤชวัฎ(ทวี)	รอดเนียม
1351	 นายอุดร	เงินตัน
1352	 นายธีรวุฒิ	นุ่นสังข์
1353	 นายศิริวัฒน์	สีโม้
1354	 น.ส.โสภา	ศิริไพพรรณ
1355	 นายจิตรวรรณ	คำาฟู
1356	 นางอมรรัตน์	อ้ายสุวรรณ
1357	 นายทนงศักด์ิ	จงอนุรักษ์
1358	 นายดวงดี	ชิปานันท์
1359	 นายสมพจน์	ทองหมู่
1360	 นายสมหมาย	เอ้ือเฟ้ือ
1361	 นายสาโรจน์	ดวงบุปผา
1362	 นายวรพล	ป่ินเลิศ
1363	 นายณัฐสิทธิ	วงค์ไชยา
1364	 นายประทีป	นิธิสุวรรณ
1365	 นายวิชาญ	พินิจ
1366	 นายทองใบ	ทองสุทธิ
1367	 นายสนิท	แก้วตา
1368	 นางนิชภาดา	พุฒิพิริยะ
1369	 นางราวรรณ์	ดิลกพิทยาธร
1370	 นายชาตรี	โพธ์ิสองช้ัน
1371	 นายจรัส	เต็มเมธาวิทยาเลิศ
1372	 นายอภิวัฒน์	อยู่สุข
1373	 นายวันชัย	ชูประดิษฐ์
1374	 นางรัชนี	รัตนพันธ์ุ
1375	 นายสมศักด์ิ	แย้มเย้ือน
1376	 นางธนภร	เอกศิริพงษ์
1377	 นางพิศมัย	พรวญหาญ
1378	 นายจีรศักด์ิ	ทิพยวงศ์
1379	 นางประไพศรี	วรรณลักษณ์
1380	 นายเจริญ	อัตโสภณวัฒนา
1381	 นายนพอนันต์	อนันยศวัตสุ
1382	 นายจรูญ	บุญยงค์
1383	 นายสมศักด์ิ	เขียนสี
1384	 นายเรือง	ไตรคังคา

1385	 นายคำารณ	เจริญผล
1386	 นายวิทยา	อยู่ดี
1387	 นายธนพงษ์	เสง่ียมศักด์ิ
1388	 นายประสิทธ์ิ	ศรีจามร
1389	 นายสมพงษ์	เนียมพุ่มพวง
1390	 นายสนอง	แก้วอำาไพ
1391	 นายประพันธ์	วรรณสาร
1392	 นายทองสา	พานกระดึง
1393	 นายสมศักด์ิ	กาญจนะคช
1394	 นายคำาภีร์	สุดมี
1395	 นายสวิด	จอมขวา
1396	 นายพิสิษฐ์	อุตสาห์
1397	 นายเกียรติชัย	คำาน้อย
1398	 นายชูวัฒน์	เขียวปัญญา
1399	 นายสมพล	แปงกันทา
1400	 นายจำาลอง	รักรัตน์
1401	 นางวรนุช	บุญเพ็ชรทอง
1402	 นายนิเวช	ทรงกล่ิน
1403	 นายคำาพัน	ไพรชาญ
1404	 นายสุทิน	โคตรชมภู
1405	 นายพิชัย	จันที
1406	 นายสมศักด์ิ	เมืองคำา
1407	 นางดรุณี	เจียมจำารัสศิลป
1408	 นายประสิทธ์ิ	ม่ังมี
1409	 นายจเร	วงศ์ฉายา
1410	 นายฤทธี	ลือโฮ้ง
1411	 นายวิศณุ	วงศ์พุฒิ
1412	 นายอดุลย์	พรมตา
1413	 นายวิเชียร	แก้วกุลฑล
1414	 นายนุสรณ์	ศรีม่วง
1415	 นายไมตรี	ศรีฟ้า
1416	 นายชรัฐธพงศ์	เถาทอง
1417	 นายสมพงศ์	งามทรง
1418	 นางจินตนา	เมืองแสน
1419	 นายชัยพิชิต	สอนสมนึก
1420	 นายเล็ก	วงษา
1421	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	กิจขยัน
1422	 นายสมศักด์ิ	อินทร์อำานวย
1423	 นายยอดชาย	แสงกล้า
1424	 นางนพมาศ	ศรียาภัย
1425	 นายอดิศร	คงสมกัน
1426	 นางมาลี	เรืองแสงอร่าม
1427	 นายรุ่ง	แก้วใหญ่
1428	 นายดวงจันทร์	พรมเวียง
1429	 นายสุจินต์	โตพังเทียม
1430	 นายพิเชษฐ	ช่ืนเจริญ
1431	 นายเรืองเดช	ร่วมชัยภูมิ
1432	 นายประเสริฐ	ศรีจามร
1433	 นายสุนทร	กิติคำา
1434	 นายสำาราญ	ฉุยฉาย
1435	 นางณัฐนันท์	กำามะหย่ี
1436	 นายธงชัย	แสงปัก
1437	 นายสิทธิพงษ์	โกวพัฒนกิจ
1438	 นายจีระวัฒน์	สังข์โชติ

1439	 นายจตุพร	คชานุบาล
1440	 นายบุญจันทร์	แสวงผล
1441	 นายชัยณรงค์	กงชัยภูมิ
1442	 นายชัยมงคล	ปนรัตน์
1443	 นายสมศักด์ิ	ไกรวิฑูร
1444	 นายวิชัยรัตน์	อินทนุพัฒน์
1445	 นายสุทัศน์	คำาเครือ
1446	 นายณรงค์	สุริวงษ์
1447	 นายสมทรง	พรมมาปี
1448	 นายวัชระ	สุนทรภักดี
1449	 นางปิยพร	ดาราทอง
1450	 นางกันยุรา	หิรัญสาย
1451	 นายยุทธนา	สัจกุล
1452	 นางอวยพร	ศรีสุวรรณ
1453	 นายอัมพร	บุณยะศิวะ
1454	 นายสุริยะ	นุชพืช
1455	 นายสว่าง	ทองเทพ
1456	 นายประดิษฐ์	บุญโชติ
1457	 นายวีระเชษฐ์	ถ่ินจันทร์
1458	 นายทรงศักด์ิ	เน้ือไม้ชญา
1459	 นายพงษ์ศักด์ิ	กันจะขัติ
1460	 นางมนู	สมบัติรัตนานันท์
1461	 นายรหัส	พวงทอง
1462	 นายประสาน	วรเพชรายุทธ
1463	 นายวินสันต์	ชูตากแดด
1464	 นายชัยวัฒน์	ศรีเจริญ
1465	 น.ส.ผ่องศรี	ฟูใจ
1466	 น.ส.ทิพย์วิภา	คงทน
1467	 นายธนรัตน์	อุปนันไชย
1468	 นายจรูญ	หมายดี
1469	 นางสมบูรณ์	แก้วประทุม
1470	 นายภูวเดช	ร่มพยอม
1471	 นายสุรเดช	อินทราชา
1472	 นายประกิจ	อภิรัชตานนท์
1473	 นางรัตนา	มัธยันต์
1474	 นายอภิชาติ	ชูกล่อม
1475	 นายวาส	สะลิมาต
1476	 นายพรรษา	สีเหลือง
1477	 นายณัฐภัทร	บุญจีน
1478	 นายขจร	คิดหา
1479	 นายมังกรทอง	ทูลพุทธา
1480	 นายนิมิตร	ใจหลัก
1481	 นายศิริศิลป์	ศิลปบูรณะ
1482	 นายประดิษฐ์	บัวสระ
1483	 นายเจริญ	ช้างสีสังข์
1484	 นายชัยวัฒน์	พุ่มพวง
1485	 นายพยอง	การกล้า
1486	 นายถนอม	สมคำา
1487	 นายเกษม	แสงเมือง
1488	 นายประสพ	ช่วยจันทร์
1489	 นายชัยเดช	สีเหลือง
1490	 นายสมนึก	เพชรประดับสุข
1491	 นายประยุทธ์	จีรวัฒนากร
1492	 นายสมพล	วรรคตอน
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1493	 นายสุเทพ	บุญทะวงค์
1494	 นายสมพงษ์	ฤกษ์ยาม
1495	 นายปราโมทย์	เซ่ียงไฮ้
1496	 นางพัชวรัตน์	จินดามงคล
1497	 นายบุญริ	แสนสมศักด์ิ
1498	 นายยนต์	มะลิสอน
1499	 นายอภิชาติ	ผิวสอาด
1500	 นายเจริญวัย	ปากหวาน
1501	 นายพิสิษฐ์	ปิยสมบุญ
1502	 นายวรวุฒิ	โพธิแท่น
1503	 นายสมหมาย	เจอแก้ว
1504	 นายพุทธิพงษ์	สำาราญรมย์
1505	 นายสมพงศ์	ห่อไธสง
1506	 นายอภิชาติ	แสงประดับ
1507	 นายพรเลิศ	บัณฑิตเลิศรักษ์
1508	 นายนภดล	สอนศรี
1509	 นายยุทธ	ศรีสงคราม
1510	 นายอำานาจ	ฉำา่มะนา
1511	 นายพลากร	พรสรายุทธ
1512	 นายศุภกฤต	บัณฑิตสมิทธ์
1513	 นายอธิวัฒน์	สารพันธ์ุ
1514	 นายนุชิต	จันทาพูน
1515	 นายอำานาจ	ไพรวรรณ์
1516	 นายอุดม	ใจบาล
1517	 นายวันชัย	เทพแจ่มใจ
1518	 นางกัลยา	ศรีจันทร์
1519	 นางศิริกัลยา	มานะสถิตย์
1520	 นายมนัส	นุชสละ
1521	 นายสุรศักด์ิ	ประภาโส
1522	 นางอิงอร	เผือกนาโพธ์ิ
1523	 นายสมบัติ	เกษมภักดีพงษ์
1524	 นางสุวิมล	เกษมภักดีพงษ์
1525	 นายชาติสมปอง	รังสิมันตุชาติ
1526	 นายสุรพล	กล่าวกระโทก
1527	 นายเกรียงศักด์ิ	นพนนท์
1528	 นายสุระโชติ	ทองบู่
1529	 นายกิตติศักด์ิ	พิมพ์โคตร์
1530	 นายสำาเนา	กสิฤกษ์
1531	 นายอรุณ	จันทรา
1532	 นายปรีชา	เกตทองสง
1533	 นายศิลปชัย	ทองบุญ
1534	 นายประยุทธ	ภคเมฆานนท์
1535	 นายไพโรจน์	วงษ์ธิ
1536	 นายปราบษณ	สมใจ
1537	 นายศุภกุล	จันทร์ลา
1538	 นายสมคิด	เพ็ชรอยู่
1539	 นายสุเทพ	ประสาทเขตวิทย์
1540	 นายชำานาญ	พูลพังงา
1541	 นายอดิเรก	เปล่งศรี
1542	 นายประสิทธ์ิ	เฉยปัญญา
1543	 นางอัญชลี	พลายบุญ
1544	 นายรุ่งรัตน์	ปราบพาล
1545	 นายวีรชัย	จุมพลชาติ
1546	 นายมงคล	นันทะวิเชียร

1547	 นายสมร	ไชยเดช
1548	 นายศักด์ิ	แก้วคุณเลิศ
1549	 นายวิภูษิต	อรุณใหม่
1550	 นางลักษณา	โฉมงาม
1551	 นางณภัทร	อินสกุล
1552	 นายเรือง	เป็งเส้า
1553	 นายเกษม	ผิวคำา
1554	 นางจริยา	ไชยพิสิทธ์ิ
1555	 นายเดชธนา	นระแสน
1556	 นายธีระยุทธ	สุขนิกร
1557	 นายวิษณุ	กุมภคาม
1558	 นายสมบูรณ์	ใจวงศ์
1559	 นายสุรสิทธ์ิ	ศรีวิบูลย์รัตน์
1560	 นายสถิตย์พงศ์	เช้ือทอง
1561	 นายสมพร	การสมดี
1562	 นายนพดล	เหล็กบุญเพชร
1563	 นายเขมย	ต้องทอง
1564	 นายมงคล	ม่ิงขวัญ
1565	 นายประสิทธ์ิ	ขัดสี
1566	 นายโชคชัย	มณีนาค
1567	 นายศุภชัย	คงตระกูล
1568	 นายนุกูล	ธรรมนิยม
1569	 นายไชยศัก	สอนตะโก
1570	 นายมณเฑียร	ปริญญา
1571	 นายสงกรานต์	เรือนคำา
1572	 นายวันชัย	ศรีแย้มวงศ์
1573	 นายสมคิด	ล่ิมตระกูล
1574	 นายสัณหวัช	ศิริทวี
1575	 นายเตชินท์	เช้ือลี
1576	 นายพินัยพล	นาคเล็ก
1577	 นายไพรินทร์	โชคพิศาลทรัพย์
1578	 นายสิงหา	สมใจ
1579	 นายพิมล	แก้วชนะ
1580	 นายนิเวศน์	สกุลศึก
1581	 นายวินัย	แพลูกอิน
1582	 นายพิชัย	เอกศิริพงษ์
1583	 นายชาติโกศล	อ่อนสนิท
1584	 นายสมควร	แสนเตชะ
1585	 นายชัยรัตน์	แก้ววงษา
1586	 นายพิทักษ์ชัย	จรินเดช
1587	 นายดิเรก	สุริวงษ์
1588	 นายจำาเนียร	ต้นแก้ว
1589	 นายธรรมรัตน์	หาทูล
1590	 นายอำานาจ	จุติผล
1591	 นายก้องเกียรติ	ศรีกาญจน์
1592	 นายอุดม	หม่ันงาน
1593	 นายเดชา	วัยกิจ
1594	 นายสมชาย	นาคซ่ือตรง
1595	 นายจรัส	ดวงใย
1596	 นายสมพงษ์	ใหญ่วงศ์
1597	 นายทำานอง	จิมานัง
1598	 นายแดง	สุวัฒนะ
1599	 นายธีรวิทย์	โชติ
1600	 นายดำาริห์	สิงห์โต

1601	 น.ส.ชลดา	อ่อนอาษา
1602	 นายรังสรรค์	เหลาภา
1603	 นายสุพจน์	ก้อมน้อย
1604	 นายอดิศักด์ิ	ประทุมมา
1605	 นายสมฤกษ์	บำารุงวงษ์
1606	 นายอรรณพ	นิติศานนท์
1607	 นายพิทยา	จำาปาแก้ว
1608	 นางมานิดา	เอ่ียมใส
1609	 นายสมัย	วงค์วิจิตร์
1610	 นายนิคม	พูลทวี
1611	 นายเอกลักษณ์	อินทรรัตน์
1612	 นายวณิช	ยุติธรรมภิญโญ
1613	 นางจีรา	จามจุรี
1614	 นายวีระพันธ์	บุษบงค์
1615	 นายประเสริฐ	ช่วยมิตร
1616	 นายประเสริฐ	ทิพย์ภักดี
1617	 นายวิไล	ชนะพล
1618	 นายเมืองมน	ทองลาด
1619	 นายถนอม	วงษาเสน
1620	 นายนิวัฒน์	สงมา
1621	 นายสุริยัญ	พลเย่ียม
1622	 นายสุพจน์	ระวิวรรณ
1623	 นายเสกสรร	ชัยบัง
1624	 นายสุจิณ	เรืองถาวรฤทธ์ิ
1625	 นายรวย	จันทร์สวัสด์ิ
1626	 นายสุรนาท	ตระกูลน่าเล่ือมใส
1627	 นายทศพร	สถิรรัตน์
1628	 นายอุดม	ประเสริฐ
1629	 นายสุรชัย	ศรีรัตนพรพันธ์ุ
1630	 นายเทิดศักด์ิ	แกล้มกระโทก
1631	 นายพันธ์ยศ	กีรติพงศ์ศักดา
1632	 นายสุทัศน์	สสิพรรณ์
1633	 นางมุกดา	เสนหนู
1634	 นายเสน่ห์	ศรีจันทร์ดร
1635	 นายประภาส	พรมเฮียง
1636	 นายคำานึง	สุวรรณสนธ์
1637	 นายบุญช่วย	กองนอก
1638	 นายสมเกียรติ	จินะปัน
1639	 นายจำาเริญ	สุพงษ์
1640	 นายอิศเรศ	ลิทธิโรจนกุล
1641	 นายประสิทธ์ิ	เลิศพิทยานนท์
1642	 น.ส.ระพีพรรณ	วาสินธ์
1643	 นายวิไล	สวัสด์ิล้น
1644	 นายสามารถ	สุภามณี
1645	 นายชนะ	ผิวเหลือง
1646	 นางจริยา	ธงพรรษา
1647	 นายมนัส	พิบูลย์
1648	 นายอาทิตย์	เพชรลำา้
1649	 นายสมสุข	จารุศุภกร
1650	 นายยง	พรามบรรพต
1651	 นายบูสัน	หวังกุหลำา
1652	 นายวชิรพัฒน	เอนกนวล
1653	 นายเสวียน	เรืองเจริญ
1654	 นายอิทธิพล	โสมาศรี

1655	 นายธรรมนูญ	สวยกลาง
1656	 นายสมบัติ	พุ่มเนียม
1657	 นายสมชาย	ขำาวุฒิ
1658	 นายสมชาย	อรุณ
1659	 นายครรชิต	หิรัตนพันธ์ุ
1660	 นายพงษ์เทพ	สุทธิอนันต์
1661	 นายสมลักษณ์	เงินแย้ม
1662	 นายณัฐวัฒน์	จงธนพิศุทธ์ิ
1663	 นายวิจิตร	บุษดา
1664	 นายพชร	ตลาสุข
1665	 นายโกศล	นุ้ยชวดี
1666	 นายบุญฤทธ์ิ	เหมือนพรรณราย
1667	 นายสามาศ	สุดจันทร์
1668	 นายเกียรติศักด์ิ	เปียงเรือน
1669	 นายมานิตย์	บุญสนอง
1670	 นายพรพจน์	รุกข์สนธ์ิ
1671	 นายบัวพันธ์	โกมล
1672	 นายกิตติพงษ์	ถมปัต
1673	 นายวัฒนา	พงษ์พันธ์
1674	 นายชนะ	สุนสาระพัง
1675	 นายกมล	พันทุม
1676	 น.ส.กัลยา	เพ่ิมพูล
1677	 นางสุวรรณา	คล้อยอรุณ
1678	 นายมังกร	นวลศรี
1679	 นางพักตร์เพ็ญ	ม่ังมี
1680	 นางวิไลวรรณ	จันทร์ไทย
1681	 นายกนกศักด์ิ	ช่ืนพิบูลย์
1682	 นายธรรมสินธ์ุ	คุณะกุล
1683	 นางอรทัย	มีมังคละ
1684	 นายยุทธพงศ์	จันทร์ฟอง
1685	 นายสมชาย	พลอยแดง
1686	 นายวชิรนนท์	ศรีประใหมม่ัน
1687	 นายสุวรรณชัย	ชีพดำารงวนา
1688	 นางเพ็ญพรรณ	เพ็ชรมณี
1689	 นายระพีพัฒน์	ศรีวะสุทธิ
1690	 นายพอพันธ์	ชัยยา
1691	 นายสัมฤทธ์ิ	สังข์ทอง
1692	 นายยุทธชัย	ปัทมสนธิ
1693	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	บุตรอุดม
1694	 นายมรกต	จันทร์ไทย
1695	 นายโชติ	จันทร์สุขศรี
1696	 นายจรัญ	ชูสม
1697	 นายธีระศักด์ิ	ราชกิจ
1698	 นายไพทูลย์	ศรีจันทะวงศ์
1699	 นายนรินทร์	วาทวิจารณ์
1700	 นางชัฏชนี	วันดีเรืองไพศาล
1701	 นายสุทน	ดวงฤทธ์ิ
1702	 นายสมบูรณ์	มูลวงศ์
1703	 นายทองกฏ	นนท์ลือชา
1704	 นางสุมาลี	หม่ืนทอง
1705	 นายสิริวุฒิ	วงศ์จร
1706	 นายมานพ	วัฒนนราธร
1707	 นายประสงค์	ชูทอง
1708	 นายอภิสิทธ์ิ	ปันแก้วแสง
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1709	 นายสุรัติ	ทองเทพ
1710	 นายคาวี	บัวคำา
1711	 นายสมศักด์ิ	ชัยวิสิทธ์ิ
1712	 นายเสถียร	กรุงศรี
1713	 นายประสาท	เสง่ียมศักด์ิ
1714	 นายอุดมศักด์ิ	โคตรวิชา
1715	 นายกฤษณ์	ช่อกิจ
1716	 นายบรรจง	พิกุลศรี
1717	 นายสุนทร	พร้อมสุข
1718	 นายพงษ์ไพ	ศรีพงศ์พยอม
1719	 นายประสิทธ์ิ	จันทร์ทรง
1720	 นายพงษ์ศักด์ิ	อุปถัมภ์
1721	 นายสมพงษ์	มณีก้อน
1722	 นายพจน์	ทรัพย์สิน
1723	 นางกฤตยา	ขอถือกลาง
1724	 น.ส.อธิชา	นิลพฤกษ์(บุญมา)
1725	 นายปิยะชาติ	ปิยะชน
1726	 นางแสงทอง	สรวงสิงห์
1727	 นางอินทิพร	กุบแก้ว
1728	 นายณัฐพงศ์	ยอดเมือง
1729	 นางอรวรรณ	ไชยขันธ์
1730	 นายสุวิทย์	พลเดช
1731	 นายวรสิทธิ	เน่ืองกล่ิน
1732	 นายจตุรงค์	ชูแก้ว
1733	 นายธนวัฒน์	ทิพย์ชัยมงคล
1734	 นายสุรเชษฐ์	ม่ันคง
1735	 นายสมร	มูลสูตร
1736	 นายนพวรรษ	ลำาดับ
1737	 นายเสน่ห์	เรืองจำารัส
1738	 นายวิวัฒน์	นาคช่วย
1739	 นายสมบูรณ์	รัตนะชีวะกุล
1740	 นายธนากร	หงส์พันธ์
1741	 นางอภินันท์	ขอพร
1742	 นายจิตรกร	สังข์พิชัย
1743	 นายเสถียร	เดือนดาว
1744	 นายเอกรัตน์	พรหมศิริแสน
1745	 นายยมนารถ	หนุนเจริญ
1746	 นายวรรธโน	บุญชู
1747	 นายพูลศักด์ิ	สวัสดิภิรมย์
1748	 นายเชาว์	ช่ืนชอบ
1749	 นายบุญเลิศ	เกิดบัวทอง
1750	 นายเอกชัย	สีต๊ะสาร
1751	 นายสิทธิกานต์	เช้ือเมืองพาน
1752	 นางแสงสุริยัน	เหล่าแสง
1753	 นายจำาลอง	จำาปาสด
1754	 นายเลิงตระกูล	บุญธรรม
1755	 นายวารี	ยัญญะจันทร์
1756	 นายสาโรจน์	บุญพร้อม
1757	 นายบุญเล่ือน	สมกัน
1758	 นายนฤมิต	ประจิมทิศ
1759	 นายพีรวัส	เมฆิน
1760	 นายสุธรรม	อาดนนท์ลา
1761	 นายสุรพล	ปูแดง
1762	 นางเพ็ญรัตน์	บุญศิริ

1763	 นายวัธนะ	มาตย์เมือง
1764	 นายบุญลือ	เกษภิบาล
1765	 นายไพฑูรย์	เทพวิจิตร์
1766	 นายเพ็ชร	หงษ์โยธี
1767	 นายศิลปชัย	สัจจาสังข์
1768	 นายวรนันท์	พันสนิท
1769	 นายบุญธรรม	เขม้นหมาย
1770	 นายเอนก	อินหนุน
1771	 นางพาพร	เช้ือทหาร
1772	 นายไพบูลย์	แก้วก่า
1773	 นายเรวัตร	ทงสาร
1774	 นายประมวล	มาหาร
1775	 นายจุฬารัตน์	เสนาช่วย
1776	 นายพิษณุ	กรก่ิง
1777	 นายถาวร	สัมพันธ์
1778	 นายธีรพล	ปัทมนิรันดร์กุล
1779	 นายยงยุทธ	ย่ิงคำานึง
1780	 นายสะอาด	ปันวิชัย
1781	 นายแสงดาว	มีศรีแก้ว
1782	 นายมานพ	ทองดี
1783	 นายสุพจน์	จรินเดช
1784	 นายยอดชาย	ทองดี
1785	 นางสิรินทร์	ปานขำา
1786	 นายสมบัติ	สุรินทร์
1787	 นายพรชัย	สิทธิเกษร
1788	 นางประกาย	อินทร์สมใจ
1789	 นายประสงค์	ศิริมงคล
1790	 นายสหรัฐ	ศิริวรรณ
1791	 นายเจวิทย์	คำานึงผล
1792	 นายธนรินทร์	สุกปล่ัง
1793	 นายพิเชษฐ	เหล่าตระกูล
1794	 นายชินนะกร	ศรีพุทธา
1795	 นายธนิน	อินทร์ทอง
1796	 นายภาสกร	ทองประสม
1797	 นายตุ๋ย	ขณะ
1798	 นายจรัญ	พริบไหว
1799	 นายสมพงศ์	พานิชย์
1800	 นายนัฐพล	หน่อคำา
1801	 นายผจญ	พลพิชัย
1802	 นายอนุพงศ์	เซ้ียมก้ัง
1803	 นายอนุชิต	สุขัมมาศ
1804	 นางยุวดี	เพชรย้อย
1805	 นายเสริม	จินดาคำา
1806	 นายธานินทร์	วงษ์นิกร
1807	 นายประสาร	เจนสวัสด์ิพงศ์
1808	 นายอนุกูล	สุภาโชค
1809	 นางคณิสรา	เชฐบัณฑิตย์
1810	 นายสมชาย	กิตติชัยศรี
1811	 นางวรรณา	ป้อมสุวรรณ
1812	 นายทองคำา	สีพูแพน
1813	 นายมาร์วิน	กีเรียง
1814	 นายอนุวัตร	ชอบชน
1815	 นายรัชพล	พยุงสิน
1816	 นางพวงงาม	พันธ์น้อย

1817	 นายชัย	แก้วใหญ่
1818	 นายมงคล	ธงสิบเจ็ด
1819	 นายเจษฎา	มากล่ัน
1820	 นายเกิดพงษ์	โยหงส์
1821	 นายสุปัน	อุตลูม
1822	 นายเข็มรัตน์	ธงพรรษา
1823	 นายวิมล	อาจมนตรี
1824	 นายสังเวียน	สาหร่าย
1825	 นายพิชัย	สายวิเศษ
1826	 นายชุมพล	ทองทิพย์
1827	 นายจิรศักด์ิ	ปรุงกลาง
1828	 นายสุทธิพงษ์	วงศ์ตาหล้า
1829	 นางประดิภา	โนรีเวช
1830	 นายสายันต์	สายชู
1831	 นายวิเชียร	ครองรัตน์
1832	 นายยงยุทธ	สมฤทธ์ิ
1833	 นายสุทิน	แสงฟ้าเล่ือน
1834	 นายสุชาติ	แก้วสุภลักษณ์
1835	 นายพีระพัฒน์	อนุเวช
1836	 นายขจร	ยอดย่ิง
1837	 นายชัยชนะ	วิชัยดิษฐ
1838	 นายครรชิต	ยองใย
1839	 นายจำานัน	ม่ันหยวก
1840	 นายคณิศร	ทับทองหลาง
1841	 นายยุทธพงษ์	นาโสก
1842	 นางสุภา	มาลากุล	ณ	อยุธยา
1843	 นายสมยศ	เพ็ชรมุณี
1844	 นายนาท	ตุ่นสิงห์คำา
1845	 นายสมหวัง	นำา้บุญเย็น
1846	 นายดอน	ทองบุญมา
1847	 นางสมใจ	อภิชาตมานนท์
1848	 นายชูชาติ	ดำาปาน
1849	 นายสุริยัน	คันศรี
1850	 นายสุขสวัสด์ิ	คำาวาโย
1851	 นายพัฒน์	หล้าแก้ว
1852	 นายประกอบ	ชูศรี
1853	 นางปรียาภรณ์	วรภคบุญญา
1854	 นายจำาเนียร	ธิวงค์
1855	 นางนงลักษณ์	ยาวุฒิ
1856	 นายวชิรวิชญ์	เพชรประสิทธ์ิกุล
1857	 นายอาคม	บุญโนนแต้
1858	 นางดวงสุชาดา	บุญประเสริฐ
1859	 นายสมใจ	เย็นท่ัว
1860	 นางวาลี	พ่วงพี
1861	 นายเดชา	นิยม
1862	 นายพรชัย	คชภักดี
1863	 นายมานิจ	ไชยนอก
1864	 นายชาญยุทธ	ขันตี
1865	 นายเสริม	สารเงิน
1866	 นายถาวร	บัวโต
1867	 นางพินัญญา	ทองนำา้วน
1868	 นายสุรศักด์ิ	เกียรติภัทราภรณ์
1869	 นายอังกูร	ยวงสุวรรณ
1870	 นายปฏิวัติ	เรืองเจริญ

1871	 นายสุทธิพงษ์	เมฆพักตร์
1872	 นายจินดา	นันทะกูล
1873	 นางอรุณี	หนูนิล
1874	 นางพัชรี	รัตนเทพบัญชากุล
1875	 นางทิพย์ธัญญา	ชูปัน
1876	 นายสำาฤทธ์ิ	สุขประเสริฐ
1877	 นายสมชาย	นุชนานนท์เทพ
1878	 นายเสวต	มูลทุ่ง
1879	 นายสถิตย์	กล่ินจันทร์
1880	 นายแก่นแก้ว	กล่ินจันทร์
1881	 นางศิริพร	สมบัติ
1882	 นายณัฐพันธ์	ผาสิงห์
1883	 นายประจักษ์	ปราชญาพันธ์ุ
1884	 นายธีระรัตน์	โสภารัตน์
1885	 นายชลินทร์	เล่ือนจันทร์
1886	 นายไพฑูรย์	มณีงาม
1887	 นายมานะ	กล่ินน่ิม
1888	 นางรุ่งเรือง	เกตุพงศ์
1889	 นายทำานอง	นวลช่ืน
1890	 นายสืบสกุล	ลังการ์สิทธ์ิ
1891	 นางชยาภร	อามระดิษฐ์
1892	 นายสันติ	เอกะวิภาต
1893	 นายนิเวศน์	กาวีระ
1894	 นายสำาเริง	ชิวหากาญจน์
1895	 นายกนก	โพธิวรรณ์
1896	 นายสมฤทธ์ิ	คงเมือง
1897	 นายเรืองโรจน์	คนซ่ือ
1898	 นายชยพล	เรือนคำา
1899	 นายจรุวัฒน์	ศรีสัจจัง
1900	 นายภาณุ	นิลวานิช
1901	 นายวีระฉัตร	ดอกดวง
1902	 นายสมชัย	โบศรี
1903	 นายมงคล	หงษ์สามสิบเจ็ด
1904	 นายวิทยา	โกศรีวงศ์
1905	 นายสมลักษณ์	ศรีหิรัญเดช
1906	 นางสมจิตร	บุญชูดวง
1907	 นายชาตรี	สัทธรรมนุวงศ์
1908	 นางนิรัชนก	ทองแถม
1909	 นายพงษ์ศิริ	ถือคำา
1910	 นางวิลาวัลย์	โพธิวรรณ์
1911	 นายวุฒิพันธ์ุ	วังใน
1912	 นางศิริพันธ์	พานิชยกุล
1913	 นางรุ่งทิวา	แสนนรินทร์
1914	 นายไล	เนตรแสงสี
1915	 นายก้าน	ผงสุภา
1916	 นายมานะ	บุญขจาย
1917	 นายชวทัช	นนทวงศ์
1918	 นายสุรพล	เกวี
1919	 นายนิเวช	จอมประเสริฐ
1920	 นายสมนึก	โฉมงาม
1921	 นางกาญจนา	ฤกษ์เมือง
1922	 นางปัญจรัตน์	จินตนา
1923	 นายสมศักด์ิ	นรรัตน์
1924	 นางสุภัทรา	แก้วสว่าง
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1925	 นายวิษณุพงษ์	ดวงแก้ว
1926	 นางชไมพร	โยธาวุฒิ
1927	 นายชัยวรรณ	สองเป็ง
1928	 นายประสิทธ์ิ	ดวงสีจันทร์
1929	 นายประจักษ์	ภาจันทร์ลา
1930	 นายสงกรานต์	เวียงคำา
1931	 นางสมร	กองพรม
1932	 นายสุทิน	วีระชาติ
1933	 นายสมรภูมิ	นพเก้า
1934	 น.ส.พจนา	ผอสูงเนิน
1935	 นางทัศนีย์	ศรีมหาบรรณ
1936	 นายชาติชาย	บัวเผียน
1937	 นายวงกรด	บุญจำานงค์
1938	 นายมานะ	ภาระการ
1939	 นายประเมิน	โล่ห์นารายณ์
1940	 นายบำารุง	พงษ์ทรัพย์
1941	 นายกฤษ	ถ่ินถาน
1942	 นายชาติชาย	สุขทวี
1943	 นางสมร	ไชยพัฒน์
1944	 นายมีศักด์ิ	อมรเมธากุล
1945	 นายเกียรติ	พรหมมา
1946	 นายชาญยุทธ	กุลสูงเนิน
1947	 นายประยุทธ	วงษ์กลำา่
1948	 นายประภาส	เพชรย้อย
1949	 นายประมวล	สังข์ทอง
1950	 นายดาวเรือง	สมุทรเสน
1951	 นายสงวน	ผาก่ิง
1952	 นายกวีพนธ์	โคตรุชัย
1953	 นายกฎ	ชัยพินิจ
1954	 นายเสน่ห์	สายนาค
1955	 นายวิจิตร	ไพบูลย์
1956	 นายสมชาย	อินทนานนท์
1957	 นายสิงห์แดน	อู่ตุ้ม
1958	 นายยงยุทธ	เสียงลำา้
1959	 นายรุ่งเรืองชัย	ทองคำา
1960	 นายบุญเพ็ง	ชาชูรส
1961	 นายสาคร	สืบสุนทร
1962	 นายประเสริฐ	เสง่ียมอยู่
1963	 นายสมชาย	แก้วทูล
1964	 นายวิโรจน์	ทองม่ัน
1965	 นายณรงค์	สายคำาพล
1966	 นายธงชัย	หอมสิงห์ทอง
1967	 นายสิทธิพงษ์	พลซา
1968	 นายนพดล	จิตรเท่ียง
1969	 นายสมบัติ	อยู่เพ็ชร
1970	 นายไพบูลย์	เอ่ียมละออ
1971	 นายภักดี	กาไรภูมิ
1972	 นายชัยรัตน์	วงศ์ฟู
1973	 นายจักรกฤษณ์	ภาคการ
1974	 นางปิยะฉัตร	ศรีประเสริฐรัตน์
1975	 นายสมศักด์ิ	ทองบ้านบ่อ
1976	 นายสัมพันธ์	สุชาตตระกูล
1977	 นายอำานวย	สำาราญศรี
1978	 นายจักกรี	ต้ังอ้ัน

1979	 นายยอดชัย	จันทร์กระจ่าง
1980	 นายธนวัฒน์	รบกล้า
1981	 นายสงบ	หวานฤดี
1982	 นายธนดล	ภาคย์สมพงษ์
1983	 นางจิรภัทร์	สุรินทร์
1984	 นายทิวากร	ประยูรชาญ
1985	 นายสุวัฒน์	แก้วศรีสุข
1986	 นายบทมากร	ศรีสุวรรณ
1987	 นายบุญมี	จันทฤกดี
1988	 นายชาติชาย	เพชรช่วย
1989	 นายสุรพงศ์	อุปการ
1990	 นายจำารัส	อินต๊ะ
1991	 นายณรณชัย	ชูสุวรรณ
1992	 นายประสิทธ์ิ	แก้วใจ
1993	 นายอนุสรณ์	โตวรรณ
1994	 นายไสว	จันทฤกดี
1995	 นางวัลลยา	ว่องไว
1996	 น.ส.สุจินต์	สดเสมอ
1997	 นายประยงค์	ถ่ินถาน
1998	 นายสุวรรณ	เสมลับ
1999	 นายรุ่งศักด์ิ	เท่ียงตรง
2000	 นายสุเทพ	เทพนิมิตร
2001	 นายสุวิทย์	คำาใส
2002	 นายกฤษดา	ปาณะบุตร
2003	 นายนริศ	อาจธัญกรณ์
2004	 นายศักด์ิชัย	หล่อภัทรพงศ์
2005	 นายเอกศักด์ิ	เท่ียงธรรม
2006	 นายโกวิทย์	สันตจิตร
2007	 นางวัชรินทร์	ประเสริฐสุทธ์ิ
2008	 นายบัวลม	วันเย็น
2009	 นายอนัน	กันแย้ม
2010	 นายสุเทพ	หวังคะพันธ์
2011	 นายดวงแก้ว	กรรณิกา
2012	 นายณรงค์	เกษสา
2013	 นายบัญหยัด	โยธะกา
2014	 นายภิรมณ์	ประดิษฐ
2015	 นายวินัย	พุฒิเอก
2016	 นายจำาเริญ	ธีระพงษ์
2017	 นายกอบชนม์	พัชรพิมล
2018	 นายประเวทย์	รบศึก
2019	 นายประธาน	สุภาใจ
2020	 นายสุวรรณ	ภานุนำาภา
2021	 นายปรีดา	เอมเปีย
2022	 นายธนพงศ์	โพธ์ิแท่น
2023	 นายชาญศักด์ิ	ภักวงษ์ทอง
2024	 นายธงชัย	ทองสุข
2025	 นายเล็ก	สีสังข์
2026	 นายอนวัช	ลิปิกรโกศล
2027	 นายบุญส่ง	แสงสว่าง
2028	 นายอนวัทย์	สุโขธนัง
2029	 นายช่ืน	จารุไชย
2030	 นายมูฮัมหมัดกีตา	กาเต๊ะ
2031	 นายสิทธิโชค	ธรรมภิบาลอุดม
2032	 นายสมศักด์ิ	กันยะมี

2033	 นายบุญเลิศ	สอนดี
2034	 นายสุรพล	อนันตกุศล
2035	 นายวิชัย	อนันตศิริ
2036	 นายทรงศักด์ิ	สวันสุ
2037	 นายประศาสน์	กุศล
2038	 นายอาทิตย์	บุญรอด
2039	 นายมานพ	คนดี
2040	 นายสมบัติ	ทิพยเนตร
2041	 นายปรีชา	เกาสังข์
2042	 นายสมัย	เนตรแสงสี
2043	 นายประจัญ	ปงกา
2044	 นายธัชรชัย	กล้าหาญ
2045	 นายอาทร	กำาลังใบ
2046	 นายศิริขิต	ทูคำามี
2047	 น.ส.สุทธาทิพย์	ช่อมะลิ
2048	 นายเฉลิมชัย	ศรีสันต์
2049	 นางอำาไพพรรณ	ใจเอ้ือ
2050	 นายสมบุญ	สำาราญวนากิจ
2051	 นายสฤษด์ิ	ฉิมป้อง
2052	 นางกนกพร	วิภูษิตสมบูรณ์
2053	 นางสุมาลี	วีระชาติ
2054	 นายสถาพร	พลราษฎร์ลำา้
2055	 นายเด่นพงษ์	ม่ันคง
2056	 นางอารี	เป่ียมพอดี
2057	 นายศรี	เงินคำาคง
2058	 นายจิรศักด์ิ	พูนเพ็ง
2059	 นายวัลลพ	ภูมิเจริญ
2060	 นายรักชาติ	สุขสำาราญ
2061	 นายสุนันท์	รัตนธน
2062	 นายปรีดา	ทาทอง
2063	 นายยงยุทธ	เงินคล้าย
2064	 นายรังสรรค์	ล้วนมงคล
2065	 นายณัฐพันธ์	ศรียา
2066	 นายอำานาจ	ทองมอญ
2067	 นางทิพย์บุปผา	ใบสมุทร
2068	 นายศุทธวีร์(มนัส)	ยศนันท์
2069	 นายสุวิทย์	พ่ัวโพธ์ิ
2070	 นายบุญมี	นาระต๊ะ
2071	 นายสมาน	คำาปา
2072	 นายศุภมิตร	อัตถดก
2073	 นายจันทร์	เพ็ชรเสา
2074	 นายศักดา	จันทรา
2075	 นายณรงค์	ถ่ินแฝง
2076	 นายปริญญา	ไชยณรงค์
2077	 นายเนตร	แสนใจเป็ง
2078	 นายสมใจ	ผูกรักษ์
2079	 นายอนุพงศ์	ไพศาลภาณุมาศ
2080	 นายสวัสด์ิ	สุรินทร์
2081	 นายสุวินัย	เพ่ิมจรัส
2082	 นายนิเวช	แกนุ
2083	 นายเดชา	เจือกโว้น
2084	 นายสุดใจ	ทรัพยะประภา
2085	 นายกฤช	จิตต์ประสงค์
2086	 นายสมชาย	ทองทราย

2087	 นายขวัญเมือง	พิมพ์อุบล
2088	 นางนฤมล	เรียครบุรี
2089	 นายบุญส่ง	ฟูฝ้ัน
2090	 นายศุภชัย	เจาะจง
2091	 นายสหัส	รัตนะกรี
2092	 นายสุชัด	หม่ืนหนู
2093	 นายประศาสน์	อ่อนดี
2094	 นายนอร์ดิน	ยามา
2095	 นายมณเฑียร	ปวีณานันท์
2096	 นายจุมพจน์	สิทธิชัย
2097	 นายอดิศักด์ิ	ดอกแก้ว
2098	 นายโกศล	ผูกพันธ์ไทย
2099	 นายเฉลิมศรี	ราชจันทร์
2100	 นายวิเชียร	จันทะวัง
2101	 นายชัชวาลย์	ชนะพันธ์
2102	 นายสมชาย	หวังศุภางค์กุล
2103	 นายสมเจตน์	ศรีเจริญ
2104	 นางสุนิสา	พูนพิน
2105	 นายโสรัจน์	บุญเดช
2106	 นายดำารงศิลป์	วิเศษคุณ
2107	 นายเฉลิม	แตงทอง
2108	 นายประหยัด	จักรแก้ว
2109	 นายทวีศักด์ิ	จันทร์คง
2110	 นายบัววัน	สิทธิวงษ์
2111	 นายพนมไพร	พงษ์ชัยภูมิ
2112	 นายรณยุทธ	ภูมิคอนสาร
2113	 นายสุเทพ	ลาภประสพ
2114	 นางอัมพร	เชียงทอง
2115	 นายพันไซ	แถวอุทุม
2116	 นายประสิทธ์ิ	คุ้มหมู่
2117	 นางปักอี	ทองเทพ
2118	 นางณัชชนม์	คำาบุศย์
2119	 น.ส.พัชรวรรณ	ธนะสูตร
2120	 นางปารณีย์	พลอยเพียงทอง
2121	 นางเสาวณี	เพ็งสลุด
2122	 นายสังข์คีพ	สมัยกุล
2123	 นายอุระพงศ์	วัตตะพล
2124	 นายธนกฤต	ขำาคมเขตร์
2125	 นายวรรณชัย	แววสระ
2126	 นายไพวรรณ	หงอกวิลัย
2127	 นายนพพร	ขันคำา
2128	 นางอำาไพ	พรลีแสงสุวรรณ์
2129	 นายมานพ	เฮ้ียนชาศรี
2130	 นางวันดี	พุ่มพวง
2131	 นายวีระศักด์ิ	ว่องทรง
2132	 นายกฤษดา	จันทร์ลา
2133	 นายวิทยา	พรสุวรรณ์
2134	 นายสมคิด	สิงห์สถาน
2135	 นายสมหวัง	โวหาร
2136	 นายสุวัฒน์	เขมะชัยเวช
2137	 นายสมเดช	ขวัญอ่อน
2138	 นายประพล	ช่วยนุกูล
2139	 นายจำาลอง	จองจาย
2140	 นายชำานาญ	วงศ์ชนะ
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2141	 นายพรชัย	ทองถาวร
2142	 น.ส.กิตติมา	ด้วงแค
2143	 นายสำาราญ	รักษ์พันธ์
2144	 นายทองใส	วงห์กาฬสินธ์ุ
2145	 นายสมชาย	ตำาหรับ
2146	 นายไสว	ตุ้ยดา
2147	 นายสิทธิ	ดอนชัย
2148	 นายวิเชียร	กองแก้ว
2149	 นายประชัญ	คำามาบุตร
2150	 นายสมปอง	ช่วยจันทร์
2151	 นายพิพัฒน์พงศ์	ปันคำาหนู
2152	 นายปรีชา	ศิวะพฤกษ์พงค์
2153	 นายธงชัย	เสียงดัง
2154	 นายสมนึก	ร่ืนเรืองฤทธ์ิ
2155	 นายเสถียร	ถุงแก้ว
2156	 นายธวัช	คะชา
2157	 นายอธิรัฐ	เสละภูมิ
2158	 นายโกมินทร์	เวินเก่าน้อย
2159	 น.ส.วันเพ็ญ	จันทโชติ
2160	 นายทองอินทร์	มัญจะกาเภท
2161	 นายสมควร	ทองจันทร์
2162	 นายชุมพร	เข็มเพ็ชร์
2163	 นายเทียนชัย	บุดดาคำา
2164	 นายอนันต์	ไชยศรี
2165	 นายทนง	ดวงสุภา
2166	 นายทวิทย์	เตชะมา
2167	 นายสุเทพ	นุ่มน่วม
2168	 นายมูหามะนอ	บอเถาะ
2169	 นายดนัย	เหมรา
2170	 นายปรารพ	แปลงงาน
2171	 นายสมศักด์ิ	เครือคำา
2172	 นายสุชาติ	เจริญใย
2173	 นายธรรมรัตน์	จุฬามณี
2174	 นายเอกชัย	แสนดี
2175	 นายกุลระรัตน์	บุญคุ้ม
2176	 นายปฏิพัทธ์	ศิริวรกุล
2177	 นายไพบูลย์	ภูสถาน
2178	 นายสวาท	บุญย้อย
2179	 นายกู้ชาติ	สง่าศรี
2180	 นางศิริภา	โพธ์ิพินิจ
2181	 นายบุญญา	สองเมือง
2182	 นายรัตนพันธ์	สะลิมาต
2183	 นายธีระนันท์	วัชรเสรีกุล
2184	 นายวิชาญ	หนูคำา
2185	 นายประสิทธ์ิ	ทิพย์ภักดี
2186	 นายประยงค์	จามจุรี
2187	 นายบุญลือ	ชิกอ้ี
2188	 นายทัศนา	ชนะดี
2189	 นายดำารงค์	โล่ห์คำา
2190	 นายภาสกร	ทองคำา
2191	 นายศิริชัย	จัดพล
2192	 นายสมคิด	เก้ือนุ่ม
2193	 นายสมพงษ์	ใจเพียรทอง
2194	 นายอาริยะ	ไทยเจริญ

2195	 นายชาญ	บุญจันทร์
2196	 นายจรัล	ไชยจินดา
2197	 นายวิชา	สุวรรณามังกร
2198	 นายทิม	ทองบุญยัง
2199	 นายประธาน	นุตภูติพงศ์
2200	 นายจีรัชญ์	ชูแสง
2201	 น.ส.ประนอม	ชุมเรียง
2202	 นายดิเรก	กุหลาบศรี
2203	 นายคณุตม์	สีสุข
2204	 นายฉัตรชัย	กาศลังกา
2205	 นางกิตติมา	ห่อตระกูล
2206	 นายกิตติ	ใจโฮ้ง
2207	 นายพิษณุ	ศรีเพ่ง
2208	 นายปัญญา	เจริญกลกิจ
2209	 นายสำารวย	เทพทิพย์
2210	 นายเอกอรรถ	จันทนุปาน
2211	 นายอำาพล	ศรีไหมนุ่น
2212	 นายนิวัต	ดีสันเทียะ
2213	 นายอนุชา	วงศ์นาม
2214	 นายศิริพัฒน์	ธโนภาสสกุล
2215	 นายชัชพงศ์	ชูมี
2216	 นายคมสัน	กำาเหนิดหล่ม
2217	 นายจารุวัตร	นุชศิริ
2218	 นายชาติชาย	ชำานิการ
2219	 นายอารมณ์	ศิริกุล
2220	 นางติด	สมจิตร
2221	 นางวลัยทิพย์	มูสโกภาส
2222	 นางณัฐจารีย์	วิชาโคตร
2223	 นายเสกสรรค์	เกตุตรง
2224	 นายวันชัย	ทองโชค
2225	 นายธีระยุทธ	แสนสามกอง
2226	 นายดวงคำา	อัมพรประทาน
2227	 นายอดิศักด์ิ	สุรแสง
2228	 นายสนอง	ธรรมเกษร
2229	 นายวิชัย	วิใจคำา
2230	 นายประสิทธ์ิ	บุญเกิด
2231	 นายสถาพร	หนูนิล
2232	 นายศักดา	ปานเจิม
2233	 นายชูชีพ	สุขจำานงค์
2234	 นายมงคล	ภักดี
2235	 นายสุวพันธ์ุ	ดำารงวุฒิ
2236	 นายสุเทพ	ภาโส
2237	 นายฉัตรชัย	สมสวย
2238	 นายประเนตร์	แก่นปัดชา
2239	 นายสังคม	วิถีเศษ
2240	 นายวิจักร	พิกุลศรี
2241	 นายวัฒนา	หีบสระน้อย
2242	 นายสานันท์	วรรณะ
2243	 นางเพ็ญศรี	หนูทอง
2244	 นายรณพร	เอ่งฉ้วน
2245	 นายพิทักษ์	กุลบุตร
2246	 นายถวิล	ป้ันแก้ว
2247	 นายวิชัย	ศรีจันงาม
2248	 นายณรงค์	พริบไหว

2249	 นายสมศักด์ิ	ศรีหาบุตร
2250	 นายสุพจน์	ใจน้อย
2251	 นายวาสนา	ท่อทอง
2252	 นางวรีย์พรรณ	โหมดเทศ
2253	 นางวรรณพร	อินประสิทธ์ิ
2254	 น.ส.สุวรรณดี	สาแย้ม
2255	 นายปฐมพร	สมจิตต์
2256	 นายวันชัย	ดวงจันทร์
2257	 นายธงไชย	ราชบัวขาว
2258	 นายพิพัฒน์	อินต๊ะผัด
2259	 นายประสาท	อนันต์
2260	 นางนลฐญา	ภักดีกุล
2261	 นายวิศิษฎ์	อนุดวง
2262	 นายอนุกูล	ขุนแก้ว
2263	 นายปัญญา	วงค์ชาชม
2264	 นายสมพร	คุ้มบุญน้อย
2265	 นายสัญญา	จันทร์เดช
2266	 นางศิริลักษณ์	ทองอยู่
2267	 นายสุเทพ	เฉียบแหลม
2268	 นายทรงคุณ	ดาลัดกวิน
2269	 นายชาญ	อินดี
2270	 นายเกียรติพงษ์	รัดนำา้หิน
2271	 นายนิคม	จันตัน
2272	 นางสุภญาณี	ขวัญเมือง
2273	 นายนิวัติ	นพแก้ว
2274	 นายประเสริฐ	เรืองกล้า
2275	 นายสุเทพ	ศิริรัตน์
2276	 นายอรุณ	สุทธิรักษ์
2277	 นายนรินทร์	สุนันต๊ะ
2278	 นายสมชาย	อรุณเนตร
2279	 นายสน่ัน	เผือกพันธ์ุ
2280	 นางอันธนา	ธรรมสรางกูร
2281	 นายพงศกร	อุ่นอก
2282	 นางเครือมาศ	ชัยจินดา
2283	 นายธนกร	ศรีไทย
2284	 นายสุพรรณ	ฤทธ์ิวิเศษ
2285	 นางพัชรี	ตุลา
2286	 นายสำาราญ	เพ็ชรพลพันธ์
2287	 นายจิรวัฒน์	มิมำาพันธ์
2288	 นายวิเศษ	ตลับเงิน
2289	 นายบุญส่ง	ม่วงศรี
2290	 นางสุวรรณ	พวงเพชร์
2291	 นายไพบูลย์	พวงเพ็ชร์
2292	 นางละม่อม	วรพุทธ
2293	 นายสรัชชา	สุริยกุล	ณ	อยุธยา
2294	 นายอาทิตย์	ธรรมโม
2295	 นายสุชาติ	กึกก้อง
2296	 นายสมาน	ดงเย็น
2297	 นายไกรลาศ	วงศ์วานิช
2298	 นายพุทธินันท์	วังซ้าย
2299	 นางสาลินี	กำาเนิดท่าพญา
2300	 น.ส.พูลศรี	วันธงไชย
2301	 นายเกรียงศักด์ิ	คงคาช่วย
2302	 นายสุธรรม	รักบางแหลม

2303	 นายกาญ	จำารัสวงศ์
2304	 นายวิเชียร	ฉำา่สดใส
2305	 นายนุกร	แก้วตุ่น
2306	 นายสนอง	สังหม่ืนเม้า
2307	 น.ส.สุนีย์	ศักด์ิเสือ	(ศรีบุญพงค์)
2308	 นายวิทวัส	วังช้ิน
2309	 นายสมส่วน	รักสัตย์
2310	 นายจรูญ	บัวบาน
2311	 นายทวี	อ้นด้วง
2312	 นายรัศมี	กาศเจริญ
2313	 นายพงษ์ศักด์ิ	วุฒิสาร
2314	 นายบุญแถม	ตามประสี
2315	 นายอารีย์	โสมสิทธ์ิ
2316	 นายจำานาน	หนูคง
2317	 นายวิมล	ทิพย์มณเฑียร
2318	 นายมะปี	มะดิง
2319	 นายวัลลบ	ทองจารุแข
2320	 นายสิทธิพล	ทองคำา
2321	 นายธวัช	เกลาฉีด
2322	 นายบริพัฒน์	หลวงพรม
2323	 นายสุพล	จิตวงศ์
2324	 นายจอมจันทร์	คงมอญ
2325	 นางวีณา	หนูย้ิม
2326	 นางอำาพร	สัตยานุรักษ์
2327	 นายประจบ	นุชสิน
2328	 นายธานินทร์	คล้ายแก้ว
2329	 นายอนุชาติ	ภิญโญ
2330	 นายพงศ์พัฒน์	ใจม่ัน
2331	 นางกัลยา	รัตนะชีวะกุล
2332	 นายบุญเลิศ	น้อยคำา
2333	 นายสมบุญ	ใจคำา
2334	 นายศักด์ิศิริ	ก่ิงโพธ์ิ
2335	 นายรัตติกาล	นวลแก้ว
2336	 นางสุรส	วุฒิอ่ิน
2337	 นายอุทัยวุฒิ	กันหมุด
2338	 นายศราวุธ	บุญสู่
2339	 นายสงวนศักด์ิ	งอยหล้า
2340	 นายเสริม	ทองจันทร์
2341	 นายสมประสงค์	สอนไพบูลย์
2342	 นายกัมพล	กอศรีพร
2343	 นายนิคม	คำาลอย
2344	 นายสุวิทย์	แสงศรีจันทร์
2345	 นายดุสิต	วันชัย
2346	 นายทินกร	ลังการ
2347	 นายถาวร	ศรีมณี
2348	 นายกริชชัย	สุวรรณรัศมี
2349	 นายสวัสด์ิชัย	สืบวงศ์
2350	 นายพรต	เจริญพร
2351	 นายสง่า	สุวรรณรัตน์
2352	 นายสุขคำา	ร้อนกาด
2353	 นายตอปา	แซะ
2354	 นายสัมฤทธ์ิ	เสรีวงษ์
2355	 นายประเทือง	โกมลเปรินทร์
2356	 นายธนิ	สร้อยศรี
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2357	 นายสมเกียรติ	พวงเกาะ
2358	 นายหนูกลัด	จันทร์สุขศรี
2359	 นางอณุภา	หนูพินิตร์
2360	 นายวิษณุ	แจ้งใจ
2361	 นายสุวิทย์	สร้อยทอง
2362	 นายประยูร	ป่าธนู
2363	 นายเทิดทูน	ทองอ่ิน
2364	 นายสุเทพ	ผูกโพธ์ิ
2365	 นายปรีชา	เสง่ียมวิบูล
2366	 นายสมควร	พรมมา
2367	 นายธวัชชัย	กรพาหา
2368	 นายสัญญา	สิริบุญยะพร
2369	 นายสุพจน์	เช้ืออินทร์
2370	 นายสุรพล	กัณชัย
2371	 นายสมชาย	จันทรประทักษ์
2372	 นายสุกรี	พงษ์เสือ
2373	 นายจันทา	คงทน
2374	 นายประกาศ	สีดาช่วย
2375	 น.ส.สุกัญญา	กสิณศักด์ิ
2376	 ร.ตณัฐธนนท์	ปพนพัชร์นาวิน
2377	 นางปาริชาต	วิริยางคจิตตะ
2378	 นางพวงทิพย์	อินทร์สังข์
2379	 นายธานินทร์	คนบุญ
2380	 นางจรินทร์	สุขเล็ก
2381	 นายเอกภาพ	เครือคำาไหล
2382	 นายจอม	จันเทศ
2383	 นายสุรสิทธ์ิ	วงษ์เจริญ
2384	 นายรักษ์พล	โพธ์ิทิพย์
2385	 นายรงค์ฤทธ์ิ	วงศ์วาท
2386	 นายประสิทธ์ิศักด์ิ	ละครไทย
2387	 นายประโชติ	อมรวัฒน์
2388	 นายสายฝน	คุณะดอย
2389	 นายสุทิน	การสมบัติ
2390	 นายนุกูล	ธัญหมอ
2391	 นายชัยวุฒิ	โสแสนน้อย
2392	 นางอารีย์	ทองแก้วเกิด
2393	 นางไพริน	ชิปานันท์
2394	 นางปัทมา	ทิพรส
2395	 น.ส.อัจฉรา	โพธ์ิสร(วิเศษกุล)
2396	 นายดนัย	นันตา
2397	 นายนคร	คำาภูษา
2398	 นายบุญร่วม	อุ่นโต
2399	 นายมานิตย์	ป่ินศักด์ิ
2400	 นายพงษ์ศักด์ิ	ป่ินแก้ว
2401	 นายเกียรติศักด์ิ	แจ้งชูศักด์ิ
2402	 นายอาทิตย์	สุวรรณรัตน์
2403	 นายยาบีดี	กุเวกามา
2404	 นายสงกรานต์	กอมยี
2405	 นายสุธีร์	ถีติปริวัตร์
2406	 น.ส.พรรณวิภา	เจริญธนโชติ
2407	 น.ส.ศิรดา	ผ่องสุขสวัสด์ิ
2408	 นายยุทธชัย	ศรีรัชวงษ์
2409	 นายชวาล	ปันหมู
2410	 นายสงบ	ไชยศรี

2411	 นายก่อเดช	ท้ิงปากถำา้
2412	 นายอำานาจ	หินเทา
2413	 นางสุจิตรา	สุวรรณสาร
2414	 นายประดิษฐ์	เช้ือเมืองพาน
2415	 นายพนม	ซาวคำาเขต
2416	 นางสุธี	วันตานาม
2417	 นายประจักษ์	กันภัย
2418	 นายสมหวัง	ทองล้อม
2419	 นางสิริพร	มาตร์นอก
2420	 นายศิริพงษ์	พันธ์ุดี
2421	 นายพรพรหม	ธเนศอนันต์
2422	 นายประยูร	ชัยปา
2423	 นายเลิศ	เอ้ือทวีพล
2424	 นายสุทธิ	เชษฐบุตร
2425	 นายรักษพล	โคตรมงคล
2426	 นายวัชรพล	นันตะวงษ์
2427	 นายสมชาย	โพธ์ิกัน
2428	 นายชด	บูชา
2429	 นายอนุสรณ์	วิริยะรัตนพร
2430	 นายเสริม	สีสา
2431	 นายยนตร์ชัย	หิมะนันท์
2432	 นางเพลิน	ปานดำารงค์
2433	 นางกันจนา	บุญภักดี
2434	 นายสมเจตน์	มูลทุ่ง
2435	 นายไพชยนต์	ย่ีดวง
2436	 นายบุญเหลือ	พงศ์นภากาญจน์
2437	 นายสมพงษ์	กวางร้อง
2438	 นายเพลิน	หวานขัน
2439	 นายวิชาญ	อัยศูรย์
2440	 นายสุเรียน	นามเขต
2441	 นายจักรพันธ์	ทองจันดี
2442	 นายกสิณ	วงษ์สวัสด์ิ
2443	 น.ส.บุษกร	โพธิวงค์
2444	 นายบุญส่ง	กิจนุกูล
2445	 นายณัฐชัย	เบิกขุนทด
2446	 นายขจร	ใจจูน
2447	 นายสุวรรณ	ต้ังมิตรเจริญ
2448	 นายสุรินทร์	เจือทอง
2449	 นายสมชาย	เอ่ียมอาจ
2450	 นายธงชัย	เตชะสิทธ์ิ
2451	 นายดนุศักด์ิ	หม่ืนโฮ้ง
2452	 นายสิทธิชัย	ศิริโภคานนท์
2453	 นายสกล	มุทาลัย
2454	 นายเกษมสุข	ผูกไมตรี
2455	 นายธนสาร	จันทรโชติ
2456	 นายสมเกียรติ	กัลปพฤกษ์
2457	 นางสรวยทอง	พิมสาร
2458	 นายบุญศรี	นทีโสภา
2459	 นายเสกสรร	จันทรเนตร
2460	 นายสัญญา	จุลลนันท์
2461	 นายรณฤทธ์ิ	ปล้ืมใจ
2462	 นายสุทิน	ศรีบุรินทร์
2463	 นายอินทร์ตา	สุกทน
2464	 นายวสันต์	กันทะวงศ์

2465	 นายประนิต	เทพสง
2466	 นายสุชาติ	พลาอาด
2467	 นายทรงวุฒิ	ประชามอญ
2468	 นายประเดิมชัย	ทะลิ
2469	 นายวีระชาติ	อาจนาเสียว
2470	 นายอมฤต	โล่อมรินทร์ชัย
2471	 นายสุรพล	มิตรดี
2472	 นายพยับ	พูลเลิศ
2473	 นายบุญเพ็ง	อุดรพันธ์
2474	 นายนพดล	ป้องกัน
2475	 นายภูมิมิณทร์	ด้วงคง
2476	 นายวัฒนา	ผันน้อย
2477	 นายสุดตา	คำาเสน
2478	 นายอาทร	บุญเสนอ
2479	 นายเสรี	นิลสุพรรณ
2480	 นายนคร	เจริญสืบสกุล
2481	 นายทรงศักด์ิ	สุริยะวงศ์
2482	 นายวินัย	เทพเสนา
2483	 นายสำาราญ	ชัยสิทธ์ิ
2484	 นายสุบิล	ใจดี
2485	 นายอำานาจ	คงเหมาะ
2486	 นางดารณี	สีโท
2487	 นายธนานุวัฒน์	วงศ์สวัสด์ิ
2488	 นางดวงดาว	เตชะวัฒนาบวร
2489	 นายวิทยา	พุทธิรัศมีรักษ์
2490	 นายสุรสิทธ์ิ	แก้วพรรณา
2491	 นายกฤษดา	ชุ่มช่ืน
2492	 น.ส.ณัฐวรรณ	เทพเสนา
2493	 นายรณภพ	ณรงค์
2494	 นายพรชัย	ใจม่ัน
2495	 นายสุเทพ	แสงขาว
2496	 นายชาคริต	เสือใจ
2497	 นายวิทยา	นาคศิริ
2498	 นายมานพ	ปันตา
2499	 นายเวียน	ชูคำา
2500	 นายภาณุ	จูงสาย
2501	 นายยุทธพงษ์	วงศ์วาด
2502	 นางสุภาวดี	มณีรักษ์
2503	 นายสาโรจน์	สุวรรณแว่นทอง
2504	 นางรัตนาภร	ใจม่ัน
2505	 นายคารม	วังพิบูลย์
2506	 น.ส.เพ็ชร์ลัดดา	ยอดคำาปัน
2507	 นายนิกร	พลต้ือ
2508	 นายภูษิต	ระโพธ์ิ
2509	 นายชโนดม	พิทักษ์กาญ
2510	 นายศิริ	ปูชนียกุล
2511	 นายสามารถ	เรืองพุ่ม
2512	 นางพิสมัย	ทิพย์สาตร์
2513	 นายดาวอรณ์	แจ้งชูศักด์ิ
2514	 นายยงยุทธ	ใจชุ่ม
2515	 นายวรายุทธ	นิลผ้ิง
2516	 นายมนูญ	แออ่วม
2517	 นายวุฒิชัย	เฝือคง
2518	 นายประเสริฐ	สาริใจ

2519	 นายประพงษ์	อรรคสีวร
2520	 นางเทียนฤทัย	แก้วประเสริฐ
2521	 นายสมเกียรติ	รัววิชา
2522	 นายสมพร	ยืนยง
2523	 นายเรือง	สัมพันธ์สิทธ์ิ
2524	 นายบุญธรรม	ประทุมรัตน์
2525	 นายประสิทธ์ิ	วงค์ตาหล้า
2526	 นายสหัส	กะลาสี
2527	 นางจุไรวรรณ	เล่งอ้ี
2528	 นายองอาจ	เล่งอ้ี
2529	 นายธนวัฒน์	ขัติยวรา
2530	 นายพรเลิศ	คะชุนรัมย์
2531	 นางวิภาวรรณ	บุญชู
2532	 นายแสวง	ฉาดฉาน
2533	 นายอภิสิทธ์ิ	พวงยะ
2534	 นายวิโรจน์	ถาวรสังข์
2535	 นายเกียรติก้อง	อภัยพันธ์
2536	 น.ส.วาทินี	คุ้มเจริญ
2537	 นายทรงวิทย์	จันทรมณี
2538	 นายสิทธิศักด์ิ	ภู่เนตร
2539	 นางรุ่งฤดี	หยิบงามเจริญสุข
2540	 นายสุชาติ	ทองพุ่ม
2541	 นายสมศักด์ิ	ปรีดาภิรัตน์
2542	 นายอุทัย	สิธิ
2543	 นางปราณี	ย่ิงยงค์
2544	 นายธงชัย	ทานุมา
2545	 นายประหยัด	คอยช่ืน
2546	 นายมานิต	ฝ้ันวีระ
2547	 นายสมคิด	คำาโส
2548	 นายวิโรจน์	พวงภาคีศิริ
2549	 นายคำาใส	รอบรู้
2550	 น.ส.วรรณวดี	หงษาชาติ
2551	 นางเอ้ืออนุจ	โชติรัตน์
2552	 นายอำานาจ	ครุธสุพรรณ
2553	 น.ส.นิฐริน	ชลกุลจนา
2554	 นายสุภาพ	สามเพชรเจริญ
2555	 นายมานพ	สามัญ
2556	 นายสมบูรณ์	พุทธวงศ์
2557	 นายธนาธิป	ไอศวรรย์วงศ์
2558	 นายศิริพงษ์	พรหมจิตต์
2559	 นายทนงศักด์ิ	ทารัตน์
2560	 นายราเชนทร์	อินทรพันธ์
2561	 นายมงคล	อินมงคล
2562	 นายวิชาญ	ราชนารินทร์
2563	 นายสกล	ศรีแจ้
2564	 นายสมหมาย	กวางทอง
2565	 นายนรินทร์	ตรียงค์
2566	 นายสามารถ	อรุณโชติ
2567	 นายวสุพล(มนัส)	เพ่ิมพูนขันติสุข
2568	 นายรุ่งโรจน์	อังกุรทิพากร
2569	 นายประสาธน์	สุวรรณคำา
2570	 นายจำารัส	คำามูล
2571	 นางอัจชนา	หุตะมาน
2572	 นายนุกูลกิจ	วิชกูล
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2573	 นายสมนึก	จันทร์ประดิษฐ์
2574	 นายประสงค์	พุกซ่ือตรง
2575	 นายธงชัย	ถวิลรักษ์
2576	 นายสุเทพ	บัวจันทร์
2577	 นายอุทิศ	โชติรัตน์
2578	 นายบุญศักด์ิ	สารยศ
2579	 นายอำานวย	ฝ้ันคำาอ้าย
2580	 นายบุญมา	อาชาชาญ
2581	 นางวราวรรณ	ธนะกิจรุ่งเรือง
2582	 นายสมัชชา	สังข์ทอง
2583	 นางจรัสศรี	ศรีประดิษฐ์
2584	 นายสุริยะพงษ์	ศรีอ่ินแก้ว
2585	 นายอานุภาพ	พิพัฒน์โภคผล
2586	 นายคงศักด์ิ	พุทธหะ
2587	 นางณัฏฐกัญญา	ศรีหาผล
2588	 นายทวีชัย	อินอุตมา
2589	 นายฤทธิชัย	พูลพนัง
2590	 นายฉัตรอุดม	แก้วรุ่งเรือง
2591	 นายธรรมนพ	นวาวัตน์
2592	 นายศักดินันท์	เทียนเต้ง
2593	 ว่าท่ี	ร.ต.ภูมิรัตน์	นาคอุดม
2594	 นางปริยานุช	บัวบาน
2595	 นายทองพูน	ชัยก่ิง
2596	 นายไพโรจน์	เพ็ชรก่ิง
2597	 นายมาณพ	ทะวัน
2598	 นายอินสม	หน่อใจ
2599	 นายมลเทียร	นาระกันทา
2600	 นายทรวง	มูลหล้า
2601	 นายจักรพันธ์	บุญสูง
2602	 นางดวงใจ	ช่ืนชมกล่ิน
2603	 นายณรงค์	มหรรณพ
2604	 นายไพโรจน์	เกิดสนอง
2605	 นางอังคณา	อังศุพิพัฒน์
2606	 นายสมศักด์ิ	ชูสม
2607	 นายปริญญา	สมวงษ์อินทร์
2608	 นายทักษิณ	เสภารัตนานันท์
2609	 นางจุฑารัตน์	วัยกิจ
2610	 นางพัชรี	ศรีทอง
2611	 นางอรจิตต์	จักรกุล
2612	 นางไพรินทร์	ทองเบ้ีย
2613	 นายทวี	กันหาวัน
2614	 นางจำาเรียง	เจริญรัตน์
2615	 นายวิชัย	เสนาธรรม
2616	 นายลาชัน	แก้วดี
2617	 นายชาญณรงค์	ดวงดารา
2618	 นายโชคดี	สุดทองคง
2619	 นายสนอง	ราชรักษ์
2620	 นางทิฆัมพร	เร่งขวนขวาย
2621	 นายบรรจบ	เปรมปาน
2622	 นายธนัน	ธรรมราช
2623	 นายสมศักด์ิ	โคตะมะ
2624	 นางสุณี	โคตะมะ
2625	 นางกัญญาวัลย์	ผลอนันต์
2626	 นายณรงค์	แก้วเสน

2627	 นายสมพงษ์	ประยูรมหิศร
2628	 นายจิณณะ	สามศรี
2629	 นายวิจิตร	คำาวัง
2630	 นายกฤษณ	สุขพานิช
2631	 น.ส.พัชรี	เสือเปรม
2632	 นายสยามรัฐ	อวัยวานนท์
2633	 นายเจริญชัย	เจริญศรี
2634	 นางจิตรา	ชลัมพุช
2635	 นายวินัย	ร่วงราช
2636	 นายประพันธ์	ธนะกิจรุ่งเรือง
2637	 นายอากาศ	สวนอินทร์
2638	 นายไว	แซ่ล้ิม
2639	 นางเกษแก้ว	นิรมานสกุลพงศ์
2640	 นายนรศักด์ิ	วิจฝัน
2641	 นายสมชาย	ทองคำาใส
2642	 นายประเสริฐ	ภาคภูมิ
2643	 นางธัญญภรณ์	ไชยศรี
2644	 นายวินัย	พลาอาด
2645	 นายธีระยุทธ	ไชยช่วง
2646	 ร.ต.ประคิด	ปฐมศิริกุล
2647	 นายวิระ	สังข์คำา
2648	 นางพุ่มพิณทอง	ขันคำานันต๊ะสกุล
2649	 นายแอ๊ด	แก้ววิเชียร
2650	 นายสมเกียรติ	ช้ืนเย็นดี
2651	 นายสมเพียร	ศรีสุนทร
2652	 นายสมศักด์ิ	บุ้งทอง
2653	 นางวงดาว	ประภาโส
2654	 นายสมบัติ	อ่อนสอาด
2655	 นายธงชัย	สุวรรณมาศ
2656	 นายสิงขร	หม่ืนหาญ
2657	 นายสุจิน	สุนันตา
2658	 นายสัมพันธ์	รูปสูง
2659	 นายประทวน	สุระมุล
2660	 นายยุทธศักด์ิ	แสนนรินทร์
2661	 นายบุญธรรม	บริสุทธ์ิ
2662	 นายวิโรจน์	วงศ์หิรัญรัชต์
2663	 นายสัมพันธ์	มีชูเกตุ
2664	 นางสิรภัทร	สืบค้า
2665	 นางปาริฉัตร	เนียมพุ่มพวง
2666	 นางนุชนาถ	ลอยเด่น
2667	 นางรานี	โพธิปักษ์
2668	 นายวิสูตร	เพ็งสุข
2669	 นายธีรพัฒน์	ต้ือตัน
2670	 นายจรูญ	รักสนิท
2671	 นายเสถียร	โพธา
2672	 นายอิสระ	ศิริวัฒนกาญจน์
2673	 นายจุติเทพ	โพธิปักษ์
2674	 นายธีรรัชต์	เอ่ียมเหมือน
2675	 นายสงกรานต์	เกตุทับทิม
2676	 นายวิชัย	เจริญ
2677	 นายสัญญา	วัฒนกุล
2678	 นางภัคจิรา	นวนเท้า
2679	 นายพนม	เรืองเจริญ
2680	 นายอนุชิต	จันทรวิมลพันธ์

2681	 นายสันธาน	ม่ันคง
2682	 นายพรชัย	ศรีโพธ์ิทอง
2683	 นายศราวุธ	สุกเหลือง
2684	 นายเอกมล	ทองคำาชุม
2685	 นายชัยพรรณ	ศรีสุนทร
2686	 นายสุรชาติ	เล้าตระกูล
2687	 นายวิรัตน์	เรืองฮุย
2688	 นายสราวุฒิ	กังวีระนนท์
2689	 นายพิภพ	อรุณจินดาวรรณ
2690	 น.ส.จันทร์ฉาย	โยธคง
2691	 นายอนุสรณ์	สนธิคุณ
2692	 นายต๋าคำา	ใสนวล
2693	 นายดิเรก	สุขเจริญ
2694	 นายสมศักด์ิ	มณฑาทอง
2695	 นายประดิษฐ์	กระจาดทอง
2696	 นายชำานาญ	สีคำา
2697	 นายสมบัติ	ภู่พันธ์
2698	 นางลัดดา	จริยเวทย์
2699	 นายอำานาจ	แก้วสะอาด
2700	 นายวัน	สุวรรณชาติ
2701	 นายประสิทธ์ิ	วงศ์ชัย
2702	 นางเพ็ญศรี	ศรีจันทร์
2703	 นายจำาเริญ	ศรีเท่ียง
2704	 นายเพลิน	เจาะจง
2705	 นายพงศ์ปณต	นนท์ชัยพัฒน์
2706	 นายชำานาญ	สุขวิลัย
2707	 นายสมชาย	มีชัย
2708	 นายสินชัย	หอมจันทร์
2709	 นางยุภา	ด้วงโยธา
2710	 นายศิริ	คำาสุข
2711	 นางสายพิณ	เนียมพูล
2712	 นายทวีศิลป์	เครือพรมมินทร์
2713	 นายพิริยะ	ปัญญาสาร
2714	 นายสุทัศน์	ปะละใจ
2715	 นางสุพัชราพร	สินทอง
2716	 นายประยูรยงค์	หนูไชยา
2717	 นายเชิญ	เชยงูเหลือม
2718	 นายศิรเทพ	สุจรรยา
2719	 นายสุรจิตต์	ครอบบัวบาน
2720	 นายปรีดา	ว่องไวอมรเวช
2721	 นายวิโรจน์	วรรณชัย
2722	 นายวรกิจ	โตจำาเริญ
2723	 นางเพ็ญรัตน์	คงฤทธ์ิ
2724	 นายพรชัย	ศรีสมบัติ
2725	 นายสมศักด์ิ	แมดเมือง
2726	 นายยงยุทธ	นำาชัย
2727	 นายนิกร	ศรีธิ
2728	 นางฐิตาพร	สาระเวก
2729	 นายอัมพร	ปานมงคล
2730	 นายฉลอง	ของเดิม
2731	 นายสมบัติ	ลิบงามเลิศ
2732	 นายประสงค์	โนรีเวช
2733	 น.ส.กมลลักษณ์	พิทักษธรรม
2734	 นายออ	หลำาพา

2735	 นายสมชาย	ผลฟัก
2736	 นายวุฒิพงศ์	สังข์โพธ์ิ
2737	 นายรุ่ง	หิรัญวงษ์
2738	 นายชาตรี	ผดุงพงษ์
2739	 นายประมวล	อวดกล้า
2740	 นางวนิดา	รวยสำาราญ
2741	 นายสกล	สาริกา
2742	 นายทนงศักด์ิ	แสงประสิทธ์ิ
2743	 นายณรงค์	หนูชูแก้ว
2744	 นายปัญญา	รักธรรม
2745	 นายวิวัฒน์	สลีสองสม
2746	 นายสาหยุด	จีบโจง
2747	 นางพัทธนันท์	แย้มนวม
2748	 นายคณิต	ราชวาณิชย์
2749	 นางอรทัย	มณีโต
2750	 นายวิชาญ	กงชัยภูมิ
2751	 นายอดิศักด์ิ	แดงสกุล
2752	 นายสาคร	ยอดทองเลิศ
2753	 นายสุชาติ	จันทวงษ์
2754	 นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์
2755	 นางพรทิพย์	ภุมรินทร์
2756	 น.ส.โสภี	บริสุทธ์ิ
2757	 น.ส.สุวรรณี	วงษ์จู
2758	 นายชาญชัย	เรืองศิลป์
2759	 นายดำารงค์	ฤทธ์ิช่วย
2760	 นายประชัน	ธรรมป๊อก
2761	 นายประวิทย์	โยธาราษฎร์
2762	 นายกำาจร	ศรีทองใบ
2763	 นายศราวุฒิ	โกอินต๊ะ
2764	 นายประเสริฐ	บัวคล่ีใบ
2765	 นายชอบ	บุตรเพียร
2766	 นางอาภรณ์	เจนวิถีสุข
2767	 นายไพรัช	ม่ิงผล
2768	 นายอัสสดา	เก้ือกากร
2769	 น.ส.เดือนรุ่ง	ขำาทวี
2770	 นายหิรัญ	เพชรมาก
2771	 นายปิยะ	แข่งเพ็ญแข
2772	 นายอำานวย	เหล่าตระกูลงาม
2773	 นายอำานาจ	อินวัตพันธ์
2774	 นายโพธิเศรษฐ์	อรุณโรจน์
2775	 นางเพชรรัตน์	ชุมแวงวาปี
2776	 นายวิรัตน์	สิทธิมูล
2777	 นายสมนึก	สมานไทย
2778	 นายไพศาล	สถิตวิบูรณ์
2779	 นายนรินทร์	กันกา
2780	 นายวิชชา(วิชา)	ร่วมสุข
2781	 นายชัยวัฒน์	โพธ์ิแจ้ง
2782	 นายสมชาย	เลขาวิวัฒน์
2783	 นายวรพจน์	ล้อมล้ิม
2784	 นายจรัญ	พระสงฆ์
2785	 นายดิเรก	ส่งเสริม
2786	 นายมานะ	เกิดมณี
2787	 นายสมบุญ	อยู่สำาราญ
2788	 นายสุรเดช	ค่อยประเสริฐ
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2789	 นายวรวุฒิ	วงศ์ข้าหลวง
2790	 นายสยาม	ช้างเนียม
2791	 นางลดารัตน์	แซ่ล้ิว
2792	 นายไชยยันต์	วงศ์โสมะ
2793	 นายสว่าง	กองอินทร์
2794	 นายสมัคร	น้อยมีชัย
2795	 นางยุพดี	ชิกเห่ียว
2796	 นางปัญจมา	ปัญญาวิวัฒนกุล
2797	 นายมงคล	สนธิ
2798	 นายบุญเชิด	โสนิกร
2799	 นายวรัญญู	กดนำา้คำา
2800	 นายคำา	คำาบุญชู
2801	 นายธวัชชัย	พูลพิทักษ์
2802	 นายสัญญา	ศรีประดิษฐ์
2803	 นางฉวี	ดวงสมร
2804	 นายกิตติชาญ	เลาหล้า
2805	 นางศิริเนตร	ขุนศรีหวาน
2806	 นายทองเล่ือน	จันแก้วบุญมี
2807	 นายกนกพันธ์ุ	ขึมจันทร์
2808	 นายตระกูล	เช่ียวเอ่ียมวัฒนา
2809	 นายอุดมศักด์ิ	กัปกัลป์
2810	 นายมงคล	ทิพย์โพธ์ิ
2811	 นายเสกสรร	สกุลเพชรทองคำา
2812	 นายธีระ	ปิยะจันทร์
2813	 นายกิตติภัค	สารีรัตน์
2814	 นายชัยรัตน์	ศรีน้อย
2815	 นายชะนะ	ศิริภัย
2816	 นางเพ็ญศรี	อติวรรณาพัฒน์
2817	 นายประมาณ	อุตกันภัย
2818	 นายบุญช่วย	ดาทอง
2819	 นายธีระ	ใจเด็ด
2820	 นางธมกร	ลายกนก
2821	 นายทินกร	สร้อยจักร
2822	 นายอมร	โลนุชิต
2823	 นายพัฒน์	ทองใบ
2824	 นายสมเกียรติ	ผิวดำา
2825	 นายนำาพล	เขียวคำาปัน
2826	 นายจรูญรัตน์	หิรัญชุฬหะ
2827	 น.ส.ฐิติมา	เรศสุข
2828	 นายวรรณชัย	จันทร์เพ็ญ
2829	 นายสุพจน์	อนันต์บุญสุข
2830	 นายเฉลิมเกียรต์ิ	เพ่ิมทรัพย์
2831	 นายขวัญใจ	วรรณพงษ์
2832	 นายสมจิตร	ฤทธิปะ
2833	 นายวิโชติ	นาคลดา
2834	 นายสุพัฒน์	ไชยยศ
2835	 นายชัยณรงค์	วิทยาวงศรุจิ
2836	 นางภาวิณี	ตันสกุล
2837	 นายพยนต์	เรืองระยนต์
2838	 นายภาสกร	นาชัยเวียง
2839	 นายบางรักษ์	เชษฐสิงห์
2840	 นายสมชัย	เสริฐศรี
2841	 นางสุพิชฌาย์	แสงแข
2842	 นายแดนชัย	เก๋ียงคำา

2843	 นางรดากุณช์	บุญแสง
2844	 นางอาวดี	ปานเจิม
2845	 นายชัยเสน	เหมืองหม้อ
2846	 นายสุนทร	สุทธนะ
2847	 นายเกรียงศักด์ิ	ประยืนยง
2848	 น.ส.วัลยา	นุ้ยศรีราม
2849	 นางสุจิตรา	ตระกูลเลิศรัตน์
2850	 นายตรีภพ	ทิพยศักด์ิ
2851	 นายประภากร	พัฒนคร้าย
2852	 นายสุนทร	อินทรศักด์ิ
2853	 นายสมัย	สินทร
2854	 นายธวัชชัย	เมืองต๊ิบ
2855	 นายเชาว์	ใจทิพย์
2856	 นายพันธ์ศักด์ิ	ธรรมรัตน์
2857	 นางสำาอาง	หมอกขุนทด
2858	 นางบุศรา	พุ่มพวง
2859	 นายวัฒนชัย	ฉิมแย้ม
2860	 นายสุทัศ	เข่ือนเพ็ชร
2861	 นายสุทธิพงษ์	ไชยเมืองช่ืน
2862	 นายประกอบ	นพกาศ
2863	 นายสุระพงศ์	โดดเด่ียว
2864	 นายดนัย	อินทรสมใจ
2865	 นายเอกมินทร์	บุญพระรักษา
2866	 นายสรนันท์	จำาปาศรี
2867	 นางสุพรรณ์	สุนทร
2868	 นางจิตนภา	สุวรรณพาหุ
2869	 นายสุวิทย์	ไชยจรัส
2870	 นายสุรพล	กล่ินพันธ์ุ
2871	 นายเกตุ	สัมพันทะสิทธ์ิ
2872	 นายอรุณ	เกปัน
2873	 นางรุ่งอรุณ	ปานมงคล
2874	 นายวาที	วีรกิโกศล
2875	 น.ส.วัชรี	บำารุงศรี
2876	 นายสุชาติ	สมหมาย
2877	 นายคิด	ทาวัน
2878	 นายไพรัช	อินต๊ะจัง
2879	 นายอดิศร	นุชดำารงค์
2880	 นางเตือนใจ	นุชดำารงค์
2881	 นายสงคราม	ยาพิกุล
2882	 นางบุปผาชาติ	วงศ์สุวรรณสิริ
2883	 นายณัฐวัฒน์	นุ้ยศรีราม
2884	 นายวัชรินทร์	ดีด้วยชาติ
2885	 นายทวี	ลือชา
2886	 นายวินัย	จิตต์สมสุข
2887	 นายหยัน	สายทอง
2888	 นายเกียรติศักด์ิ	เพชรสกุลวงศ์
2889	 นายสมเกียรติ	ร่ืนกล่ิน
2890	 นายมนตรี	ยวนเศษ
2891	 นายโชคชัย	คภะสุวรรณ
2892	 นางนฤมล	อินทะพันธ์ุ
2893	 นายสมควร	จิตต์คำา
2894	 นายบุญส่ง	วงศ์ภา
2895	 นางศุภา	ศรีสมัย
2896	 นายสมชาย	เลาหะพิพัฒน์ชัย

2897	 นางกัลยาณกิต	จัตวา
2898	 นายบุญมี	พิมพิสาร
2899	 นางสุพัตรา	ประจง
2900	 นายอดิศัย	สุวรรณโณ
2901	 นายนิรุธ	อ้วนโพธ์ิกลาง
2902	 นายสุรินทร์	วิยาพร้าว
2903	 น.ส.สุพรรณี	ใจเท่ียง
2904	 นายณรงค์	ดีขุนทด
2905	 นายมานพ	ตู้คำา
2906	 นายเมชาล	ยะนาวงค์
2907	 นายพฤกษ์	หล้าบุตร
2908	 นายธวัชชัย	จึงเจริญ
2909	 นางเพ็ญทิพ	พิณสายแก้ว
2910	 นายสมพร	เลาหะรัตน์
2911	 นายเกรียงศักด์ิ	เกตุเล็ก
2912	 นางพิมล	บุญราช
2913	 นายพงศ์ธร	บรรณโศภิษฐ์
2914	 นายวีระพล	ยุภิญโญ
2915	 นายนิคม	เกิดผล
2916	 นางจุไรรัตน์	สังข์ขาว
2917	 นายสุกล	ราชแก้ว
2918	 น.ส.วิสุตรา	อินทองแก้ว
2919	 นายเอกศักฎ์ิ	ภูมิศิริรักษ์
2920	 นายสมคิด	เสนาะสันต์
2921	 นายสมศักด์ิ	นรสิงห์
2922	 นายชิณวัตร	แก้วทอง
2923	 นายวัชรินทร์	วิเชียรนพรัตน์
2924	 นายทรงพล	ครุฑไชยันต์
2925	 นายวิเชียร	นนท์ตา
2926	 นายสุรัตน์	หงษ์สระแก้ว
2927	 นายวรวิทย์	รักษาแก้ว
2928	 นายอุทิศ	ร่มเย็น
2929	 นายธานินทร์	หอมหวล
2930	 นายนพดล	พลลิพัง
2931	 นายพิศิษฐ	จันทร์คุณาภาส
2932	 นายธนกฤต	พิทักษ์
2933	 นายประเวชน์	พิทักษ์ธรรมกุล
2934	 นายสมหวัง	แก้วศรี
2935	 นายมังกร	แก้วพรม
2936	 นายพินิจ	ป่ินสุวรรณ
2937	 นายประจวบ	อุ่นใจ
2938	 นายประสิทธิพร	เสนาสุทธิพร
2939	 นายสังวาลย์	บุญกาล
2940	 นายกำาพล	สมสมัย
2941	 นายมานพ	งอยจันทร์ศรี
2942	 นายภิรมย์	เสนสิทธ์ิ
2943	 นายสุระชัย	สิงหถิน
2944	 นายสมบัติ	แข็งแรง
2945	 นางมณฑ์นภัสสร	จันทร์เพ็ง
2946	 นางสายสุดใจ	ชุนเชาวฤทธ์ิ
2947	 นายอำานวย	ร่องดุสิต
2948	 นางลัดดาวัลย์	ประสาร
2949	 นายเกรียงไกร	สีหรัตนปทุม
2950	 นายธัญนรินทร์	ณ	นคร

2951	 นายอุธร	สุทธิมิตร
2952	 นายเรืองฤทธ์ิ	ปินโน
2953	 นายนิวัฒ	เข่ือนพันธ์
2954	 นายประจวบ	มณีฉาย
2955	 นายนิสาด	เหล่าคนค้า
2956	 นายวิชัย	นันลังค์
2957	 นางสุภาษิต	วงษ์กำาภู
2958	 นางณัฐวรรณ	เปาริก
2959	 นางยุพรรณี	เข็มกลัด
2960	 นายนิวัติ	คชานันท์
2961	 นายสมเกียรติ	โอภาส
2962	 นายเจริญ	ขุนทอง
2963	 นายประสิทธ์ิ	บุญชัย
2964	 นายกฤษชนะ	นิสสะ
2965	 น.ส.นงลักษณ์	เอ่ียมศรี
2966	 นายสง่า	อินทจักร
2967	 นายบรรจบ	เสือเหลือง
2968	 นายอุ่นเรือน	ปวงขันทะ
2969	 นางรัชนีกร	ชาญเดช
2970	 นายนันทพงษ์	คำาปิน
2971	 นายนครสวรรค์	ศรีไสย์
2972	 นายไพศาล	เทียมยม
2973	 นายยงยุทธ	ต๋ิวสกุล
2974	 นายสุเนตร	ต้นแก้ว
2975	 นายกมลวิศิษฏ์	เสือเหลือง
2976	 นายนพดล	กองอยู่
2977	 นายสุขสวัสด์ิ	โต๊ะพาน
2978	 น.ส.เสาวลักษณ์	บุญทาพฤกษ์
2979	 นายอุทัย	บัวพันธ์
2980	 นายสมบัติ	นันทสว่าง
2981	 นายประจักษ์	จันทร์แก้ว
2982	 นายอุปถัมถ์	กาบบัว
2983	 นายณัฐธนชัย	ใจหลัก
2984	 นายวินัย	ถ่ินโพธ์ิวงษ์
2985	 นายประยุทธ	จิตรกลาง
2986	 นายสมบัติ	ม่อมพะเนาว์
2987	 นายจรูญ	กิติสาร
2988	 นายวรพจน์	ทิพลือชา
2989	 นายรัตนชัย	เขยชัย
2990	 นายภูริชร์	คำาแก้ว
2991	 จ.ส.ต.รังสรรค์	นันทโพธ์ิเดช
2992	 นายสกล	ศรีเงิน
2993	 นายหฤษฎ์	เครือเตียว
2994	 นายประภัสร์	ทองเต็ม
2995	 นายชัยณรงค์	ครามสูงเนิน
2996	 นางธันยพร	ธรรมโชติ
2997	 นายสมสันต์	บุญเกษม
2998	 นางพรรณี	ทับทองหลาง
2999	 นายวิโรจน์	รัตนพรเจริญ
3000	 นายสุรสิงห์	สุวรรณ์
3001	 นายไพรวรรณ	นุ่นสง
3002	 นายวายุกฤช	ศรีสุนนท์
3003	 นายสุวัฒน์	สุวรรณชาติ
3004	 นายศิวณัฐ	ส่ีเหรียญน้อย
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3005	 นายบุญเหลือ	โกยทรัพย์มา
3006	 นายวรวิทย์	อ่ิมทรัพย์
3007	 นายพัด	บุญสารี
3008	 นายสมใจ	สวดสม
3009	 นายยงยุทธ์	ถาวร
3010	 นายสมหมาย	มีสี
3011	 นายสุรสันต์	ประทุมไข
3012	 นายเสน่ห์	ยะกันมูล
3013	 นางปราณี	นาคชำานาญ
3014	 นางวาสนา	สีสังข์
3015	 นางจีรกานต์	วงค์ปัญญา
3016	 นายจีรศักด์ิ	กูลเรือน
3017	 นายวิวัฒน์	คุ้มภัย
3018	 นางกรองแก้ว	ศรีพระราม
3019	 นายสมชาย	ชาติชำานาญ
3020	 นายนฤดล	สีชาติ
3021	 นางผ่องศรี	ช่วยจันทร์
3022	 นายสมพล	โสมทัพมอญ
3023	 นายวิเชียร	ขำาสระน้อย
3024	 นายกิตติ	ศักด์ิคะทัศน์
3025	 นายอาคเนย์	เป็นใจ
3026	 นายวรรณะ	ทองมี
3027	 นายชรินทร์	เสนอินทร์
3028	 นายชัยยา	อินทรเสน
3029	 นายฐนพงษ์	ปุรินทราภิบาล
3030	 นางวชรภรณ์	รัตนวีระพันธ์ุ
3031	 นางนงนุช	วงค์วิจิตร์
3032	 นางนิรมล	นิลปาน
3033	 นายสถิรวุฒิ	เกษแก้ว
3034	 นายสุเจนต์	สุริยะโสภา
3035	 นางอัจฉรา	เหมือนประสงค์
3036	 นางวรรณเพ็ญ	สุขสมอรรถ
3037	 นายบุญธรรม	จินะ
3038	 นายเมธี	สังข์ทุ่ง
3039	 นายเจนศักด์ิ	บึงอำาพันธ์
3040	 นายสุภาพ	ฦาชา
3041	 นายสามารถ	พัดทอง
3042	 นายสมพงษ์	สีนวล
3043	 นายณรงค์	เพชรสาย
3044	 นายบัณฑิตย์	อำา่ทอง
3045	 นายทองลวย	ชลพันธ์
3046	 นายเดชาวุธ	เศรษฐพรรค์
3047	 นายสมศักด์ิ	วนัสสกุล
3048	 นายรังสรรค์	ไชยวงศ์
3049	 นายวรวิทย์	โกกิลารัตน์
3050	 นายสมคิด	ติต๊ะ
3051	 นายกำาธร	สุวรรณเวช
3052	 นายณัฐวุฒิ	เงินดี
3053	 นางสุรัตน์	ธงไชย
3054	 นายวันชัย	มาตุภูมานนท์
3055	 นายดำารง	สิงห์นันท์
3056	 นายอีสา	หลงสลำา
3057	 นายวิชัย	ทองกระจ่าง
3058	 นายสุขุม	ธรรมโรจน์

3059	 นายนิกร	สุวรรณการณ์
3060	 นางกันยา	ลาภวงศ์ประเสริฐ
3061	 นายประหยัด	ต๊ะนะสา
3062	 นายสมปราชญ์	ผลชู
3063	 นายดนัย	นิลคูหา
3064	 นายธรรมนูญ	เน่ืองพุก
3065	 นายร่ืนฤดี	วนัสสกุล
3066	 น.ส.วราภรณ์	คงสมา
3067	 นายวริทธ์ิ	คิดถูก
3068	 นายโสภณ	หุตะปาน
3069	 นายนคร	บุญเมือง
3070	 น.ส.เบ็ญจมาศ	สีคำาอินทร์
3071	 นายพีระพงศ์	นันทชาติ
3072	 นายพานิช	หยงสตาร์
3073	 นายพูนสวัสด์ิ	ภัทรอนันตนพ
3074	 น.ส.สุรีรัตน์	วรรณหงษ์
3075	 นางทัดดาว	พรรณเพียร
3076	 นางสยุมพร	สวัสด์ิวงษ์
3077	 นายเฉลียว	สีทอง
3078	 นายประจวบ	เพราะสำาเนียง
3079	 นายพีรวัศ	เทกมล
3080	 นายศุภากร	ปทุมรัตนาธาร
3081	 นายเมธินทร์	กาวิเต
3082	 นายประธาน	ทองป่ิน
3083	 นางดารุณี	ทาเศษ
3084	 นายอนุพงศ์	กาบจันทร์
3085	 นายสมศักด์ิ	จิตคงสง
3086	 นายสายพิน	เปียสวน
3087	 นายสมพงค์	อินขัตย์
3088	 นายพิเศรษฐ	ลือชานิมิตจิต
3089	 นางอรทัย	เมฆฉาย
3090	 นางสมหมาย	อินทนานนท์
3091	 นายอดุลย์	ศุขะเนตร
3092	 น.ส.ชมพูนุช	น่าบัณฑิต
3093	 นายทวีป	ศรีพงษ์
3094	 นายสมัคร	ดอนนาปี
3095	 นายวิทยา	โกษาผล
3096	 นายสมชาย	ใจยงค์
3097	 นายคำาสุข	ไตรเกษม
3098	 นายทวีพูล	เดชาวาศน์
3099	 นายสุเทพ	จันทร์สกุล
3100	 นายประพัฒน์พงษ์	สุขุประการ
3101	 นางบังเอิญ	บุญไชย
3102	 นางศิริรัตน์	สามกองาม
3103	 นายสุรวุฒิ	สุทธมุสิก
3104	 ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา	ศรวัฒนา
3105	 นายมงคล	สุภัคสกุลหิรัญ
3106	 นายสมนึก	ถ่ินเกาะยาว
3107	 นายพันธ์	สัจจโภชน์
3108	 นายกวี	ไชยชนะ
3109	 นางอินทิรา	รัตนวงศา
3110	 นายอุดม	อินโองการ
3111	 นางปาริชาต	ปัญญาสาย
3112	 นายสมหมาย	คำาแก้ว

3113	 นายสมหวัง	ไชยศรี
3114	 นางสุนิตา	หงนิพนธ์
3115	 นายพิทยา	สะศรีสังข์
3116	 นายคมสันต์	วิสิทธิสาตร์
3117	 นางหัทยา	ล่ิมวงศ์
3118	 นางกชพรรณ	วงศ์แก้ว
3119	 นางศิราณี	ดอนจักร์
3120	 นางจิรัฎฐ์	ปรานต์ประสิทธ์ิ
3121	 นายภาณุมาศ	ลำาภา
3122	 นายสมคิด	อุตรนคร
3123	 นายวินัย	สุชีวะกุล
3124	 นายวิเชียร	วีระประสิทธ์ิ
3125	 นางนันทิยา	ชอุ่มผล
3126	 นายชอุ่ม	ชอุ่มผล
3127	 นางชุติมณฑน์	อินทอง
3128	 นายศุภสิทธ์ิ	ชุนเชาวฤทธ์ิ
3129	 นางพรทิพย์	ทรัพย์ย่ิง
3130	 นางเปรมจิตต์	สุวรรณบงกช
3131	 นายอำานาจ	ใจมอย
3132	 นายวุฒิพงษ์	ดงคำาฟู
3133	 นายพงษ์ศักด์ิ	คงเทียน
3134	 นายศักด์ิสิทธ์ิ	เต๋ียวงษ์สุวรรณ์
3135	 นางอุบล	บุพพัณหสมัย
3136	 นายนพพร	เครือสิงห์แก้ว
3137	 นายณัฐพงศ์	แก้วเข่ือนขันธ์
3138	 นางนิภา	ศุภชัยวัฒนา
3139	 นางขนิษฐา	หนันสีสุข
3140	 นางสุวิมล	ถนอมเผ่า
3141	 นางณัชชา	วิสุทธิเทพกุล
3142	 น.ส.ไพรินทร์	วรรณก้ี
3143	 นายเทวรักษ์	ยอดวงศ์
3144	 นางสิริมาส	ชาญศรีเจริญพร
3145	 นางพัชรินทร์	ปะละน่าน
3146	 นางเพ็ญศรี	กันพร้อม
3147	 นางพรทิพย์	บาลี
3148	 นางขวัญจิตร	โสภิตชา
3149	 นายเทียนชัย	สิริเรืองบุญ
3150	 นายพิรส	บุญชุม
3151	 นายพลาวุธ	น้อยเค่ียง
3152	 นางเพ็ญจันทร์	ย่ิงคง
3153	 นายสุธน	ตันโสภณธนาศักด์ิ
3154	 นายพิทักษ์	ชิดเครือ
3155	 นายนิพนธ์	เข็มนาค
3156	 นายประพันธ์	ทองสุข
3157	 นางจิระวัลย์	ฉลวยแสง
3158	 นางทัศนีย์	บุญเต็ม
3159	 น.ส.ณัฐชนนษ์	อุปัชฌาย์
3160	 นางบุบผา	หงษ์อ่อน
3161	 นางสิริกร	วิศาลวณิชธัญ
3162	 นายประโยชน์	ก้านจันทร์
3163	 นางทิพวรรณ	เสนาพิทักษ์
3164	 นายสายยนต์	สีหาบัว
3165	 นายสุชาติ	สว่างอารีย์รักษ์
3166	 นายบรรจง	ตุ่มอินทร์

3167	 นายวิชัย	ธนาสุนทร
3168	 นายกร	กาญจนรัชต์
3169	 นายรวมศิลป์	มานะจงประเสริฐ
3170	 นางสายใจ	ผุดผ่อง
3171	 นายศักด์ิชัย	โปร่งพันธ์
3172	 นายดุสิต	ทาบสุวรรณ์
3173	 นายถวัลย์	พงษ์นิกร
3174	 นายอดิศร	คำาหม่ืน
3175	 นายธเรศ	สมณะ
3176	 นางอาสน๊ะ	สะมาแอ
3177	 นางตอยีบ๊ะ	บุญยาวีร์
3178	 นางศรีอรุณ	สุขเจริญ
3179	 นายวรรณศักด์ิ	รุ่งโรจน์วณิชย์
3180	 น.ส.เอ้ือใจรัช	ทองดอนโพธ์ิ
3181	 นายนิสิทธ์ิ	ยมศิริ
3182	 นางพรศรี	บัวเงิน
3183	 นางวรรณภา	จะชาลี
3184	 นายนาวี	วรรณสุข
3185	 นายมนูญ	ธรรมโรจน์
3186	 นางสุนันทา	ตันศิริ
3187	 นายสมเกียรติ	พลวิเศษ
3188	 นายสุวัฒน์	บุญกุศล
3189	 นายวิเชียร	เข็มทอง
3190	 นางพนัชกร	บุอ่อน
3191	 นายพิชัย	อินทรัตน์
3192	 นายศุภพงศ์	บุณยเกียรติ
3193	 นางนัฐธิดา	แสงภู่
3194	 นายเนรมิตร	รุกขเชษฐ์
3195	 นายพิทยา	จตุวรพัฒน์
3196	 นางเบญจมาศ	ยกฤทธ์ิ
3197	 นายพันธ์ุศักด์ิ	พูลทอง
3198	 น.ส.ขวัญใจ	จันที
3199	 นายชนะ	สุดประเสริฐ
3200	 นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ
3201	 นายแสงนำา	ผจงวิริยาทร
3202	 น.ส.รุ่งทิพย์	ดีสมุทร
3203	 นายธราเทพ	กุลพานิช
3204	 นางจุรีรัตน์	สุขเกษม
3205	 นายพรชัย	เฉลิมสุข
3206	 นายยงยุทธ	พนิตอังกูร
3207	 นายวรพล	รัตนสุวรรณ
3208	 นายสุข	แสนงาม
3209	 นายประสิทธ์ิ	เพียรอนุรักษ์
3210	 นายจุมพฏ	ชอบธรรม
3211	 นายอนุสรณ์	โมห้างหว้า
3212	 นางสาย	สรรพกิจ
3213	 นายบุญปลูก	เนตรหนู
3214	 นายพสุพิช	คงพันธ์ุ
3215	 นางเบญญาภา	ช้อยจอหอ
3216	 นางมณีรัตน์	หม่ันกลาง
3217	 นางอนงค์	ชานะมูล
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1 นายประทุม บุญเลิศ
2 นายปรีชา รมณารักษ์
3 นายวิชา แนววงศ์
4 นางพรรณอร พินิจอักษร
5 นางควรคิด กล้าณรงค์ราญ
6 นายพสิษฐ์ นพคุณ
7 นางจรวย สิงห์พยัคฆ์
8 นายเจริญสุข จ่ันเพ็ชร์
9 นายกฤษณ์ เก้ือชู
10 นายสุทธิชัย วีระไพบูลย์
11 นายประเดิม แก้วแก่น
12 นายทวี คงแสงดาว
13 นายจรุง กาญจนกุล
14 นายทวี หนูทอง
15 นายวีระ นาคศรีสุข
16 นายไพฑูรย์ กล่ินอ่อน
17 นายปรีชา พานิชมาท
18 นางรำาพึง นาคสินธ์ุ
19 น.ส.ขนิษฐา ดิษฐบรรจง
20 นายสันติภาพ วรรณเพ่ิมพูล
21 นางระเบียบ วังศรี
22 นายวุฒิ กล่ินระคนธ์
23 นายมนัส มาลีวงษ์
24 นายสิทธิโชค ธรรมภิบาลอุดม
25 นางมณี ว่องไว
26 นายสมชัย โพธ์ิศรีหิรัญ
27 นายสายัณห์ ประดับแดง
28 นายบุญสิน สุรเสียง
29 นายสำารอง ขวัญเมือง
30 นายอำานวย เทพทัศน์
31 นายพินิจ เจียมภิรมย์ศักด์ิ
32 นางสงบ รุจิรัตน์วานิช
33 นายพิภพ ละเอียดอ่อน
34 นายพนม ควันธรรม
35 นายสนอง เกิดในมงคล
36 นายอดุลย์ ภูยาธร
37 นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำารง
38 นายสวงค์ จงแจ้งกลาง
39 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
40 นางสุดารัตน์ ฤกขะเมธ
41 นายสิงห์แก้ว กันทะวงค์
42 นายณรงค์ชัย มารุ่งเรือง
43 นายสุทัศน์ วรรณเมืองเก่า
44 นายเริงชัย เผ่าสัจจ
45 นางสุชาดา อำานวยวิวัฒน์
46 นายอนันต์ กิมภากรณ์
47 นายพินิจ ประสารบุญ
48 นายพงศกร อินทรกำาเนิด
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49 นายรัตน์ ประพงษ์
50 นายวิทัศน์ ศรีวิวรรธนกุล
51 นายสุเทพ สักทอง
52 นายประสิทธ์ิ กำาทอง
53 นางประยูร วรรณคุณ
54 นายชาญณรงค์ รุ่งเรืองศรี
55 นายไพบูลย์ สาลีทอง
56 นางบุปผา เกตุก้ัน
57 นายนพดล วุฒิอารีย์
58 นายวินัย ปัญญาธัญญะ
59 นายสนาม ฤทธ์ิเดช
60 นายศุภวิทย์ วิรัชชกุล
61 นางวิไล ปุบผะโก
62 นายนันทวัฒน์ รัตนโพธิวัฒน์
63 นายทา เมืองแก้ว
64 นางทิพย์วารี สมพงษ์
65 นายจรัญ ปัญญาสิทธ์ิ
66 นายชัยพฤกษ์ อินทรคุปต์
67 นางนพรัตน์ จ่ันเชย
68 นางมัณฑนา วงศ์เงิน
69 นายวิเชียร สุมันตกุล
70 นายวินิจ รักชาติ
71 นางสีไพร เหลืองหิรัญ
72 นายอำานวย กุลนาพันธ์
73 นายอ่อน เทือนสูงเนิน
74 นายแสงอนันต์ รัตนโกมล
75 นายสร สาระคุณ
76 นายอนันต์ รัตนคำามน
77 นางเบญจมา บำารุงถ่ิน
78 นายจรัล รุจิเรกพัฑฒนะ
79 นางวิไลวรรณ มณีวงศ์วิโรจน์
80 นายบรรจง กุลชิต
81 นายสุรพล รุจิโรจน์
82 นายบำารุง แสงสว่าง
83 นายประเสริฐ อรุณรัตน์
84 นายปัญญา สุทธศรี
85 น.ส.พิศวาท มีเมือง
86 นายสมาน พงศ์ชำานะภัย
87 นายสำารอง ป่ินนิล
88 นางวิภาวรรณ รุณสุข
89 นายชลอ แสงประเสริฐ
90 นายสากล ทองคำาจันทร์
91 นางกาญจนวรรณ วรวุธ
92 นางทับทิม ชุมเกษียร
93 นายถนัด วชิรจุติพงศ์
94 นายณรงค์ ถาวรวัตต์
95 นายประเสริฐ เสรีวัตตนะ
96 นายสังข์ พันสนิท

97 นายณรงค์ เจริญผล
98 นายโกมลชัย บุญไชย
99 นายสังวาลย์ สังข์วรรณะ
100 นายบุญพบ ดอนชัย
101 นางสุกัญญา ดาจง
102 นายเอนก อุบลศุข
103 นายวสันต์ จรภักดี
104 นายสนิท ถนอมรอด
105 นายสมคิด มหิทธาฤทธิไกร
106 นายประดิษฐ์ หอมจีน
107 นายทศพร นาคนาเกร็ด
108 นางสร้อย บุญประคอง
109 นายประยงค์ เต็มดอน
110 นายปรีชา เฉลิมพิชัย
111 นายวาสิต ชโยจ
112 นายเชาว์ ชัชพงศ์
113 นายวินัย ศิริกุล
114 นายพยนต์ ช่ืนศิริ
115 นายบวร กุลดิลก
116 นายสุประดิษฐ เหลาแสง
117 นายสุพล ตันติคุณ
118 นางสงวน ไข่แก้ว
119 นายเลิง ศรีสอาด
120 นายธีระพงษ์ ธรรมารักษ์
121 นายเชาว์ สอาดเจริญ
122 นางปริญญา ศุภลักษณ์
123 นายทองหลาง ลานุช
124 นายบุญส่ง ดอกไม้หอม
125 นายสงวน เดชวิศิษฏ์สกุล
126 นายสมนึก บุญยืน
127 นายโตก บุญขาว
128 นายสมนึก ทิพย์โพธ์ิ
129 นายมงคล พิมนล์พันธ์ุ
130 น.ส.อำานวย อุบลศิลป์
131 นายพิชัย ถิระศุภศรี
132 น.ส.ปราณีต คงม่ัน
133 นายจิตต์ นาดนุกูล
134 นายศิริ เจือวิจิตรจันทร์
135 นางปราณี โชครุ่ง
136 นายจรูญ ชมภูศรี
137 นายสุรสีห์ สีหะบัณฑิต
138 นายศักดา เดียวหทัย
139 นายวิรัช เบ็ญจพันธ์ุทวี
140 นายสมศักด์ิ วัฒนศัพท์
141 นายสุวัช สิงหพันธ์ุ
142 นายดำารงค์ เหมือนภักตร์
143 นายทวี ภุมรินทร์
144 นายเมธี ประจงจิตสกุล

145 นายสุชาติ พจนสุนทร
146 นายประพันธ์ เก๋ียวดำา
147 นายชนะ เด่ียววิไล
148 น.ส.นาฏยา อัตรผดุง
149 นายวินัย โรจน์พานิช
150 นางวนิดา รตานนท์
151 นายสมบูรณ์ จันทะปา
152 นายสนิท บุญพิทักษ์
153 นางสรวงสิริ ปุญญฤทธ์ิ
154 นายสมใจ บุญประสิทธ์ิ
155 นายสมศักด์ิ อินทะเสม
156 นายถวิล กุศลกุล
157 นายสุรศักด์ิ มานะเสถียร
158 นายนราเดช บุญเอ่ียม
159 นายมานะ ศรีวงษ์วรรณะ
160 นางอัมพร พวงแก้ว
161 นายประภาส เพ่ิมพูน
162 นายประพนธ์ งามภักดี
163 นายนิวัตน์ ชูแสง
164 นายปรีชา ศรีทวีป
165 นายสำาอางค์ โยธี
166 นายชาญวิทย์ อัครศรีวร
167 นายสมศักด์ิ แมดเมือง
168 นายมานิต เพชรลำา้
169 นายมานะ พ่ึงพิศ
170 นายสถิตย์ สวินทร
171 นางนุ่น เตียวพานิช
172 นางสำาอางค์ ปานแก้ว
173 นายสุวิทย์ ปานเทวัญ
174 นายสมบูรณ์ ทวีสิน
175 นายสน่ัน สุนทรารักษ์
176 น.ส.หทัย เอกะวิภาต
177 นางบุญเรือน ดูใจ
178 นางวนิดา ทองโกมล
179 นายรำาเพย วงษ์เอ่ียม
180 นายลำายวง เอ่ียมศรี
181 นายนง บำารุงถ่ิน
182 นายประสงค์ รุณสุข
183 นายดำาเนิน สังขโร
184 นายสุรัตน์ ธีรธนาธร
185 นางวารินทร์ ชลธารเฉลิม
186 นายปรีชา โภคประเสริฐ
187 น.ส.นิยมจิตร สายรัศมี
188 นายจันดี คำามาก
189 นางนารี เทศศิริ
190 นายวัลลภ บังเกิดผล
191 นายปราณีต ภู่จำาเนียร
192 นายสายัณห์ สมพงษ์
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193 นางกาญจนา อันตระกูล
194 นายสุนทร ประจันนวล
195 นายบรรพต อุดมยันต์
196 นางพนอ ทองบ่อ
197 นายศักด์ิสิทธ์ิ พัวตะนะ
198 นายดำารงศักด์ิ งามแท้
199 นายเย้ือ วรรณบวร
200 นางประวิง สุขสวัสด์ิ
201 นายสนใจ หะวานนท์
202 นางยุพี คำาภาบุตร
203 นายธนู บุญทรง
204 นายทองคำา วังโพธ์ิ
205 นายนพรัตน์ ขำารักษา
206 นายสุรินทร์ บัวสุวรรณ
207 นายชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์
208 นายบุญโฮม อยู่ภักดี
209 นายประสิทธ์ิ ศุภลักษณ์
210 นายวิฑูรย์ ไชยเพ่ิม
211 นายอุดม ศรีประเสริฐ
212 นายสมหมาย ศรีทรสุทธ์ิ
213 นายจรัส โสมทัศน์
214 นายวิชัย จันทร์สมบูรณ์
215 นายคนอง ศิลปบูรณะ
216 นายชิณวงศ์ ชรินทร์สาร
217 นายณรงค์ สิทธิวัง
218 นายพูนศักด์ิ ลออสุวรรณ
219 นายประวัติ โวหารดี
220 นายธวัชชัย วทานิยกุล
221 นายพิภพ จันทนวรางกูร
222 นายนิสิต เลิศนาคร
223 นายฉลอง ศรีสัตนา
224 นางมนัสนันท์ ขันธ์ต้นธง
225 นายพล คูรณารักษ์
226 นายยอดชาย บุณยเนตร
227 นายสมบูรณ์ เข่ือนพันธ์
228 นายบุญส่ง กิจนุกูล
229 นายนิวัตร ชาติกานนท์
230 นายกิตติพงษ์ สทิวะวงศ์
231 ร.ตประคิด ปฐมศิริกุล
232 นายไพบูลย์ ศรีสัจจัง
233 นายอุทิศ วงศ์ปัญญา
234 นายวิง มีย่ิง
235 น.ส.ลัดดาวัลย์ ล่ามกิจจา
236 นายวนิช สุระแสง
237 นายโกมินทร์ สารพันธ์
238 นายวัฒนา แก้วกำาเนิด
239 นายชัยวุฒิ ดลอารมณ์
240 นายพงษ์เทพ เจตะภัย
241 นายสุนทร พุทธรักษ์
242 นางพิมพาวรรณ บุญส่ง
243 นายธีรวัฒน์ พัฒนศักด์ิภิญโญ
244 นายสงคราม มหาอุตม์

245 นางนันทิยา ทิพย์รักษา
246 นางจันทร์อบ วงศ์สัมพันธ์
247 นายอนันต์ ภูมิเนาว์นิล
248 นายสำาราญ อ๊อดกัน
249 นายเท่ียง พะเนตรรัมย์
250 นายอาคม เวทย์สุภาสุข
251 นายสมนึก พันธ์ุมณฑา
252 นายอรรถพร หวังวิวัฒนา
253 นายสมพงษ์ น้อยเสวก
254 นายสุพจน์ ศิริสุนทร
255 นายสุพจน์ สุคนธโอสถ
256 นางพรรณี บุญวิเศษ
257 นายธีรพงษ์ งามวิไลรัตน์
258 นายผ่าน ใจเย็น
259 นายสมชัย เสวตพันธ์
260 น.ส.ลัดดาวัลย์ จุลกทัพพะ
261 นายบุญภพ ทุ่งส่ี
262 นายทรงวุฒิ เทียมทอง
263 นายชาตรี อินดาวงศ์
264 นายสดมภ์ โรจน์เมธา
265 นายมงคล อู่เงิน
266 นางนิรัตน์ โหเจริญ
267 นายสวัสด์ิ ดุลย์พัชร์
268 นายเสรี เติมใจ
269 นายพิสิฏฐ์ ภูวนันท์
270 นายเพ็ง กงเหิน
271 นายสมจิตต์ วงศ์วัฒนา
272 นายม่ิงเมือง เกาวนันท์
273 นางทัศนีย์ แสงมณี
274 นายปัญญา ปรีดีสนิท
275 นายสมหวัง เพชรขัณฑ์
276 นายขจรศักด์ิ จรสมาน
277 นายสถิ ไชยเพ็ชร
278 นายชำานิ บุณโยภาส
279 นางโศรดา เอ็มพงษ์
280 นายกุญชร พฤทธิสาริกร
281 น.ส.วรรณา กุลทอง
282 น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
283 นางกัลยา ชูพินิจ
284 นางสายพิณ วชิรพงศ์พันธ์
285 น.ส.มารยาท วิศยางกูร
286 นางศรีสุดา สิงห์ดารา
287 น.ส.สุมิตรา ฉ่ัวตระกูล
288 นางศุภลักษณ์ สิทธิผล
289 นางอุดมลักษณ์ เฉียบฉลาด
290 นางอรุณศรี กุลวิทิต
291 นางวรรณี สุทัศน์ ณ อยุธยา
292 น.ส.สุภี โกศัยเนตร
293 นางทิพยา จารุนาคร
294 นายกมล เฉียบฉลาด
295 นายไพโรจน์ นิวาสวัต
296 นางพรพรรณ มณฑลรัตน์

297 น.ส.ศิริวรรณ โรจนศิริ
298 นายกิติ ศิริวัลลภ
299 น.ส.ทัศนีย์ รอดแจ่ม
300 นางช่ืนจิต พูพงษ์
301 น.ส.กุลศิริ จุลกะสุทธ์ิ
302 นางเบญจวรรณ สังข์ทอง
303 นางแจ่มจันทร์ พิริยะพงศ์
304 นายสัมพันธ์ ร่มสายหยุด
305 นายกุศล งวดสูงเนิน
306 นางมาลี โทณานนท์
307 นายฉลอง จริตธรรม
308 นายสมควร รักวนัส
309 นายอเนก วัฒนพานิช
310 นายวัฒนชัย เพชรมุนี
311 นายสมบัติ เครือบุญราช
312 นายสำารอง วงศ์หาญ
313 นายประจักษ์ ตันสกุล
314 นายประกิจ จูฑะพงษ์
315 นายลือชัย มณีศรี
316 นายยศ สุขปือ
317 น.ส.สุวินชา ดิเรกวัฒนะ
318 นายวิเศษ จันทร์ทอง
319 นายวัฒนา สมรรคเสวี
320 นางสกุล เธียรไทย
321 นายสง่า แสงดี
322 นายแก้ว ภูริผล
323 นายวีระ สายัณห์
324 นายณรงค์ เฟ่ืองขจร
325 นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม
326 นางนิตยา ภูรีวิโรจน์กุล
327 นายเดชาธร ชัยฤกษ์
328 นายอำานาจ รงค์ทอง
329 นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ
330 นายโกมล แพรกทอง
331 นายวรัท พรหมโชติกุล
332 นายสมพร พิมสาร
333 นางลักษณา มกรพันธ์ุ
334 นายสมชัย ชูศรี
335 นายสมพล พยุงธรรม
336 นายมาโนช วินัยพานิช
337 นายบุญทา เครือคำา
338 น.ส.สุขศรี ย้ิมใจบุญ
339 นางวิมาลย์ ประยูรทอง
340 นางสุนทร ทองเผ่า
341 นายสาฑร ทองกลับ
342 นายมา พานพบ
343 น.ส.วรวัลย์ พฤทธิสาริกร
344 นางนวลจันทร์ พานิชสุโข
345 นางปุ้ม เทวารัมย์
346 นายวีระพงษ์ สวงโท
347 นางกฤษเนตร ระภาพันธ์
348 นายประสม รุ่งน้อย

349 นายบุญพันธ์ ปัญญารัตน์
350 นายไพโรช นูมหันต์
351 นายปรีชา โสภาภูมินทร์สกุล
352 นายสมยศ กีรติวุฒิกุล
353 นายธงชัย พรไพบูลย์
354 น.ส.ภัทรี คงสาคร
355 นางประเทือง นุ่มอ่อน
356 นายวิฑูรย์ พีระวัฒน์
357 นายจีรศักด์ิ จิตรจง
358 นายพิจิตร แก้วสุดใจ
359 นายบุญล้วน จันทร์นวล
360 นางบุญแก้ว สุขรอบ
361 นายเสง่ียม ชะรา
362 นายทองอินทร์ พินิจมนตรี
363 นางจงรัก ชินบุตร
364 นางยุพดี ฉ่ัวบุญเชิด
365 นางวรรณี วงษ์วิจิตร
366 นายสุพจน์ จันทร์สมบูรณ์
367 นางฉวีวรรณ โพธิมะโน
368 นายวิชาญ ฉิมวารี
369 นางสมจิตร์ ล่ิมอัด
370 นางเฉลิม กาบตุ้ม
371 นายณัฐชัย สุปิน
372 นางวรรณา อ่อนน่วม
373 นางสมจิตต์ พรหมบุตร
374 นางวัชนี คดพิมพ์
375 นายบุญยก ถุงคำา
376 นายสมัคร อภินันทโน
377 นางวิภา จันทร์แฉ่ง
378 นางประสาน ชาตะศิริกุล
379 นายชูเชิด สาระไทย
380 นายพยนต์ ประภาพรพิทักษ์
381 นายธงชัย จารุพพัฒน์
382 นายเกรียงศักด์ิ จันทร์ใบเล็ก
383 นายปรีชา อร่ามพงษ์พันธ์
384 นายอำานาจ พยุงวงษ์
385 นายมานิตย์ อุตสาหะ
386 นายรุ่งโรจน์ แม้นรอด
387 นายพิศ เขียวสูงเนิน
388 นายอโณทัย คลังทรัพย์
389 นางสมจิตร ทองสุข
390 นายสวง แสงทรัพย์
391 นายวิรัตน์ วันทุมมา
392 นางกนกนาถ น้อยเสวก
393 นายศักดา บุญยเกียรติ
394 นายสุวิทย์ ทองเผ่า
395 นางสุรภี น่ิมเซียน
396 นายประชา ธีระวิทย์
397 นางแตง โอชารส
398 นายอุทิศ จูงพงศ์
399 นายพยุง นพสุวรรณ
400 นางประไพพักตร์ ส่วนพงษ์
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401 น.ส.บังเอิญ นวะมะรัตน์
402 นางสุริยา ศิริวัฒนกุล
403 นางรัชนี จีนป่ินเพชร
404 นายจักรี มนตรีศาสตร์
405 นางพิศมัย ประทุมมณี
406 น.ส.ลาวัลย์ ศรศิลป์ชัย
407 นางสิรินาฎ การะนัด
408 นายไพรัญ พรหมหิตาทร
409 นายวิชาญ ตราชู
410 นายสุชาติ ไทยเพ็ชร์
411 นายพนัส ฤกษ์เจริญ
412 นางสุภาพ จันทร์สุวรรณ
413 นายสมศักด์ิ เอกะวิภาต
414 น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา
415 นายเกรียงศักด์ิ เสพย์ธรรม
416 นายสุชาติ เตียวพานิช
417 นายวิโรจน์ สนสูงเนิน
418 นายคำาเป่ียง บุคดี
419 นางศุภาภรณ์ มีนาพันธ์
420 นางจิรวรรณ จารุพพัฒน์
421 นางจารุณี วงศ์ข้าหลวง
422 น.ส.ไพวรรณ เล็กอุทัย
423 นางลีลา กญิกนันท์
424 นายศุภร สุวรรณประทีป
425 นางจรัสศรี สุมาพา
426 นายชาติ สุมานนท์
427 นายโสภณ หะวานนท์
428 นายบุญชุบ บุญทวี
429 นายสกลศักด์ิ รัมยะรังสิ
430 นายภิเษกศิษฎ์ พิลึก
431 นางวนิดา สุบรรณเสณี
432 นายจรัล ทองสถิตย์
433 นายสมพร ไชยจรัส
434 นายสมภพ สุขวงศ์
435 นายอุดมศักด์ิ สุพรรณพงศ์
436 นายสินไชย บูรณะเรข
437 นางจิรัตน์ บุญเจริญ
438 นางสมปอง รงค์ทอง
439 นายณรงค์ หาญธรรมธร
440 นายสามารถ สุมโนจิตราภรณ์
441 นางยาหยี นครจันทร์
442 นายบัว อุรีรักษ์
443 นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์
444 นางไฉไล สุวรรณบริรักษ์
445 นางสุปราณี ย้ิมเนตร
446 นางจิราภรณ์ นิตินาถ
447 นายพรเทพ อุนรัตน์
448 นายโกวิทย์ สุรธรรม
449 นายยรรยง สีหเทพเลขา
450 นายบุนนาค กลีบจำาปี
451 นายสน่ัน ก่ิงเมืองเก่า
452 นายประวิทย์ จิตต์จำานงค์

453 นายสรรค์ เช้ือบุญมี
454 นายเสง่ียม จันทร์แจ่ม
455 นายภุชงค์ อินสมพันธ์
456 นายวิสูตร คำาวงษ์
457 นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
458 นางนวลสิริ มังกรดิน
459 นางกฤตินี บุญยืน
460 นายสุรพันธ์ ศิริสว่าง
461 นายจำานงค์ กาญจนบุรางกูร
462 นายสุรินทร์ ชลธารเฉลิม
463 นายณรงค์ อุทยารัตน์
464 นายณรงค์ ทะวิไชย
465 นายวิทยา ศรีวิไล
466 นายสมลักษณ์ เงินแย้ม
467 นายศิริวัฒน์ เผ่าวงศา
468 นายอรุณ เหลียววนวัฒน์
469 นายชำานิ สายสุทธิวงษ์
470 นายณรงค์ ปรีชารณเสฏฐ์
471 นายพิศาล วสุวานิช
472 น.ส.วีนัส ศรีพงษ์
473 นายถนอม นันทิ
474 น.ส.สุทิน กล่ินจันทร์
475 นายไพโรจน์ สุกันฑา
476 นายประสงค์ ซ่ือมาก
477 นายเชิดวิทย์ คงมีสุข
478 นายมงคล วานิชกูล
479 นายสมนึก นิลกาญจน์
480 นายมนตรี อินทวงศ์
481 นายสัมผัส ชูช่วย
482 นายเกียรติศักด์ิ ฤทธิธรรม
483 นายถวัลย์ ชาญวิทยา
484 นายชนก ศรีวงษ์รัตน์
485 นายสมพงษ์ พิมสาร
486 นายสมพงษ์ ธรรมโชติ
487 นายพนม ผุดเพชรแก้ว
488 นายเพ็ญ ธรรมโชติ
489 นายสุทธิพงศ์ สนธิไทย
490 นายจำาลอง รักรัตน์
491 นายมานพ เลาห์ประเสริฐ
492 นายธงชัย เปาอินทร์
493 นายทวีศักด์ิ ธรรมนพวงศ์
494 นายอนันต์ อินกลาง
495 นายสมพร ศิริพรภักดีกุล
496 นางอมรรัตน์ ทองอินทร์
497 นายนิพนธ์ สงวนญาติ
498 นายธนู หอระตะ
499 นายประดิษฐ์ ใจใหญ่
500 นายสุบิน ปนรัตน์
501 นายสง่า อิสระ
502 นายอดิศักด์ิ ลิขสิทธ์ิศุภการ
503 นายประสิทธ์ิ ธีระพัฒนารักษ์
504 นายสถิตย์ ศิริภาพ

505 นายโสดร อ่วมปราณี
506 นายอำานวยพร ไวทยการ
507 นายพิเชฏฐ์ ไชยมา
508 นายพรเทพ หิมะเจริญ
509 นายน้อย พ่ึงโพธ์ิทอง
510 นายสรสิทธ์ิ กนิษฐสุต
511 นายจิระ จินตนุกูล
512 นายองอาจ แก้วรัตน์
513 นายวรรณะ ไชยแขวง
514 นายถาวร ทำาทอง
515 นายกาวิน ศักดี
516 นางจินตนา กุลนาพันธ์
517 นายจำาลอง แสงสว่าง
518 นายสง่า เพชรประดับ
519 นายพินิจ สุวรรณโน
520 นายสุพงษ์ พันธุมโน
521 นายสมชาย รัตนม่ิง
522 นายเสน่ห์ หม่ันพลศรี
523 นายมัด พันสนิท
524 นายหลักชัย หุตะมาน
525 นายธงชัย สวพงศ์
526 นายสมุทร สิงห์โตแก้ว
527 นางพูนทรัพย์ เดชารักษ์
528 นายธานินทร์ จันทร์ประเสริฐ
529 นายกำาพล รัตนิล
530 นางนพวรรณ จันทรเนตร
531 นายชาญวิทย์ ตาบุตร
532 นางภัททิรา สุนทรสมิต
533 นายเหวย พันสนิท
534 นางสนอง วันทา
535 นางวิสุนี จันทพิมพะ
536 นายปิยบุตร พูลสวัสด์ิ
537 นายณรงค์ จิตต์ไทย
538 นางพรพรรณ นาคศรีสุข
539 นายมานะ เสนะวงศ์
540 นายเจริญรัตน์ ฉัตรกันยารัตน์
541 นายสมจิตร บุญไชย
542 นายสุชาติ สุวรรณพฤกษ์
543 นายอนันต์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์
544 นายสุวิชา ล้ิมวนานนท์
545 นายพิมาน บูรณะพิมพ์
546 น.ส.รัชนี วชิโรดม
547 นายสุจินต์ ตันติพลาผล
548 นายปรัชญา ศรีพร
549 นายจุมพล กาฬสินธ์ุมงคล
550 นายเท่ียง ด้วงปันตา
551 นายพิสิฎฐ เนียมทรัพย์
552 นายสุชาติ ชูพิทักษ์
553 นายชัยยันต์ สมบูรณสิน
554 นายพฤกษ์ จันทพิมพะ
555 นางจิณห์จุฑา กาโย
556 นางฉวีวรรณ เพ็ชร์สงฆ์

557 นายปัญญา เกษสุวรรณ
558 นายสุรชัย ลิมปิโกวิท
559 นางกุณฑล สันทัดการ
560 นายยัณห์ ทักสูงเนิน
561 นายวรรธนะ แสงโสดา
562 นายศรศักด์ิ บัวแก้ว
563 นายวินัย วรสวัสด์ิ
564 นายณรงค์ศักด์ิ อินทรรัสมี
565 นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
566 นางสุจินดา สุวรรณทับ
567 นายสามารถ ชัยชนะ
568 นางอำานวย ทรัพย์เพ่ิม
569 นายสมศักด์ิ สถิติ
570 นายไพโรจน์ สุนทรเสถียร
571 นายพิทักษ์ อยู่อำาไพ
572 นางครองทรัพย์ มานะย่ิง
573 นายเทอดพงศ์ สุภาเพ่ิม
574 นายสนิท ศรีสุระ
575 นายทวน เรืองสังข์
576 นายนิมิตร โชติพานิช
577 นายระพี ทุมมัย
578 นายสงบ พิริยาสัยสันติ
579 นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ุ
580 นายสมบัติ เปรมปรี
581 นายบพิตร มณีรัตน์
582 นางอำาไพ คงคา
583 นายสุรินทร์ สุขเอมโอษฐ์
584 นายวิรัช ถาวร
585 นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ
586 นายบวรพล ภู่จิรเกษม
587 นายกรัณย์ จันทร์สุวรรณ
588 นายหิรัญ เอ่ียมจันทร์
589 นายโชคชัย มณีนาค
590 นายทนงศักด์ิ ศักด์ิสวัสด์ิ
591 นางสมจิตร ศรีสุริยะ
592 นายบุญเสริม อัยวรรณ
593 นายสมชาติ ธรรมพิทักษ์
594 นายกวีพนธ์ โคตรุชัย
595 นายสุวิทย์ จันทราภรณ์
596 นายจิระศักด์ิ สุทธิสมบูรณ์
597 นายเสน่ห์ นาวเหนียว
598 นางทองหล่อ ใจหงษ์
599 นายปราโมทย์ เล่ือนราม
600 นางจงรักษ์ โหตรภวานนท์
601 นายเส้ง บุญมาทัน
602 นายเฉลิมพล สุดใจ
603 นายประเชิญ จันทะเบ้า
604 นายสมโภชน์ คล้ายนาค
605 นายสุรีย์ สุภัทรประทีป
606 นายสมศักด์ิ นามวงษ์
607 นายสุรินทร์ ยศอักษร
608 นางระเบียบ มาตะราช
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609 นายสมปอง ศรีสุรินทร์
610 นายเสวก สุจิณโณ
611 นายไพจิตร วิบูลย์พงศ์
612 นายปราโมทย์ ฮูเซ็น
613 นายบัญญัติ ศรีมันตะ
614 นายชัยยุทธ แม่นยำา
615 นายวิโรจน์ วุฒิเสน
616 นายเสถียร ณ พัทลุง
617 นายถาวร พุดตานทอง
618 นายวิชิต พัฒนโกศัย
619 นายบรรณเลิศ รัชตกุล
620 นายชัยทัต ไตรรัศมี
621 นางละมุล อภิรัฐเมธี
622 นายประเสริฐ คนต่ำา
623 นายกิตติเดช สงวนเกียรติ
624 นายสุริยา กลางเค่ือม
625 นายอุดม ไชยวงศ์
626 นายสมยา ทัศนสุวรรณ
627 นางบุญสม ชำานาญภักดี
628 นางพรพิมล ทองคงหาญ
629 นายบุญเลิศ นุกูลรัตน์
630 นายวิษณุ รัตนาพันธ์ุ
631 นางวยุภรณ์ บุญนิล
632 นายมี ตาสม
633 นางนงคราญ กุลณดี
634 นายสันต์ จันทร์เปล่ง
635 นายจำานงค์ จงเจริญ
636 นายสมควร สุรภพพิศิษฐ์
637 นายถวัลย์ บุญสิทธ์ิ
638 นางยินดี สลักลาย
639 นายไพโรจน์ ภิญโญสรศักด์ิ
640 นายสุพร บุญญาเดช
641 นายอนุพันธ์ อินทะมุสิก
642 นายมนู สมจิตร
643 นายประสาท สุพรหมอินทร์
644 นายสมชาย ดิษฐศร
645 นางจันทนา สุวิสิษฐ์
646 นายประเสริฐ เถ่ือนบัวระบัติ
647 นายเจริญชัย ลัดขุนทด
648 นางปราณี คงม่ัน
649 นายทวีสุข สิทธิกร
650 นางสายหยุด สาเขตร์
651 นายพิจิตร ชัยรัตนาอาภรณ์
652 นางเกศราวัลย์ ทวีสิน
653 นายวิชัย เถรว่อง
654 นายวีระศักด์ิ จำาปา
655 นายกุย ยอดอุทา
656 นายสุดสาคร ศักด์ิสูง
657 นายทองหลาง นาทันคิด

658 นายณรงค์ อินทุลักษณ์
659 นายวิจิตร เกษสัมมะ
660 นายชัชวาลย์ เพ็ชร์สงฆ์
661 นายนนท์ โสภิษฐานนท์
662 น.ส.บัวเรียว ขัดศรี
663 นายวิรุญ พวงมาลัย
664 นายเพ้ียน พุ่มฟัก
665 นายอัมพร ป่ินอาภรณ์
666 นายขรรค์ชัย ศรีสุริยะ
667 นายปรีดี ลอยมี
668 นายแปลก พิมลไทย
669 นายประสิทธ์ิ ธงหน่ึง
670 นายสุธรรม บุญมี
671 นายวีระ ยาคล้าย
672 นางวรุณยุพา คำาลือ
673 นายสมบูรณ์ ต้ือตัน
674 นายธำารง วงษ์วิจิตร
675 นายสัญญา สุจริตพงศ์
676 นายปรากฏ มากชู
677 นายวุฒิชัย มัสอูดี
678 นายละมัย เช้ือเพ็ชร์
679 นายวิรัช คล้ายจินดา
680 นายณรงค์ ขำาหิรัญ
681 นายปรีชา ภู่จีบ
682 นายพินิตย์ โห่อวยชัย
683 นางวิภาวรรณ หงสกุล
684 นายปรีดา แพงพิบูลย์
685 นางจรรยา ธนาฐิตากร
686 นายสถาพร บุญสาใจ
687 นายสาน วงษ์สวาท
688 นายเฉลย สุขถาวร
689 นายยา บินมามะ
690 นายประพันธ์ ยอดย่ิง
691 นางเล็ก สินสมบัติ
692 นายบริบูรณ์ สวัสดิเวช
693 นายศิริ สมสนิท
694 นายบวร แก้วดวงดี
695 นายวัชรชัย ไชยบุญเรือง
696 นางเพียงพิศ คำาบุญลือ
697 นายอุทัย ทิพย์บรรเทิง
698 นายรักษ์พงษ์ ทองอร่าม
699 นายประศาสน์ วิสุทธิกุล
700 นายบุญธรรม ม่ันใจ
701 นายจรุง คงเจริญ
702 นายสน่ัน ภัทรโชติ
703 นายขวัญอยู่ วงค์น่ิม
704 นายปฏิวัติ เทพานวล
705 นายทิพย์ ถามถ้วน
706 นายวิเชียร วัณโณ

707 นายสุรพจน์ สุทิน
708 นายเฉลียว รอดกลึง
709 นางสายสมร คมวัชรพงศ์
710 นายณัฎฐพล คันธารัตน์
711 นายณรงค์ สุจริต
712 น.ส.จรวยพร ตระกูลวงศ์
713 นายจรูญ วิเศษสุวรรณภูมิ
714 นายสน่ัน วีระธรรม
715 นายวิรัช นาคทองกุล
716 นายประเสริฐ จิตสมบูรณ์มิตร
717 นายประชุม แสงกล้า
718 นายประภาส อำา่ทอง
719 นางวาสนา อยู่พะเนียด
720 นางบุญนำา วงศ์สุวรรณ
721 นายเสนอ ไรกลาง
722 นายวินัย พวงแฉล้ม
723 นายจำารัส ทองป้อง
724 นายเทพินทร์ อักษรศรี
725 นายรวม เวียงคำา
726 นายอุบล ลีละทีป
727 นายสุเมธ อุดมมนกุล
728 นายไสว นามคำา
729 นายเทพ มณฑากุล
730 นายรังสิต มุขยประเสริฐ
731 นายประสิทธ์ิ รักหอม
732 น.ส.ย่ิงรัตน์ ทรงบรรจง
733 นายประชา ตันจริยานนท์
734 นายสมสุข เพ็ชรขัณฑ์
735 นางประไพ คงคานนท์
736 นายชาญ ป่ินทอง
737 นายธวัชชัย วนปฏิพัทธ์ิ
738 นายประสิทธ์ิ จ้ิวสกุล
739 นายสำาราญ อภิรักษากุล
740 นายประเสริฐ ล้ิมรสสุข
741 นายเป็ง แปงใจ
742 นายชวาล ทัฬหิกรณ์
743 นางศศิธร อ้นวงษา
744 นายประสิทธ์ิ บุญเกิด
745 นายกมล สุกันธา
746 นายสำารวย สังข์วรรณะ
747 นายวีระ ดีนวลพะเนา
748 นายประทวน อุตตโรทัย
749 นายสำารวม จิตรดา
750 นายสมหมาย สินทิพย์
751 นายวุฒิพันธ์ โฆษจันทร
752 นายคำานึง วนกรกุล
753 นางบุญสืบ เอ่ียมขำา
754 นางบุปผาชาติ รักษ์หิรัญ
755 นายสันติภาพ ยังชุ่มช่ืน

756 นายประสิทธ์ิ บุญสุข
757 นางปราณี รัตนาพันธ์
758 นายนิโรจน์ วชิระพงษ์
759 นายประยูร อยู่จุ้ย
760 นายเกียรติก้อง พิตรปรีชา
761 นางกอจินดา มัคไพบูลย์
762 นางผ่องพรรณ กาทอง
763 นายประสิทธิพร ปักษาสวย
764 นายสุนิตย์ ภูรีกุล
765 นางบุญชู ศรบุญทอง
766 นางสุวรรณี เสวตพันธ์
767 นายพิชัย พานิชกุล
768 นายพงษ์ชัย ไชยพงศ์
769 นางเกษร อินทราวิวารัตน์
770 นายสมพงศ์ วรรณวาสน์
771 นางวาสนา ธรรมรักษา
772 นายกองมี เลิศลำา้
773 นายโกศล สุดแสวง
774 นางพัชนันท์ กิจสุนทร
775 นายมนต์ชัย ฟักทอง
776 นางนงนาถ อาภรณ์
777 นางอัมพร สุคนธ์พานิช
778 นางภาวนา ลรรพรัตน์
779 น.ส.พรรณงาม ตันสมพงษ์
780 นายเจตน์ ศรีเรือง
781 นายบุญปาง ถาวรหม่ืน
782 นายนิมิต ศรีภักดี
783 นายประทัง สุวรรณกูฏ
784 นายวิฑูรย์ จเร
785 นายฉัตรชัย รัตโนภาส
786 นางบุญชู สายศิริ
787 ร.ตณัฐธนนท์ ปพนพัชร์นาวิน
788 นายไพฑูรย์ ศรทอง
789 นายชอบ เพชรคง
790 นายชัย ฤทธิรังศรีโรจน์
791 น.ส.นภาพร คงมีลาภ
792 นายชยันต์พล รุณสุข
793 นางจิดาภา จิตรการนทีกิจ
794 นายชนะ เปล่ียนมา
795 นายสงคราม บรรจงแจ่ม
796 นายอุทัย พูนเพ็ง
797 นางปัญจนีย์ ธีรานุวัฒน์
798 นายวิโรจน์ ภุมรินทร์
799 น.ส.อัมพร นันทภาณุวัฒน์
800 นายเมตตา อารีย์
801 น.ส.ณัฐกาญจน์ ไชยกาล
802 นายโสภณ สังเมฆ
803 นายโสด สังข์ทุ่ง
804 นายมนตรี ศิริมาศ
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1 น.ส.อุษา นาคชื่น
2 น.ส.ธวัลรัตน์ อินทรศุภมาตย์
3 น.ส.ภาวิณี สันติกลาง
4 นางมุกดา พงษ์เพ็ชร
5 นางสุขสม บุตรานนท์
6 น.ส.ทองดี ธนะวาสน์
7 นายวีรพล การกสิขวิธี
8 น.ส.วรานิษฐ์ อริยศศิชานนท์
9 น.ส.ศรีนวล คอนเอม
10 น.ส.ดวงพร วัฒนากวิน
11 น.ส.วรินทร์พร พัฒนะโชติบูรณ์
12 นายพิทยา เพชรมาก
13 นางสุภัทธนา แฉ่งสุวรรณ
14 น.ส.อุษา พิจิตรศิริ
15 น.ส.ศิริกูล หมอดี
16 นายไวโรจน์ หิรัญรัศมี
17 น.ส.วันทา ศิริโสม
18 น.ส.พัชรินทร์ ชาดิษฐ์
19 น.ส.ภคนิจ วินิจสร
20 น.ส.วราภรณ์ ศิริประเสริฐ
21 น.ส.จุฑาทิพย์ มีสวัสดิ์
22 น.ส.วรินย์ กมลรัตน์
23 นายนันทชิต ย้อยแสง
24 น.ส.ชลดา ชาญช่าง
25 นางฉวีวรรณ โพธิมะโน
26 นายแก้วใหญ่ หาทูล
27 น.ส.เรณู สุวรรณรัตน์
28 น.ส.สุขศรี ยิ้มใจบุญ
29 นางทัศนีย์ โกศลยุทธกุล
30 น.ส.ประภาวรรณ บ่างวิรุฬห์รักษ์
31 นายปกรณ์ ไก่แก้ว
32 น.ส.ดนยา เวโรจน์ (คล้ายพุก)
33 นางอำาพร เทียนศิริ
34 น.ส.ชดช้อย เทียนทอง
35 น.ส.จำาเนียร เผือนดา
36 น.ส.จันทร์เพ็ญ จิตตริยกุล
37 นางนันทิชา งึมสันเทียะ
38 น.ส.ยุพรินทร์ วีระวัฒน์
39 น.ส.เตือนใจ ศุภนคร
40 น.ส.อินทิรา ขจายแสง
41 น.ส.พวงผกา จันทร์ศรี
42 น.ส.สุกัญญา บุญสุวรรณ
43 นายสำาเริง มากมี
44 น.ส.จุฑารัตน์ หอระตะ
45 น.ส.อัมพร เกตุทอง
46 น.ส.จารุนันท์ นาคสมุทร

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ประจำาปี 2553
จำานวน  307  ราย  เป็นเงิน  921,000.00  บาท

47 นายพีระเดช กิจโกศล
48 น.ส.อัมพร เอี่ยมสะอาด
49 น.ส.สงวน มูสิกะ
50 น.ส.ชนิดา เกตุแก้ว
51 น.ส.นวลจิต ทำานุพรพันธ์
52 นายนฤดล ณ นคร
53 นางปรียา จันทร์สอง
54 น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา
55 น.ส.ถนอม โมปัญดิษฐ์
56 น.ส.บรรจงลักษณ์ วังศิลาบัตร
57 น.ส.วลาวัลย์ ยรรยงค์
58 นายประเสริฐ ติยานนท์
59 นายภิเษกศิษฎ์ พิลึก
60 น.ส.ขนิษฐา น้าสุนีย์
61 นายเอ๊ด พวงธรรม
62 น.ส.ปทุม บุญนะฤธี
63 น.ส.ฐิตินันท์ สุรัตน์โสภณ
64 น.ส.วรรณา กุลทอง
65 น.ส.อรุณ น้อยจาด
66 นายสมชาย กุลพญา
67 น.ส.ประนอม นิ่มสว่าง
68 น.ส.สุรีย์ จันทร์นิ่ม
69 น.ส.แน่งน้อย สุทธิถวิล
70 น.ส.อุ่นจิตร์ สุวรรณโชติ
71 น.ส.กรณรักษ์ ช่างไม้
72 นายชัยวุฒิ สมคะเณย์
73 น.ส.ชุติมณฑน์ โอมาก
74 นายสมหมาย เอกะวิภาต
75 น.ส.สุรีรัตน์ เกิดสุข
76 น.ส.มณี ประสาทแก้ว
77 น.ส.อรสา บุญสูงเนิน
78 น.ส.นิรมล สุขก้อน
79 น.ส.ประภา ชนะ
80 นายสุภโชติ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
81 นายอธิรัตน์ ชื่นชูศิลป์
82 นายอรรถสิทธิ์ ด่านชูธรรม
83 นายจำาลอง ไชยณรงค์
84 นายสมเกียรติ กระทอง
85 น.ส.แสงแข นาคสินธุ์
86 น.ส.พรรณี เด่นรุ่งเรือง
87 น.ส.นันทภรณ์ เทพนภา
88 นางกุลนันทน์ กิจสำาราญกุล
89 นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล
90 น.ส.วสา สุทธิพิบูลย์
91 น.ส.กาญจนา เศรษฐกร
92 น.ส.สุวิน สิทธิบุตระ

93 นางยุพดี ฉั่วบุญเชิด
94 น.ส.สุภี โกศัยเนตร
95 นายกิจจา เจนการยิง
96 น.ส.สุภาภรณ์ ชุ่มตา
97 นางพรพรรณ มณฑลรัตน์
98 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
99 นางลีลา กญิกนันท์
100 นายสัณห์ชัย ศรีพล
101 นายโกวิท ฉายสุรีย์ศรี
102 น.ส.อังคณา ผั้นสืบ
103 น.ส.สมศรี ทะฟู
104 นางดาริกา พุทธวงศ์
105 น.ส.กาญจนาภรณ์ คำาแสง
106 นายวิชิต ศรหนองกุง
107 นางนงลักษณ์ คงสาคร
108 น.ส.ศิวพร สุวัฒนา
109 น.ส.กัณฐริกา อรรถสิษฐ
110 น.ส.สังเวียน คงสาคร
111 นายณรงค์ อะกึ่ง
112 น.ส.จินดา มั่งมูล
113 น.ส.เนาวรัตน์ วงศ์สุภาภรณ์
114 น.ส.อำาไพวรรณ สุวรรณประภา
115 นายพรหมมาตร์ ยุทธณรงค์
116 น.ส.อุทิศ เทือกท้าว
117 นางอัญชลี รอดภัย
118 น.ส.รัชนีกร อักษรถึง
119 น.ส.มณฑา แดงบางดำา
120 นางรัตนา บุญรอด
121 น.ส.สมคิด มาบจะบก
122 น.ส.สุมาลี ใจชนะ
123 น.ส.ปิยะนุช ปิยเธียรสวัสดิ์
124 นางสุภาวดี คงเจริญ
125 น.ส.พัชณี ไชยานนท์
126 นางพงศ์จินต์ เชื้อสกุล
127 น.ส.ไพรวัลย์ ปั้นแจ่ม
128 นายสุกิจ รักพานิชแสง
129 นางทิพยา จารุนาคร
130 นางวรรษมน สระวารี
131 น.ส.ปิยรัตน์ วรรณปักษ์
132 นายโสดร อ่วมปราณี
133 นายศิริ เจิดจง
134 น.ส.ขนิษฐา รักษาสัตย์
135 นายวีรชัย บุญสนองโชคยิ่ง
136 น.ส.อภิลักษณ์ ณ วงศ์
137 นายอมรศิลป์ สุวรรณอักษร
138 น.ส.สุทิน กลิ่นจันทร์

139 น.ส.สมพร ชลิศราพงศ์
140 นายสวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์
141 นายสมชัย มาเสถียร
142 น.ส.นภาพร คงมีลาภ
143 น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล
144 นายบรรเทิง สินไชย
145 นายปรีชา พานิชมาท
146 นายมุนินทร์ เขียวน้อย
147 นายโสพล เอกสุข
148 นายกลม ทรงแก้ว
149 นายวิรัตน์ มาช่วย
150 นายประทีป มุ่งนากลาง
151 นายจำารัส สีหมอก
152 น.ส.พิศมัย สงค์ชนะ
153 น.ส.สำาอางค์ แสงทอง
154 นายสมพร้อย มั่นศิริ
155 น.ส.วิไล ฉวีวรรณากร
156 น.ส.นัทธมน ตันกันภัย
157 น.ส.กุลศิริ จุลกะสุทธิ์
158 น.ส.พรรณงาม ตันสมพงษ์
159 นายณรงค์ สุจริต
160 นายธานี ฉายศรี
161 นายศุภชัย เมืองมุงคุณ
162 นางรัตนา ฉิมเกิด
163 น.ส.ประโลม โพธิเพ็ง
164 น.ส.นิยมจิตร สายรัศมี
165 นายธนัญชัย ปิงหา
166 นายสมเลิศ จันทร์คำา
167 นายสมยศ กีรติวุฒิกุล
168 น.ส.ลัดดาวัลย์ จุลกทัพพะ
169 น.ส.ลาวัลย์ ศรศิลป์ชัย
170 นายวิเชียร เกื้อชู
171 นายสมนึก ทิพย์โพธิ์
172 นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์
173 นายโกศล สุดแสวง
174 น.ส.ชนิดา หงษ์ทอง
175 นายกรทอง นันทะเสนา
176 นายสุพจน์ นิวาสเวช
177 น.ส.อัมพร นันทภาณุวัฒน์
178 นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม
179 นางยศนันท์ พรหมโชติกุล
180 น.ส.ไปรยา สุตนพัฒน์
181 นายประดิษฐ์ หอมจีน
182 นายธุระ ชาชิโย
183 นายปัญญา ปานรักษา
184 นายอนันต์ ขันคำา



ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 118

185 น.ส.สุภาพ เฟื่องอักษร
186 นายวาสิต ชโยจ
187 น.ส.ภัทรี คงสาคร
188 นายกฤษณ์ เกื้อชู
189 นายนาคินทร์ สุตนพัฒน์
190 นายปานชัย แผนมุนินทร์
191 น.ส.ประธานรัถ วรรณธำารง
192 นายสิงห์ อยู่ในธรรม
193 น.ส.วีนัส ศรีพงษ์
194 น.ส.รัชนี วชิโรดม
195 น.ส.อรอนงค์ ชัยชนะสุวัฒน์
196 นายไชยรัตน์ ทองก้อน
197 นางนิฤมล ทัดมอญ
198 น.ส.ยิ่งรัตน์ ทรงบรรจง
199 นายสุชาติ วทนะกาญจน์
200 นายชาตรี สุมะโน
201 นายทะยอย ไขศรี
202 น.ส.ไพวรรณ เล็กอุทัย
203 นายณรงค์ มั่งคั่ง
204 น.ส.บังเอิญ นวะมะรัตน์
205 นางสิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์
206 น.ส.ทวี อิสรานนทกุล
207 นายสังเวช พระลับรักษา
208 น.ส.จรีรัตน์ เกตุประทุม
209 นายประเสริฐ มาลีวงษ์
210 น.ส.อภิชา พัศวงษ์
211 น.ส.รุ่งรัตน์ ทองส่งโสม
212 น.ส.ศิริวรรณ โรจนศิริ
213 น.ส.ขนิษฐา ดิษฐบรรจง
214 นายชาลี กุลชาติวิชิต
215 น.ส.จิณัทฐิกา(อรชร) มาแก้ว

216 นายมโน มนูญสราญ
217 นายสมโภชน์ วิจิตร
218 น.ส.พรศิริ เวียงเก่า
219 น.ส.อัมพร ถาวงษ์กลาง
220 นายสมปอง สุขขะ
221 นายเอนก ลิ้มประเสริฐ
222 น.ส.หทัย เอกะวิภาต
223 นายบัณฑิต โพธิ์น้อย
224 นายจักรพงศ์ อุบาลี
225 น.ส.จิราภรณ์ วัชรสินธุ์
226 นายชัยณรงค์ นิระ
227 นายเสงี่ยม จันทร์แจ่ม
228 นายบรรลือศักดิ์ อวยพร
229 นายไตรรัตน์ ศรีสุราช
230 นายประชา ธีระวิทย์
231 นายสมบัติ เครือบุญราช
232 น.ส.พนิดา จุลกิยานนท์
233 นายศิริ เจือวิจิตรจันทร์
234 นายศิริพงษ์ นพประเสริฐ
235 นายสนั่น เหลียงไพบูลย์
236 นายบัณฑิต นาคแก้ว
237 นายพนม อินทรพันธ์
238 นายอุทิศ จูงพงศ์
239 น.ส.สาวิตรี ทองไพจิตร
240 นายจำานงค์ จงเจริญ
241 นายโชติ กุณาใหม่
242 น.ส.ณัฎฐากร เสมสันทัด
243 นายเสกชัย ฟุ้งสุข
244 นายอิสรภาพ กลิ่นจันทร์
245 นายอัฐพงศ์ ชมภูนุช
246 นายผจญ สุปันนะเวช

247 นายคมสัน ยอดขวัญ
248 นายวรฉัตร สินวัต
249 นายรัติ มาลัยกรอง
250 นายฉลาด ฟั่นแจ้ง
251 นายสาโรช วงศ์วิเชียร
252 น.ส.ปัทมา เอื้อกิจรุ่งเรือง
253 นายสุทิน ตันวโรภาส
254 นายสมบูรณ์โชค ขวัญยืน
255 นายสมศักดิ์ นาคสงฆ์
256 น.ส.ปราณีต คงมั่น
257 น.ส.อรรัตน์ การสมดี
258 น.ส.อำาพร โลมจะบก
259 นายประสิทธิ์ กำาปนาท
260 น.ส.รัตนา ลักขณาวรกุล
261 น.ส.ธัญชนก จงจิตร
262 น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
263 นายสัญชัย ฐิติธรรมจริยา
264 น.ส.อุดมศรี อธิเศรษฐ์
265 น.ส.วรวัลย์ พฤทธิสาริกร
266 นายสมศักดิ์ นาคสงฆ์
267 นายสุพจน์ ไชยทอง
268 นายพรชัย บุญเชิด
269 น.ส.ประทีป น้อยสุวรรณ
270 นายสวัสดิ์ ดุลย์พัชร์
271 น.ส.จรวยพร ตระกูลวงศ์
272 นายอุทัย พรมนารี
273 น.ส.ลำาดวน เชื้อเมืองพาน
274 นางรัชนี นพประเสริฐ
275 น.ส.อารีย์ จันทร์สุข
276 นายวรัท พรหมโชติกุล
277 น.ส.อรอนงค์ โพธิ์ณะชาติ

278 นายโกสิทธิ์ วงษ์พันธ์
279 นายประสาท ไสยาสน์
280 น.ส.ลัดดาวัลย์ ล่ามกิจจา
281 น.ส.ละเอียด ศิริสายัณห์
282 น.ส.ปราณีต เรืองศรี
283 น.ส.ผ่องศรี ไชยนุ
284 น.ส.บุษบง กาญจนสาขา
285 นางปราณี คงมั่น
286 นางขวัญเรือน อัครศรีวร
287 น.ส.ลำาพูล ประชิตครบุรี
288 น.ส.ฉัตราวดี วิไลรัตน์
289 นางศลิษา พานิชสรรพ์
290 นายศุภร สุวรรณประทีป
291 น.ส.บุษยา ไชยเพิ่ม
292 นางลำาใย เปียถนอม
293 น.ส.นพวรรณ รักษากลาง
294 น.ส.พิทยา บุญรอด
295 น.ส.แจ่มศรี ทองกลับ
296 น.ส.ประเพชร ดำารงไทย
297 นายปรีชา เอี่ยมศักดิ์
298 น.ส.ณัฐกาญจน์ ไชยกาล
299 นายสุทิน โตสวัสดิ์
300 นายพันธวิศ มณีธร
301 นายสุรพงษ์ ยวงศิริ
302 น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
303 น.ส.จินตนา อมรสงวนสิน
304 นายสมชาย มโนพิรุฬห์พร
305 น.ส.เตือนใจ ตันวรัตน์
306 นายสุจินต์ ขันติสมบูรณ์
307 นายณิฐพล ทองทรัพย์
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รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ประจำาปี 2553

(รวม 616,110.00 บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน               3,000.00 

2 นายวุฒิไชย ไชยวรณ์               3,000.00 

3 นายธนันดร  วรรณมณี               3,000.00 

4 นายสมชัย ศรีสุนทร               3,000.00 

5 น.ส.เพ็ชร์ลัดดา ยอดคำาปัน               3,000.00 

6 นายรังสัน ภูชมศรี               3,000.00 

7 นายธีรเดช ศรีวิชัย               3,000.00 

8 นายทองอินทร์ พินิจมนตรี               3,000.00 

9 นางจันทร์ศรี กันทะวงศ์               3,000.00 

10 นายสมศรี ทะฟ ู               1,200.00 

11 นายอุดม แก้วตุ่น               3,000.00 

12 นายเสน่ห์ ตามศักดิ ์               3,000.00 

13 นายอัฒพงษ์ มนุภา               3,000.00 

14 นางเพ็ญศรี ศรีจันทร ์               3,000.00 

15 นายประสงค์ กันฟอง               3,000.00 

16 นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย์               3,000.00 

17 นายบุญเทียม สุทธสม               3,000.00 

18 นางวชรภรณ์ รัตนวีระพันธุ์               3,000.00 

19 นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน               3,000.00 

20 นายวรวิทย์ ลงวุฒิ               3,000.00 

21 นายละเอียด มีเนตรทิพย์               3,000.00 

22 นางพรนภัส ร้อยบาง               3,000.00 

23 นางกิ่งฟ้า ใยเกษ               3,000.00 

24 นางจรัลรัตน์ มาเอม               3,000.00 

25 นายวิเชียร สุขมะโน               3,000.00 

26 น.ส.นิฐริน ชลกุลจนา               3,000.00 

27 น.ส.เสาวภา รังศาสตร ์               3,000.00 

28 นายนิกร นันทพัฒน์ปรีชา               3,000.00 

29 น.ส.พรปวีณ์ แสงแก้ว               3,000.00 

30 นางณัฐวรรณ เปาริก               3,000.00 

31 นางมุกดา พงษ์เพ็ชร               3,000.00 

32 นายวีระ วรธงไชย               3,000.00 

33 น.ส.นิตยา ยิ้มเฟือง               3,000.00 

34 นายธนกฤต ขำาคมเขตร์               3,000.00 

35 นายอนุชิต แตงอ่อน               3,000.00 

36 น.ส.ดวงพร วัฒนากวิน               3,000.00 

37 นางละเอียด หมอยาดี               3,000.00 

38 นายสุธีร์ เปาริก               3,000.00 

39 นายปพน ปิยะกุล               3,000.00 

40 นายปรัญญา เสนาฤทธิไกร               3,000.00 

41 นายชูชีพ ขวัญทอง               3,000.00 

42 นายมณฑล อยู่เย็น               3,000.00 

43 น.ส.ทองดี ธนะวาสน์               3,000.00 

44 นางชนิตา พุ่มพวง               3,000.00 

45 นางจำาปี ใจคุ้ม               3,000.00 

46 นายพนม คราวจันทร์ทึก               3,000.00 

47 นายวิลาศ อิ่มอัด               3,000.00 

48 นายอุดร ตรีลาภ ี 3,000.00

49 นายสุปัน บุตรสมบัติ 3,000.00

50 นายนิเวศน์ ทับเอี่ยม 3,000.00

51 นายเพิ่ม พรมทอง 3,000.00

52 นายซีน บูชาดี 3,000.00

53 นายธัญยธรณ์ ธนรัชต์เรืองกิจ 3,000.00

54 นายสุรชัย นาจำาเริญ 3,000.00

55 นายชาติชาย สุวรรณชาติ 3,000.00

56 นายวุฒิชัย ปักกลาง 3,000.00

57 นางนิภา ศุภชัยวัฒนา 3,000.00

58 นายอัสสดา เกื้อกากร 3,000.00

59 นายสมพงศ์ ห่อไธสง 3,000.00

60 นายอนา อนาวิโล 3,000.00

61 นายเกษม เหมทานนท์ 3,000.00

62 นางอินทิพร กุบแก้ว 3,000.00

63 นางวัชรินทร์ ประเสริฐสุทธิ์ 3,000.00

64 นางดวงพร ปิยางสุ 3,000.00

65 นายชัยชนะ เพ็ญธัญกิจ 3,000.00

66 น.ส.วลีรัตน์ ม่วงวงษ์ 3,000.00

67 นางอรชร เพ็งแจ่มศร ี 3,000.00

68 นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี 3,000.00

69 นางปาณิตา งามสอาด 3,000.00

70 นายสุวิทย์ ธรรมวิเศษ 3,000.00

71 นายทรงศิล ดวงแก้ว 3,000.00

72 นางเกวลิน อริยานุวัฒน์ 3,000.00
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73 นางสุภา มาลากุล ณ อยุธยา 3,000.00

74 นายสมควร สุรภพพิศิษฐ ์ 3,000.00

75 นางนิตยา สายแวว 3,000.00

76 น.ส.สุขศรี ยิ้มใจบุญ 3,000.00

77 นายมาโนช ชื่นฉำ่า 3,000.00

78 น.ส.กิตติมา สืบราษฎร์ 3,000.00

79 นายอนุพงษ์ อุ่นเรือน 3,000.00

80 นายสุรพล มะโนสา 3,000.00

81 นายศุภกิจ เสืออุดม 3,000.00

82 นางขวัญลักษณ์ ปัญญาภูมิสถิตย ์ 3,000.00

83 นายอุทิศ โชติรัตน์ 3,000.00

84 น.ส.อารีย์ จันทร์สุข 3,000.00

85 นายวิศิษฎ์ เลิศมงคล 3,000.00

86 นางสมมารถ บางประดิษฐ์กุล 3,000.00

87 นายภาสกร มีศิริ 3,000.00

88 น.ส.ชดช้อย เทียนทอง 3,000.00

89 น.ส.ฐิติมา สิงห์โต 3,000.00

90 นายคำารณ พุฒนิล 3,000.00

91 นายศุภดิตถ์ พวงธรรม 3,000.00

92 นายสิทธิชัย หมัดสี 3,000.00

93 นายโกเมศร์ ศิรินุพงศ ์ 3,000.00

94 นายวสุพล(มนัส) เพิ่มพูนขันติสุข 3,000.00

95 นายจรัญ นาคพน 3,000.00

96 น.ส.กนกกาญจน์ เดชจูด 3,000.00

97 นายสุเทพ บัวจันทร์ 3,000.00

98 นายสรศักดิ์ ศิลา 3,000.00

99 น.ส.พิทยา บุญรอด 3,000.00

100 นายสมใจ ธาระพุฒ 3,000.00

101 นายจำาเริญ ผดุงชอบ 3,000.00

102 นายสมชาย สาระถี 3,000.00

103 นางเพ็ญรัตน์ คงฤทธิ์ 3,000.00

104 นายรัตติกาล นวลแก้ว 3,000.00

105 นายพินิตย์ โห่อวยชัย 3,000.00

106 นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม 3,000.00

107 นายสนม ฤกษ์เจริญ 3,000.00

108 นางพรรณี ยันตรกิจ 3,000.00

109 นางเพลิน ปานดำารงค์ 3,000.00

110 นายสมหมาย หอมช่วย 3,000.00

111 นายสมมาส พิกุลทอง 3,000.00

112 นายสมโภชน์ คล้ายนาค 3,000.00

113 นายสมพร ฤทธีอิทธิพัทธ ์ 3,000.00

114 นางอารีย์ ทองแก้วเกิด 3,000.00

115 นายสมลักษณ์ ศรีหิรัญเดช 3,000.00

116 น.ส.สุวภา พันธุ์ทอง 3,000.00

117 น.ส.พนาวัลย์ โรจนดำารงค์ 3,000.00

118 นางศิริเนตร ขุนศรีหวาน 3,000.00

119 นายวิษณุวัต ตันติโกวิทย์ 3,000.00

120 นายแปลก พิมลไทย 3,000.00

121 นายธนิต เพ็ชรสัจจะ 3,000.00

122 นายสยามรัฐ อวัยวานนท์ 3,000.00

123 นายปรีชา โชโต 3,000.00

124 น.ส.วรัญรดา พรมจินโน 3,000.00

125 นายบรรจบ หนูอุไร 3,000.00

126 นางนิภา แก้วชูชื่น 3,000.00

127 นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ 3,000.00

128 นายเรวัต สุขทอง 3,000.00

129 นายรณชัย สุวรรณมาลา 3,000.00

130 นางรัชนี รัตนพันธุ์ 3,000.00

131 น.ส.วราภรณ์ คงสมา 3,000.00

132 นายชาญณรงค์ คงสะอาด 3,000.00

133 นายวิรัตน์ ไสยะ 3,000.00

134 นายนิวัฒน์ ชูแสง 3,000.00

135 น.ส.ศิริวรรณ โรจนศิริ 3,000.00

136 นายอภิเชษฐ์ เพ็งแก้ว 3,000.00

137 นายเจริญ พรหมดวง 3,000.00

138 นางวิมล โสมสง 3,000.00

139 นางนัฐธิดา แสงภู่ 3,000.00

140 นางเสาวณีย์ วัฒนาสันติกุล 3,000.00

141 นายวิสุทธิ์ บุญธรรม 3,000.00

142 นายบรรจบ ธัญพันญู 3,000.00

143 นายวินิต รัตนชู 3,000.00

144 นายสำาราญ เพ็ชรพลพันธ ์ 3,000.00

145 นายภาสกร ทองคำา 3,000.00

146 นายสุชาติ ปิยะกาญจน์ 3,000.00

147 นางสมปอง รงค์ทอง 3,000.00

148 นายไพโรจน์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 3,000.00

149 น.ส.มณี ประสาทแก้ว 3,000.00

150 น.ส.สุวารี ใยเผือก 3,000.00

151 นายกฤช วรรณพงษ์ 3,000.00

152 น.ส.นพวรรณ รักษากลาง 3,000.00
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153 น.ส.ธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์ 3,000.00

154 นายวิชาญ อัยศูรย ์ 3,000.00

155 นายธนกร ศรีไทย 3,000.00

156 น.ส.สุทิศา รวมเงาะ 3,000.00

157 นายวินัย ร่วงราช 3,000.00

158 นายสมใจ ช่วยสุด 3,000.00

159 นายเพลิน หวานขัน 3,000.00

160 นายเกียรติศักดิ์ ปรีดา 3,000.00

161 นายอธิคม อภัยพงษ์ 3,000.00

162 นางอุษณีย์ กันทพงษ์ 3,000.00

163 นายวิสิฐ สาลีพันธ์ 3,000.00

164 นางวิภาวรรณ รุณสุข 3,000.00

165 นายบุญธรรม สมสุข 3,000.00

166 นายพุทธิพงษ์ สำาราญรมย์ 3,000.00

167 นายบุญรัตน์ ช่วยจะโปะ 3,000.00

168 นายรณชัย ปิ่นแก้ว 3,000.00

169 นายสมเนตร สว่าง 3,000.00

170 นางวิภา จันทร์แฉ่ง 3,000.00

171 นางลัดดาวัลย์ ประสาร 3,000.00

172 น.ส.วนิดา สุขี 3,000.00

173 นายภูวดล ราชแดะหวา 3,000.00

174 นายบุญคล่อง คำาเจริญ 3,000.00

175 นายสุเทพ ทองศิริพันธ์ 3,000.00

176 นายสมคิด ลิ่มตระกูล 3,000.00

177 นายปรีชา สาสุนีย์ 3,000.00

178 น.ส.พิศมัย สงค์ชนะ 3,000.00

179 นายสวงค์ จงแจ้งกลาง 3,000.00

180 นายเชิญ เชยงูเหลือม 3,000.00

181 นายสมชาย ชื่นอุรา 3,000.00

182 นางเบญญาภา ช้อยจอหอ 3,000.00

183 นายเขียด สินปรุ 3,000.00

184 นางขวัญเรือน อัครศรีวร 3,000.00

185 น.ส.สุณิส ยอดนาม 3,000.00

186 นายสนิท นุ่มสงค์ 2,910.00

187 นายบุญเวช บุญทองแก้ว 3,000.00

188 นางรัชนี จันทรพาหา 3,000.00

189 นายเลิศฤทธิ์ ปราณี 3,000.00

190 นายสุเทพ ขึงกระโทก 3,000.00

191 นายขวัญชัย บุญเมือง 3,000.00

192 น.ส.สุนีย์นุช พงษ์อนันต์ 3,000.00

193 นายนัทที บุญฤทธิ ์ 3,000.00

194 นายประเสริฐ อรุณรัตน ์ 3,000.00

195 นายปทุม พงศกรเฟื่องฟู 3,000.00

196 นายจรัญ บุญประเสริฐ 3,000.00

197 น.ส.ผาทิพย์ ช่วยเนียม 3,000.00

198 นายวรพจน์ ทิพลือชา 3,000.00

199 นายมนัส จองนุ้ย 3,000.00

200 นายภูริชวัน(กริช) บุษบก 3,000.00

201 นายวิรัตน์ บุญพรหม 3,000.00

202 นายสุชาติ ทองพุ่ม 3,000.00

203 นายพันธ์พงศ์ คงแก้ว 3,000.00

204 น.ส.รัตนศิริ พิมลไทย 3,000.00

205 น.ส.ประธานรัถ วรรณธำารง 3,000.00

206 นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ 3,000.00

รายช่ือผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือบำาเหน็จสมาชิก
ประจำาปี 2553

(รวม  914,091.58  บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายสุเทพ คีมกระโทก 5,000.00

2 นายลบ กาศมณี 2,244.00

3 นางกุหลาบ นิ่มหนู 2,000.00

4 นายมณเฑียร บุญเหลือ 5,000.00

5 นายนิรัตน์ บุญญวงศ์ 2,000.00

6 นางธัญพร สงเคราะห์ 2,000.00

7 นายนพดล นาชิน 2,808.00

8 นายสาย ชุดขุนทด 2,000.00

9 นายธวัชชัย แก้วอำาไพ 3,499.65

10 นางกัญญา ธีระพัฒนารักษ ์ 5,000.00

11 นายสายัณห์ ลิมปิษเฐียร 5,000.00

12 นายจรัญ นาคพน 2,268.00

13 นายมานพ เชาว์ชำานาญ 2,097.00

14 นายพงษ์พันธ์ ปัดชา 2,090.15

15 นายปราชญ์ เรไร 2,518.95

16 นายสงคราม เสียงสูง 2,000.00

17 นายศุภดิษฐ์ สันติเดชา 4,616.80

18 น.ส.ประเพชร ดำารงไทย 5,000.00

19 นายประสาท จินตรานันต์ 3,513.00
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20 นายปลอดประสพ สุรัสวด ี 2,449.10

21 นายสมศักดิ์ ธูปโชติ 2,000.00

22 นายร่วมศักดิ์ ฉิมพลี 4,407.70

23 นายศฤงคาร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 2,000.00

24 นายกมล เปรมปรุงวิทย์ 5,000.00

25 นางประทุม เจริญผ่อง 3,422.25

26 นายรัชต์ ปั้นสุวรรณ 2,728.00

27 นายนรินทร์ สุขประภาภรณ์ 3,997.00

28 นายถกล บำารุงตระกูล 5,000.00

29 นายชุมพล ชาญวิรัตน์ 2,540.00

30 นายนิธิศ(ไพศาล) สุรชาติ 5,000.00

31 นายสำารวม ทองรักษ์ 5,000.00

32 นายทองคำ้า เจริญศิลป ์ 3,410.50

33 นายเจอดพงษ์ มกรมณ ี 5,000.00

34 นายภุชงค์ ธรรมานุวงศ์ 3,826.40

35 นายอมร อินแถลง 2,640.05

36 นายอรุณ เฉลยถิ่น 3,451.35

37 นายธรรมเนียม บริกูล 2,112.30

38 นายพิทยา รัฐกาญจน์ 5,000.00

39 นายศุภโชค ขัตติยะมาน 2,314.00

40 นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช 5,000.00

41 นายพิทยา เพชรมาก 5,000.00

42 นายปรีชา คชพล 2,804.00

43 นายนิพนธ์ อนุกูล 3,000.00

44 นายศิริ มงคลประเสริฐ 2,640.00

45 นายสนั่น พรหมโณมัย 2,333.00

46 นายสวัสดิ์ นาควะรี 2,311.00

47 นายลอย ท้าวดี 4,904.40

48 นายนิคม สายควนเกย 2,000.00

49 นายพนัส รัตน์นราทร 2,413.00

50 นางระวีวรรณ เพิ่มพูน 2,000.00

51 นายจำานงค์ แจ่มใส 3,692.70

52 นายวันชัย วรรณวงค์ 2,000.00

53 นายศรราม พงศ์ไพโรจน์ 2,000.00

54 นายสงกรานต์ ยิ่งเจริญ 2,030.00

55 น.ส.กรณรักษ์ ช่างไม้ 5,000.00

56 นายอธิสันต์ พรรณอธิโรจน์ 5,000.00

57 นายอรัณย์ ตันติวิสุทธิ ์ 5,000.00

58 นายประชา ลือชูวงศ์ 5,000.00

59 นายสุริยนต์ ไชยชมภู 2,000.00

60 นายประภาส เครือแก้ว 2,000.00

61 นายอาทิตย์ สิขัณฑกนาค 4,878.15

62 นายวราวุฒิ ฤกษบุตร 2,667.50

63 นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์ 3,665.75

64 นายพินิจ จินต์จันทรวงศ์ 5,000.00

65 นายดิเรก สุขเจริญ 3,712.80

66 นายสุรัตน์ แสนเย็น 3,472.25

67 นายกระจ่าง จันทร์เพ็ง 4,626.90

68 นายธรรมนูญ แก้วอำาพุท 5,000.00

69 นายปรีชา สงค์รัตน์ 3,462.75

70 นายธำารง หิรัญสาย 2,000.00

71 นายจรินทร์ อินทร์แก้ว 2,658.70

72 นายนิวัฒน์ เหล่าวิศาลสุวรรณ 2,439.80

73 นายธงชัย จิตตวรากุล 5,000.00

74 นายสนทยา ทิพย์วารีรมย์ 2,815.45

75 นายบุญธรรม ผากิ่ง 4,551.75

76 นายทวีศักดิ์ พรรณพงษ์ศิลป์ 4,812.00

77 นายวิทูร เชาว์นวม 4,806.40

78 นายภิเศก สาลีกุล 5,000.00

79 นางวิมล นาคสมบูรณ์ 5,000.00

80 นายจำาลอง หมุนหวาน 2,000.00

81 นายอุดม ยกฉวี 5,000.00

82 นายคำามี แข็งแรง 2,000.00

83 นางทองอินทร์ เป็กทอง 2,000.00

84 นายสุรสิงห์ วรกุลสวัสดิ์ 5,000.00

85 นายชูเกียรติ รัตนเสรี 5,000.00

86 นายบุญมี ครูภิรมย์ 3,706.92

87 น.ส.ประโลม โพธิเพ็ง 2,000.00

88 นางเกตุชฎา โตตาบ 5,000.00

89 นายเกษม สหพัฒนวนา 5,000.00

90 นายสม เอกบุตร 2,105.10

91 นายอรุณเดช ภารัตนวงศ์ 2,997.60

92 นายแสวง ไอยรากาญจนกุล 4,779.60

93 นายอดุลย์ หงษ์อุดร 5,000.00

94 นายประยูร เหมาะทอง 2,000.00

95 นายปรีชา สุวรรณคาม 5,000.00

96 นายระพินทร์ ดีวงศ์มาศ 4,189.45

97 นางปรียา จันทร์สอง 5,000.00
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98 นายสมชัย เพียรสถาพร 5,000.00

99 น.ส.วิไล ฉวีวรรณากร 5,000.00

100 นางละออง แสนยาพันธุ์ 5,000.00

101 นางสะอาด เนื่องอุทัย 5,000.00

102 นายประยูร ถิ่นเปลือย 3,062.40

103 นายเทพรักข์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 4,749.75

104 นายเสถียร ต้นคำา 2,972.70

105 นายทองคำา สีพูแพน 2,664.80

106 นายบุญเรือง กันกา 2,162.25

107 นายแลบ งามผ่องใส 2,725.20

108 นายอิสระ การชัยตระกูล 3,151.20

109 นายยุทธ เป็กทอง 2,000.00

110 นายแถม คะเชญชาติ 2,839.00

111 นายนพรัตน์ นาคสถิตย ์ 4,476.57

112 นายโสมนัส เวชพันธุ์ 5,000.00

113 นายปรีชา กระดุมจิตร 5,000.00

114 นายวิฑูรย์ อินทร์อุดม 3,781.20

115 นายประเวช ภูติประวรรณ 3,369.60

116 นายวัลลภ แวววิจิต 5,000.00

117 นายสำารวย รถทอง 2,000.00

118 นายกาจ อินเฉิดฉาย 4,755.70

119 นายประพันธ์ ผลพันพัว 5,000.00

120 นางจา ยอดพันคำา 2,000.00

121 นางทองหัน มาคะคม 2,007.20

122 นายโลม แวกประโคน 5,000.00

123 นายสุรพล เจริญรักษ์ 5,000.00

124 นายณัฐกิตติ์ พวงจิตร 5,000.00

125 นายปราโมทย์ อารยะพันธ์ 5,000.00

126 นายคำาธร คุ้มแก้ว 2,316.80

127 น.ส.วรินทร์พร พัฒนะโชติบูรณ์(วัฒนากวิน) 4,189.90

128 นายสนชัย ลาชโรจน์ 5,000.00

129 นางบุญเรือน คูณแก้ว 3,069.00

130 นางแสงทิพย์ คำาโสพันธ์ 3,746.25

131 นายบุญมี แสงศศิธร 5,000.00

132 นายหลัด ศรีรักษา 2,944.80

133 น.ส.รัชนี วิสุทธิแพทย ์ 5,000.00

134 นางทัศนีย์ โกศลยุทธกุล 3,936.45

135 นายประหยัด อินแต่ง 3,537.60

136 นายสุธี วิสุทธิเทพกุล 5,000.00

137 นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ 5,000.00

138 นายประสิทธิ์ วาจรัส 2,612.40

139 นางคูณ ดวงเพ็ชร์ 2,697.20

140 นายทองแดง วันเพ็ญ 2,448.90

141 นายไพโรจน์ ดาราเพ็ญ 5,000.00

142 นายสุรินทร์ วินิจฉัย 3,014.40

143 นายสามารถ อภินันทโน 3,915.95

144 นายทรงกลด ประเสริฐผล 5,000.00

145 นายชำานาญ สุขศรีงาม 5,000.00

146 นายสุเทพ เลาหะเดช 5,000.00

147 นายสันติ ภมรปฐมกุล 4,145.28

148 นายศิริพงษ์ ขันซ้าย 5,000.00

149 นายชาญชัย ชาญยุทธกูล 5,000.00

150 นายบุญเทียม สุทธสม 2,411.10

151 นายบัณฑิตย์ เพชรกาฬ 5,000.00

152 นายสัมพันธ์ ดีพันธ์ 5,000.00

153 นายทับ เสียงสูง 3,006.00

154 นายดวง เจนจัดการ 2,189.70

155 นายวชิระ กลิ่นระคนธ ์ 5,000.00

156 นายวิจิตร ศรีคงทน 2,000.00

157 นายวิเศษ รุ่งสอาด 5,000.00

158 นายวินชัย แววสว่างวงศ์ 4,930.40

159 นายอุดม ตันวัฒนธนากุล 5,000.00

160 นายเนียน ผลให้ 5,000.00

161 นายธิติพันธ์ เวรุวณารักษ์ 4,259.64

162 นางปรียา เวียงศิริ 2,000.00

163 นายมนต์ชัย ธีโรภาส 5,000.00

164 นายสมเกียรติ บุญเรือง 3,699.30

165 นายวิริยะ เกชรารัตน์ 5,000.00

166 นายวีรวัฒน์ วัฒนธีรกุล 5,000.00

167 นายสัมฤทธิ์ อ่อนแสง 3,897.90

168 นายบุญจันทร์ ดวงแก้ว 3,114.10

169 นายถนอม อักษรเจริญ 2,220.30

170 นางกุลนันทร์ บุญมาทัน 2,348.00

171 นายเดชา วัยกิจ 4,376.65

172 นายสมใจ คงบุญ 5,000.00

173 นางอัมพร วสเกษม 3,779.10

174 นายสุพจน์ ธูปบูชา 4,903.65

175 นายเล็ก มั่นคง 2,673.25
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176 นายอภิชัย ศรีเดช 5,000.00

177 นายสุเทพ สังข์คีรี 3,675.00

178 นายรุ่งโรจน์ จำานงค์วัฒน์ 5,000.00

179 นายสายัณห์ มรรคประเสริฐ 5,000.00

180 นายสุดใจ รำาพึงนิตย ์ 2,907.45

181 นายกำาจร อัทธุโน 2,655.25

182 นางกรรณา จิตตรัตนานันท์ 5,000.00

183 นายประหยัด ปินตาริน 4,331.00

184 นายสุข แก้วฟู 2,568.70

185 น.ส.แน่งน้อย สุทธิถวิล 2,461.00

186 นายสำาฤทธิ์ ประดิษฐ์ค่าย 2,428.00

187 นายจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย ์ 5,000.00

188 นางอรุณี ปิ่นทอง 5,000.00

189 นายศรีวรรณ คำาวงศ ์ 2,000.00

190 นายประสงค์ สังข์วรรณ 5,000.00

191 นายภูษิต บัวทอง 5,000.00

192 น.ส.สำาอางค์ แสงทอง 3,800.95

193 นายจรัญ แสนธิ 3,834.35

194 นายเสรี คึมยานาง 3,127.40

195 นายนิพนธ์ หงษ์ดำาเนิน 4,842.15

196 นายไพโรจน์ วาดเขียน 5,000.00

197 นางดวงพร ปิยางสุ 2,153.60

198 นายเทิดศักดิ์ พิทักษ์ธรรมคุณ 5,000.00

199 นายอนันต์ ฉายอรุณ 5,000.00

200 นายพร ทองแดง 2,108.85

201 นายวิรัตน์ เวียงชัย 2,000.00

202 นายเทอดศักดิ์ แปลงมาลย ์ 5,000.00

203 นายฆเณศวร์ เทียนสมจิตร 2,341.75

204 นายจันทร์ นวลแก้ว 3,616.20

205 นายสมบัติ ทิพยเนตร 2,938.50

206 นายบัญญัติ ชุยลา 4,332.75

207 นายนันทศักดิ์ วงศ์วนากุล 4,746.75

208 นายภาณุวัฒน์ อินทรสิทธิ์ 2,691.75

209 นายนริศ ต่างสุข 5,000.00

210 นางรัชนี เกตุแก้ว 5,000.00

211 นายใจ จันทร์นวล 2,431.00

212 นายโชติฤทธิ์ ชวัติชัย 4,254.75

213 นายพิสิทธิ์ โกอินต๊ะ 4,914.05

214 นายพนม คราวจันทร์ทึก 2,506.50

215 นางอนงค์ บุญล้อม 5,000.00

216 นางสมเตือน ตรีชิตร์ 2,039.25

217 นายทรงชัย มณีอินทร์ 5,000.00

218 นายบุญธรรม เมฆหมอก 2,329.85

219 นายวินัย ตาบประสิทธิ์ 4,929.15

220 นายประยุทธ กลางอรัญ 3,140.41

221 นางลำ้า รัตนากร 2,074.85

222 นางเกษร ว่องสาริการ 2,000.00

223 นายวันดี สุวรรณละออง 2,000.00

224 นายธีระพันธ์ อินทรทัต 5,000.00

225 นายวันชัย เจริญผล 2,000.00

226 นายวิวัฒน์ งามงอน 3,584.35

227 นายสง่า ขุนทรง 2,000.00

228 นายพนัส วงษ์รัตนะ 3,000.00

229 นายวิสุทธิ์ โลหรักษ์ 2,157.00

230 นายจวน เชื้อสายมาก 2,000.00

231 นายบุญฤทธิ์ ภูริยากร 3,344.04

232 นายสิงหราช ยามมี 2,459.70

233 นางมันฑนา รัตตโอภาส 2,000.00

234 นายสิทธิพร อุทัยทัศน์ 3,683.25

235 นายดิเรก วงศ์สัมพันธ์ 5,000.00

236 นายถาวร เพียรมาก 4,844.00

237 นางชมชื่น คำาพุฒ 3,311.20

238 นายสมนึก มีนา 2,062.62

239 นายบุญยืน ศรีวงศ์ 2,000.00

240 นายสำารวย ศรีเกตุ 2,193.80

241 นายสง่า จุดาบุตร 3,407.65

242 นายกระบวน ชูแก้ว 2,000.00

243 นายวิชาญ ทวิชัย 2,560.00

244 นายสายัณห์ สิงหพันธ์ 4,446.20

245 น.ส.วันเพ็ญ กังสนานนท์ 5,000.00

246 นายสวัสดิ์ คำาวงษ์ 2,935.80

247 นายสมบัติ สร้อยทอง 2,000.00

248 นายเฉลิมชาติ มณีสุธรรม 2,540.00

249 นายพิชิต สุโขทัย 5,000.00

250 นายเชิดชัย นิลัมภาชาต 3,848.00
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รายช่ือผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพ
สำาหรับสมาชิกท่ีมิได้ประกันชีวิต

ประจำาปี 2553
(รวม  200,000.00  บาท)

ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายทองบุญ ใจมา 100,000.00

2 นายพิจิตร แก้วสุดใจ 100,000.00

รายช่ือผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพ
สำาหรับสมาชิกท่ีมิได้ประกันชีวิต (พวงหรีด)

 (รวม  105,000.00  บาท)

ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายอุบล จันทราภานุการ          1,500.00 

2 นายวิบูลย์ ผาดไธสง          1,500.00 

3 นายพนัด นันทรัตน์          1,500.00 

4 นายสมใจ อ่อนสง          1,500.00 

5 นายสมหาย อินสุวรรณ          1,500.00 

6 นายสัญชัย เริ่มพยับ          1,500.00 

7 นายทรงศักดิ์ เหง้าจันทร์          1,500.00 

8 นายสายฝน อ่อนแช่ม          1,500.00 

9 นายประเทือง มันเลาะ          1,500.00 

10 นายดวงแก้ว บัวแฝง          1,500.00 

11 นายสหชัย ธรรมสุรีย์          1,500.00 

12 นายประเวทย์ แก้วสุดใจ          1,500.00 

13 นายจันแดง คำากุดตุ้ม          1,500.00 

14 นายสังวล รัตนจันทร์          1,500.00 

15 นายบุญเฮือง สิทธิ          1,500.00 

16 นายกาวิน สุขถาวร          1,500.00 

17 นายวงศ์ พิงขุนทด          1,500.00 

18 นายธวัชชัย ขจิตเวทย ์          1,500.00 

19 นายสนุทร สาคะศุภฤกษ์          1,500.00 

20 นายสมศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์          1,500.00 

21 นายหัด มาตา          1,500.00 

22 น.ส.วารี สุพล          1,500.00 

23 นายไพฑูรย์ จรเด่น          1,500.00 

24 นายจำานง ข้ามสาม          1,500.00 

25 นายประสิทธิ์ จิตบรรจง          1,500.00 

26 นายดาวรุ่ง ยะอนนันต์          1,500.00 

27 นายรุ่งเรือง หาญศึก          1,500.00 

28 นายทศวรรษ ธงไชย          1,500.00 

29 นายประสาน หิรัญญามาศ          1,500.00 

30 นายวรา บัวสาลี          1,500.00 

31 นายบุญชัย อินทวงศ์          1,500.00 

32 นายสีธร บุญตัน          1,500.00 

33 นายชวรัตน์ ทัศนเมธิน          1,500.00 

34 นายจรัญ มูลไว          1,500.00 

35 นายจิระพล พรหมทอง          1,500.00 

36 นายศรีจันทร์ ศรีแก้วนิชย์          1,500.00 

37 นายสุธรรม สุทธาวาสพงษ์          1,500.00 

38 นายบุญส่ง น้อยเนตร          1,500.00 

39 นายธันยบูรณ์ ส่วนโคกกรวด          1,500.00 

40 นายบรรจบ  พงษ์อำานวยกฤษ          1,500.00 

41 นายบุญทอง ใจมา          1,500.00 

42 นายดนัย คชปัญญา          1,500.00 

43 นายวิชัย อิ่นคำา          1,500.00 

44 นายสมยศ สิทธิบุตร          1,500.00 

45 นางดัชนี สารพันธ์          1,500.00 

46 นายอดิศักดิ์ ประทุมมา          1,500.00 

47 นายณรงค์  จันทร์เจริญ          1,500.00 

48 นายยงยุทธ ศรีวิสุทธิ์          1,500.00 

49 นายสำาเนา วงษ์ษา          1,500.00 

50 นายโกวิท ปัญญาตรง          1,500.00 

51 นายบัญญัติ ซุยลา          1,500.00 

52 นางพัชรา ศิลปานนท์          1,500.00 

53 นายสุวัฒน์ แสดงคุณ          1,500.00 

54 นายธวัชชัย เสถียรกาล          1,500.00 

55 นายวิเชียร พ่วงเจิม          1,500.00 

56 นายวรรธโน บุญชู          1,500.00 

57 นายเอก ไชยศรี          1,500.00 

58 นายสม สีเกี๋ยง          1,500.00 

59 นายเกรียงศักดิ์ พรทรานนท์          1,500.00 

60 นายวิสูตร คำาวงษ์          1,500.00 

61 นายสุวิทย์ เทพปัญญา          1,500.00 

62 นายสิทธิพร อุทัยทัศน์          1,500.00 

63 นายพิจิตร แก้วสุดใจ          1,500.00 

64 นายช้วน  สุขเกษม          1,500.00 

65 นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ฤาไกร          1,500.00 

66 นายไพศาล ช้างทอง          1,500.00 

67 นายสุเมธ  กองมณี          1,500.00 

68 นายชนะ ชนะพันธ์          1,500.00 

69 นายสุนทอล ขวัญอ่อน          1,500.00 

70 นายอรรณพ นิติศานนท์          1,500.00 
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ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
ประจำาปี 2553

(รวม 2,602,000.00 บาท)
เดือนป ี รายการโอน จำานวน (บาท)

ม.ค.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 91 ราย 9,100

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 989 ราย 98,900

ก.พ.2553  เงินฝากออมทรัพย์ 102 ราย 10,200

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1,009 ราย 100,900

มี.ค.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 75 ราย 7,500

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 1,081 ราย 108,100

เม.ย.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 109 ราย 10,900

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 1,049 ราย 104,900

พ.ค.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 81 ราย 8,100

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 972 ราย 97,200

มิ.ย.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 86 ราย 8,600

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 958 ราย 95,800

ก.ค.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 99 ราย 9,900

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 930 ราย 93,000

ส.ค.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 91 ราย 9,100

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 885 ราย 88,500

ก.ย.2553  เงินฝากออมทรัพย์ 600 ราย 120,000

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 6,432 ราย 1,286,300

ต.ค.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 217 ราย 21,700

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 779 ราย 77,900

พ.ย.2553 เงินฝากออมทรัพย์ 112 ราย 11,200

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 937 ราย 93,700

ธ.ค. 2553 เงินฝากออมทรัพย์ 141 ราย 14,100

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 1,164 ราย 116,400

รายช่ือผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพ
บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร (พวงหรีด) 
ประจำาปี 2553 (รวม  321,000.00  บาท)

ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายแขก ลิ้มประเสริฐ                 1,500.00 

2 นายเพ็ชร์ เหมือนเจริญ                 1,500.00 

3 นายพัด ช่างซ้อง                 1,500.00 

4 นายจักรพันธ์ วัฒนศัพท์                 1,500.00 

5 นายจรูญ หวานขัน                 1,500.00 

6 นายเพ็ชร ตาคำา                 1,500.00 

7 นางนพมาศ ศรียาภัย                 1,500.00 

8 นางเกี๋ยง พรมมา                 1,500.00 

9 นายวสันต์ ชูสม                 1,500.00 

10 นายฉลวย เทพนภา                 1,500.00 

11 นายเชื้อม ชัยสิทธิ์                 1,500.00 

12 นางชบ นนทก                 1,500.00 

13 นางบุญทอง นิรัติศัย                 1,500.00 

14 นางบุญมา เกศยะรา (มารดา)                 1,500.00 

15 นายเงี๊ยบซี แซ่ตั๊ง                 1,500.00 

16 นายทองอินทร์ มูลเอ้ย                 1,500.00 

17 นายถัด ทินวงศ์                 1,500.00 

18 นายนันท์ นิวาสเวช                 1,500.00 

19 นายสุรพล สุวรรณวิมล                 1,500.00 

20 นางวรรค ตันสกุล                 1,500.00 

21 นายเล่ เทศะ                 1,500.00 

22 นางแผน แก้วสำาราญ                 1,500.00 

23 นายไพโรจน์ อัตนโถ                 1,500.00 

24 นายปั่น ระไวกลาง                 1,500.00 

25 นางสมสุข บุญยงค์                 1,500.00 

26 นางเผือน โพธิ์ทิพย์                 1,500.00 

27 นายสุนทร แสงสุวรรณ                 1,500.00 

28 นางจันทรา จินะ                 1,500.00 

29 นางสุภาพร วงษ์เวียง                 1,500.00 

30 นายจำานิตย์ จินดาวงศ์                 1,500.00 

31 นางฝน แซ่เซียว                 1,500.00 

32 นายอินทนต์ แสงประสิทธิ ์                 1,500.00 

33 นางทองรวม  สิงห์ชาติ                 1,500.00 

34 นางปี จันทร์เพ็ญ                 1,500.00 

35 นายบุญช่วย หรรษา                 1,500.00 

36 นางสงัด โล้หนู                 1,500.00 

37 นางพัชนี ดอกดวง                 1,500.00 

38 นางซ่อนกลิ่น พูลเลิศ                 1,500.00 

39 ร.ต.ต.เยื้อน อนันตศิริ                 1,500.00 

40 ด.ญ.กันติชา ภูดลธนรัฐ                 1,500.00 

41 นายหลง เจาะจง                 1,500.00 

42 นายเภา จารุไชย                 1,500.00 

43 นางอารีย์ ขันโท                 1,500.00 

44 นายวันเฉลิม พันธะพุมมี                 1,500.00 

45 นางเพียร  เขียวน้อย                 1,500.00 
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46 นายสุระ แต่งผิว                 1,500.00 

47 นางประยูร เงางาม                 1,500.00 

48 นายสุข สมฤทธิ์                 1,500.00 

49 นายดำารง อินทรสมใจ                 1,500.00 

50 นายสุรศักดิ์ แก่นแสนดี                 1,500.00 

51 นางวรรณา วิทยาพร้าว                 1,500.00 

52 นางสำารวย อรมเวช                 1,500.00 

53 นายไข่ สุทธนะ                 1,500.00 

54 นางมาลี อินไชยเทพ                 1,500.00 

55 นางวันดี ตาตระกูล                 1,500.00 

56 นางสุระนี นครพนันธ์                 1,500.00 

57 นางเลียม บุญทวงศ์                 1,500.00 

58 นายนวล เชื้อสะอาด                 1,500.00 

59 นายยืน ทางแกง                 1,500.00 

60 นายวิจิตร สุทธิเลิศ                 1,500.00 

61 นางก๋วน  อำ่าอ้น                 1,500.00 

62 นายอภิชาต ชาระวัฒนะ                 1,500.00 

63 นางเกียง แซ่กิม                 1,500.00 

64 พ.ต.ท.สมชัย  บุญเมือง                 1,500.00 

65 นายชวลิต หุตะมาน                 1,500.00 

66 นางเพียร  จิตต์เพียร                 1,500.00 

67 นางจันทร์ทิพย์ มณีวรรณ                 1,500.00 

68 นายริน สว่างวงศ์                 1,500.00 

69 นายทด พันธุ์ไพโรจน์                 1,500.00 

70 นางสาคร จุ้ยวรามิตร                 1,500.00 

71 นายถวิล  เทพวิจิตร์                 1,500.00 

72 นางสุนีย์  อินสวัสดิ์                 1,500.00 

73 นางจีน จอมขวา                 1,500.00 

74 นางแก้ว เนื่องกลิ่น                 1,500.00 

75 นางทองหล่อ บุญประเสริฐ                 1,500.00 

76 นางประไพ ดวงกมล                 1,500.00 

77 ด.ช.ธาวิน หนูสั้น                 1,500.00 

78 นางสฤษดิ์ บัวจันทร์                 1,500.00 

79 นางสงัด ดีพันธ์                 1,500.00 

80 นางกิมเอง แซ่ตั้ง                 1,500.00 

81 นายจรัญ พึ่งภพ                 1,500.00 

82 นายตา ลำาดับ                 1,500.00 

83 นายหล่อ เที่ยงตรง                 1,500.00 

84 นายไพบูลย์  ตันติ์ทวีสุทธิ์                  1,500.00 

85 นางจิตราภรณ์ เทพสุต                 1,500.00 

86 นายลอย สุรจิตร                 1,500.00 

87 นางสุพัตรา บุญโยภาส                 1,500.00 

88 นายสุรพงศ์ ระวีแสงสูรย์                 1,500.00 

89 นายประสิทธิ์ เฉิดฉายพันธุ์                 1,500.00 

90 นายลมูล ศิลปานนท์                 1,500.00 

91 นางเกษร โพธิ์สุวรรณ                 1,500.00 

92 นายสมคิด พันธุ์งาม                 1,500.00 

93 นายดำารง เกียรติสิบ                 1,500.00 

94 นายสมควร เนียมหอม                 1,500.00 

95 นายสวิง จันทร์กระจ่าง                 1,500.00 

96 นายเล่งเส็ง แซ่อ้วง                 1,500.00 

97 นายทองใบ อรรถพร                 1,500.00 

98 นางโฮม สุฉายา                 1,500.00 

99 นายสุนทร ซักตั่น                 1,500.00 

100 นายวีระ ฉวีชัย                 1,500.00 

101 นางเอิบ บุญกุศล                 1,500.00 

102 นายน้อย ทองโคกสี                 1,500.00 

103 นางปราณี เหลี่ยมเย็นใจ                 1,500.00 

104 นายเอกพล ชำานิการ                 1,500.00 

105 นายสกล แก้วเรือน                 1,500.00 

106 นางอ้น สุทธนะ                 1,500.00 

107 นายเจริญ ไวยกาญจน์                 1,500.00 

108 นางมะลิวรรณ จันทร์พาณิชย ์                 1,500.00 

109 นายวีระ อ่อนคำา                 1,500.00 

110 นางยุวดี แซ่โก                 1,500.00 

111 นางสอาด แซ่โง้ว                 1,500.00 

112 นางคำา ท้วมอ้น                 1,500.00 

113 พ.ต. ชัยณรงค์ แสงมณี                 1,500.00 

114 นายสงัด อินทวงศ์                 1,500.00 

115 นางแฉล้ม ภู่หนู                 1,500.00 

116 นางสวาสดิ์ นาโสก                 1,500.00 

117 นางพันธุ์ทิพย์ ไพชยนต์                 1,500.00 

118 นายมา คำาดี                 1,500.00 

119 นางฉะอ้อน ผาสุก                 1,500.00 

120 นายเนียม เบญจพงศ์                 1,500.00 

121 นางเงิน ศรเจริญ                 1,500.00 

122 นายชุบ บัววิเชียร                 1,500.00 

123 นายช่อ เนื่องชัง                 1,500.00 
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124 นายฉาย กลิ่นสุมาลย์                 1,500.00 

125 นายชื่น มูสิกะ                 1,500.00 

126 นายแช่ม อโณทัย                 1,500.00 

127 น.ส.ฉวีวรรณ ไชยมงคล                 1,500.00 

128 นายเทียน สินไชย                 1,500.00 

129 นางสังข์ หม่องคำาหมื่น                 1,500.00 

130 นายวีระ ปานทน                 1,500.00 

131 นางเคลื่อน นวนวิลัย                 1,500.00 

132 นายจารม มัคไพบูลย ์                 1,500.00 

133 นายลี กองสันเทียะ                 1,500.00 

134 นายมานิตย์ เวียงนาค                 1,500.00 

135 นางแฉล้ม กาญจนสุนทร                 1,500.00 

136 นางใบ  บุตรเพียร                 1,500.00 

137 นางม่วยเจี่ย  แซ่ซิ้ม                 1,500.00 

138 นายเที่ยง จินจาคาม                 1,500.00 

139 นายเอกราช ทาเขียว                 1,500.00 

140 นายจิตต์ ดอนชัย                 1,500.00 

141 นายเหลิม พรหมห้อง                 1,500.00 

142 นายฉนัย คำาเฉย                 1,500.00 

143 นายอุดม จันทนะ                 1,500.00 

144 นางสมศรี รักเมือง                 1,500.00 

145 จ.ส.ต.บท วังทะพันธ์                 1,500.00 

146 นางเทียมตา อรุณกิจ                 1,500.00 

147 นางพุฒิ กาลจักร                 1,500.00 

148 นางสมปอง เกิดแก้ว                 1,500.00 

149 นายเหรียญ เอี่ยมศร ี                 1,500.00 

150 นายธีระวัฒน์ ฉุดเฉลย                 1,500.00 

151 นางละมัย  พุ่มแก้ว                 1,500.00 

152 นายดำา  แก้วใจ                 1,500.00 

153 นายบรรพต กิติศรี                 1,500.00 

154 นางศีล น้อยสุวรรณ                 1,500.00 

155 นางประเทือง อำ่าทอง                 1,500.00 

156 นายลี สมภาวงษ์                 1,500.00 

157 นายซอน อุดสม                 1,500.00 

158 นายสมร พรมเพ็ชร์                 1,500.00 

159 นายก๋องแก้ว กันกา                 1,500.00 

160 นายอรุณ เจนการยิง                 1,500.00 

161 นางเสาวนีย์ ทองดี                 1,500.00 

162 นางชญาดา สินธุรัตน์                 1,500.00 

163 นายวิชัย หาญภักดีนิยม                 1,500.00 

164 นายพัว พันธ์เสาร์                 1,500.00 

165 นายปั๋น เครือสาร                 1,500.00 

166 นางฉะอ้อน ศรีสวัสดิ์                 1,500.00 

167 นายสำาเนียง หมวกสันเทียะ                 1,500.00 

168 นางหลวง แก้วทาสี                 1,500.00 

169 นางแปลง ถุงนอก                 1,500.00 

170 นายอาทร นิ่มรัตน ์                 1,500.00 

171 นายขอน พุ่มสร้าง                 1,500.00 

172 นายน่วม แก้วปาน                 1,500.00 

173 นางปุ้ย ธาตทองคำา                 1,500.00 

174 นายไสว จันทร์โชติ                 1,500.00 

175 นางบุญมี อุดบัววงศ์                 1,500.00 

176 นายถม มาแจ้ง                 1,500.00 

177 ด.ช.สุรนาท เกาลวณิชย์                 1,500.00 

178 นางสังวาลย์ อู่ตุ้ม                 1,500.00 

179 นายศิริพร  อาณัติวงศ์                 1,500.00 

180 นายยิ้ม  เจริญเนาว์                 1,500.00 

181 นายสุนทร ขัติยวรา                 1,500.00 

182 นางกิมเอ็ง แซ่ลิ้ม                 1,500.00 

183 นายกิมกี ชีวิเจริญ                 1,500.00 

184 นายเวทัส อภิรักษากุล                 1,500.00 

185 นายขอม ถาวรแก้ว                 1,500.00 

186 นางเพ็ญ แก้วธรรมานุกูล                 1,500.00 

187 นางซ่อนกลิ่น จำาเดิม                 1,500.00 

188 นางประทุม เอี่ยมปาน                 1,500.00 

189 นางหนูหับ เต็มรัตน์                 1,500.00 

190 นายลัย คฤงคาร                 1,500.00 

191 นายสมาน เรืองพุ่ม                 1,500.00 

192 นายปี๋ บุญส่ง                 1,500.00 

193 นางเจือ ตรีมงคล                 1,500.00 

194 นายเลื่อน เทือกต๊ะ                 1,500.00 

195 นายสมบูรณ์ สะศรีสังข์                 1,500.00 

196 นายสมพร พันธุ์ดี                 1,500.00 

197 นางพริ้ม วงศ์วาสนา                 1,500.00 

198 นายช้วน  อินทสงค์                   1,500.00 

199 นางฐิตาภรณ์ มาลาคำา                   1,500.00 

200 นางกิมลี้ แซ่เตี้ย                   1,500.00 

201 นางสี พงศาชวลิต                   1,500.00 
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202 พ.ท.อาวุธ นิธิวราวรรณ                   1,500.00 

203 นายทองพูน บุตรวิชา                   1,500.00 

204 นางทองศรี  แซ่ซิ้ม                 1,500.00 

205 นางปิ่นทอง  บัวเผียน                 1,500.00 

206 นางจวน ทองเพ็งจันทร์                 1,500.00 

207 นายหยุด ลายเงิน                 1,500.00 

208 น.ส.อาภาวรรณ โกอินต๊ะ                 1,500.00 

209 นางรำาเพย แสงศร                 1,500.00 

210 นายยอบ ฉงวน                 1,500.00 

211 นางบัวแก้ว พรหมวัชรานนท์                   1,500.00 

212 นางจันสม ข่มอาวุธ                   1,500.00 

213 นางเจียร เสนปิ่น                   1,500.00 

214 นายจวน แก้วช่วย                 1,500.00 

รายชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจาก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำาปี 2553

 (รวม  60,000.00  บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายสังวร รัตนจันทร์             20,000.00 

2 นายสมนึก ท้าวพา             10,000.00 

3 นายโกวิท ปัญญาตรง             20,000.00 

4 นายสถิต ใจนวล             10,000.00 

รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาสมาชิก ประจำาปี 2553

 (รวม  13,000.00  บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นางวิไลวรรณ นิวาสเวช               1,000.00 

2 นางยุวดี  ดีงามเลิศ               1,000.00 

3 นายชาญวิทย์ สิริการ               1,000.00 

4 นายคำาเผียน คงชาล ี               1,000.00 

5 นายใจคิด วงศ์พิพัพธ์               1,000.00 

6 นายสวงค์ จงแจ้งกลาง               1,000.00 

7 นางพรพิมล อมรโชติ               1,000.00 

8 นายชัยณรงค์ กงชัยภูมิ               1,000.00 

9 นายรังสรรค์ เหลาภา               1,000.00 

10 นายสมคิด เสนาะสัมต์               1,000.00 

11 นายพัฒนพงศ์ ศรีระสันต์               1,000.00 

12 นายเสถียร กุศลคุ้ม               1,000.00 

13 นายวิทักษ์ โพธิ์ศรีมาตย ์               1,000.00 

รายชื่อผู้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
ประจำาปี 2553

 (รวม  994,131.00  บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

ด้านสาธารณกุศล

1 ห้องสมุดประชาชน จ.นครศรีธรรมราช 900.00

2 ห้องสมุดประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี 900.00 

3 ผ้าป่า โรงเรียนราษฎร์รังสรรค ์ 1,000.00

4 ผ้าป่า สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา 1,000.00

5 มูลนิธิสันติสุข 500.00

6 สลากกาชาด 30,000.00

7 เงินช่วยเหลือสมาชิก น.ส.มณี 4,000.00

8 ผ้าป่า สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00

9 ผ้าป่า สอ.ครูกาฬสินธุ์ 1,000.00

10 ผ้าป่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00

11 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ 2,500.00

12 สำานักงานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 500.00

13 มูลนิธิการประถมศึกษา อ.วังสะพุง 500.00

14 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 38 ป ี 5,000.00

15 สร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 1,000.00

16 พระรูปจำาลองพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  4,999.00

17 สนับสนุนการจัดสัมมนาขบวนการสหกรณ์ไทย 3,000.00

18 สนับสนุนการดำาเนินงานมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 7,500.00

19 ผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านบน จ.นครสวรรค์ 1,000.00

20 สนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตกรรม 6,000.00

21 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย 1,000.00

22 ผ้าป่า โครงการวนศาสตร์เพื่อชาติฯ 5,000.00

23 มูลนิธิศรีบุญยานนท ์ 10,000.00

24 สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จก. 1,000.00

25 สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จำากัด 1,000.00

26 สอ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำากัด 1,000.00

27 สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 1,000.00

28 ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำาพร้า 500.00

29 ร่วมปฏิบัติธรรมและไถ่ชีวิตโคกระบือ วัดนำ้าไหล 500.00

30 ผ้าป่าสามัคคี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์ 1,000.00

31 ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 1,000.00

32 ผ้าป่าสามัคคี สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000.00

33 ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 500.00

34 ผ้าป่าสามัคคี กรมพลาธิการทหารบก 500.00

35 ผ้าป่าสามัคคี สอ.ราษฎร์บูรณะ 1,000.00
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36 สนับสนุนช่วยการศพมารดา น.ส.พิมพ์ลดา 10,000.00

37 กฐิน สอ.ครูศรีสะเกษ 500.00

38 กฐิน สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 500.00

39 กฐิน สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 500.00

40 กฐิน สันนิบาตสหกรณ์ฯ 500.00

41 กฐิน กระทรวงวัฒนธรรม 500.00

42 สนับสนุนจัดเตรียมของขวัญมูลนิธิสันติสุข 1,000.00

43 มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ 500.00

44 ช่วยเหลือการศพ สอ.กรมประมง 5,000.00

45 กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณ ี 500.00

46 กฐิน สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด 2,000.00

47 กฐินพระราชทาน สอ.มหาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 3,000.00

48 ผ้าป่าสามัคคี สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาฯ 1,000.00

49 สนับสนุนหารายได้พัฒนา รร.ขนาดเล็ก สอ.ครูพังงา 500.00

50 ผ้าป่าสามัคคี สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จำากัด 1,000.00

51 กฐิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 500.00

52 กฐิน สำานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 500.00

53 กฐิน กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 2 500.00

54 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10,000.00

55 สนับสนุนการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมอุทยานฯ 2,000.00

56 สนับสนุนการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล กรมส่งเสริมฯ 500.00

57 สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับ กอส. 5,000.00

58 กฐินพระราชทานกรมป่าไม ้ 5,000.00

59 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ฯ 3,000.00

60 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สอ.ครูลพบุรี ประสบอุทกภัย 500.00

61 กฐิน สอ.ทีทีแอนด์ที 1,000.00

62 ผ้าป่าหนังสือ สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 500.00

63 กฐิน สอ.สหภาพแรงงานฟูรูกาวา 500.00

64 กฐิน สอ.สยามนิสสัน 500.00

65 กฐินพระราชทาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์ 1,000.00

66 สนับสนุนการจัดงานสำานักส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 1,000.00

67 ผ้าป่าสามัคคี รพ.ท่าวังผา 500.00

68 มูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์ 10,000.00

69 สนับสนุนสื่อการเรียน การไฟฟ้านครหลวง 500.00

ด้านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก

70 ขุดท่อระบายนำ้า กรมป่าไม้ 60,000.00

71 สนับสนุนการจัดงานและร่วมทำาบุญ กรมอุทยานฯ 10,000.00

72 สนับสนุนจัดงานเกษียณอายุราชการ(กอส. กปม.) 15,000.00

73 สนับสนุนจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ 40,000.00

74 สนับสนุนจัดทำาโล่รางวัลกีฬาเปตอง (สำานักฯ 15) 3,000.00

75 สนับสนุนจัดงานวันสถาปนากรมอุทยานฯ 40,000.00

76 สนับสนุนจัดงานวันปิยมหาราช กรมป่าไม้ 20,000.00

77 สนับสนุนแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมอุทยานฯ 5,000.00

78 สนับสนุนซื้อโต๊ะหินอ่อน สำานักวิจัยและพัฒนาฯ 10,000.00

79 สนับสนุนจัดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตวป่า 17,622.00

80 สนับสนุนจัดงานเทศกาลปีใหม่ กรมอุทยานฯ 20,000.00

81 สนับสนุนค่าโล่ “คนดีศรีสหกรณ์” 1,800.00

82 สนับสนุนค่าเข็มทองคำา “คนดีศรีสหกรณ์” 42,340.00

ด้านทุนการศึกษา 

(โรงเรียนป่าไม้อุทิศ และสถาบันการศึกษาชุมชนรอบข้าง)

83 สนับสนุนซ่อมอาคารเรียน รร.ป่าไม้อุทิศ 2 20,000.00

84 มอบทุนการศึกษา รร.ป่าไม้อุทิศ 11 แห่ง 156,500.00

85 สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการด้านสหกรณ์  20,000.00

86 มอบทุนการศึกษา รร.สารวิทยา 12,000.00

87 มอบทุนการศึกษา รร.สารวิทยา 16,000.00

88 มอบทุนการศึกษาคณะวนศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ 10,000.00

89 สนับสนุนการศึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1,000.00

90 สนับสนุนจัดค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ม.เกษตร 5,000.00

91 สนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนบางบัว 50,000.00

ด้านบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

92 นายปรีชา ใต้เมืองปาก 10,000.00

93 นายวัฒนา  สมเพ็ชร 3,000.00

94 ครอบครัวนางสมใจ  ทำากล้า 10,000.00

95 ครอบครัวนางกรรณิการ์  สุรินทร ์ 5,000.00

96 นายณรงค์  โต๊ะเหาะ 3,000.00

97 นายประวิทย์  ด้วงมุขพะเนา 5,000.00

98 นายบุญเรียง แสงราชา 10,000.00

99 นายอมรินทร์  ถิ่นถาน 5,000.00

100 นายสีทน  สีตื้อ 3,000.00

101 นายสมโภช  จะระนะรัตน์ 10,000.00

102 นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช 10,000.00

103 นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ 10,000.00

104 พันตรีเจนวิทย์  อรุณสวัสดิ์ 10,000.00

105 สิบเอกวิทูล  เทียมเงิน 10,000.00

106 นายสน  ใจราช 3,000.00

107 นายจะคา  หล้าจา 5,000.00

108 นายมะสุ  วนาสมบูรณ์ 5,000.00
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109 นายศรวิชัย  กีรติประกาศกุล 5,000.00

110 นายจะบู  จะเคาะ 3,000.00

111 ครอบครัวนายบรรดิษฐ์  ศรีสืบ 5,000.00

112 นายนัฐพงษ์  หนองโศรก 5,000.00

113 ครอบครัวนายมนัส  แซ่ม้า 3,000.00

114 นายนิติกร  อินทรสูต 1,500.00

ด้านสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ

115 นายนิพนธ์  บุญสูง 1,500.00

116 นายบุญมา  ทุมพารักษ์ 1,500.00

117 นางเอ่งบ่วย  จารุทิพยคันธะ 1,500.00

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

118 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม 98,570.00

119 สนับสนุนโครงการปลูกป่า สหกรณ์พื้นที่ 2 3,000.00

120 สนับสนุนการจัดทำาโล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 กลุ่มจังหวัดเชียงราย 4,000.00

รายชื่อผู้รับเงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ประจำาปี 2553

(รวม   500.00  บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

1 นายสัมฤทธิ์ ถิรคุณ               500.00

รายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมประกันชีวิตหมู่
ประจำาปี 2553

(รวม   48,040,314.00  บาท)
ลำาดับ ชื่อ-สกุล จำานวน(บาท)

สมาชิก

1 นายวิชัย เครือประเสริฐกุล               500,000.00 

2 นายธนากร พรมกัน               622,250.00 

3 นายประมวล ไผ่เฟื้อย               450,000.00 

4 นายพนัด นันทรัตน์               500,000.00 

5 นายอุบล จันทราภานุกร               500,000.00 

6 นายสมใจ อ่อนสง               300,000.00 

7 นายวิบูลย์ ผาดไธสง               500,000.00 

8 นายสมหมาย อินสุวรรณ์               500,000.00 

9 นายทรงศักดิ์ เหว่าจันทร์               300,000.00 

10 นายมนตรี กระทุ่มนัด            1,110,850.00 

11 นายเชษฐา เย็นแข               300,000.00 

12 นายดวงแก้ว บัวแฝง               572,400.00 

13 นายสัญชัย เริ่มพยับ               500,000.00 

14 นายประเวทย์ แก้วสุดใจ               300,000.00 

15 นายสังวล รัตนจันทร์            1,000,000.00 

16 นายกมลศิลป์ วิวัฒน์โชติการย์               501,560.00 

17 นายจันแดง คำากุดตุ้ม               500,000.00 

18 นายประเทือง มันเลาะ                 573,900.00 

19 นายบุญเฮียง สิทธิ               500,000.00 

20 นางประยูร เงางาม               450,000.00 

21 นายสมควร ล่ามแขก               500,660.00 

22 นายสายฝน อ่อนแช่ม               501,180.00 

23 นายวงศ์ พิงขุนทด               300,000.00 

24 นายสหชัย ธรรมสุรีย์               868,000.00 

25 นายธวัชชัย  ขจิตเวทย์               300,000.00 

26 นายสุนทร สาคะศุภฤกษ์               300,000.00 

27 นายหัด มาตา               500,000.00 

28 นายนพดล  ปุสีสม               300,000.00 

29 นายรุ่งเรือง  หาญศึก               300,000.00 

30 นายดาวรุ่ง ยะอนันต์            1,901,550.00 

31 นายวรา บัวสาลี               769,300.00 

32 นายสีธร  บุญตัน               500,000.00 

33 นายชวรัตน์ ทัศนเมธิน               300,000.00 

34 นายปรีชา ชิดชม               601,460.00 

35 นายประสิทธิ์ จิตบรรจง               500,000.00 

36 นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์            1,000,000.00 

37 นายไพฑูรย์ จรเด่น               300,000.00 

38 นายทศวรรษ ธงไชย               700,000.00 

39 นายบุญชัย อินทวงศ์               501,170.00 

40 นายจำานง ข้ามสาม               700,140.00 

41 นายสมบูรณ์ กุดนอก               500,000.00 

42 นายจรัญ มูลไว               700,000.00 

43 นายประสาน หิรัญญามาศ               900,000.00 

44 นายพนม แผ้วพลสง               500,000.00 

45 นายโกวิท ปัญญาตรง               450,000.00 
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46 นายจิระพล พรหมทอง               700,000.00 

47 นายสำาเนา วงศ์ษา               602,950.00 

48 นายสุธรรม สุทธาวาสพงษ์               500,000.00 

49 นายศรีจันทร์  ศรีแก้วนิชย์               996,750.00 

50 นายทัศชา วรรณุสิทธิ ์               801,550.00 

51 นางดัชนี สารพันธ์               500,000.00 

52 นายณรงค์  จันทร์เจริญ               500,000.00 

53 นายวิชัย อิ่นคำา               896,750.00 

54 นายยงยุทธ ศรีวิสุทธิ์               500,000.00 

55 นายอดิศักดิ์ ประทุมมา                67,700.00 

56 นายปิยะวัฒน์ เพ็ญตระการ                91,950.00 

57 นายบัญญัติ ซุยลา               500,000.00 

58 นายบุญส่ง น้อยเนตร               700,000.00 

59 นายบรรจบ พงษ์อำานวยกฤต            1,272,684.00 

60 นายสมยศ สิทธิบุตร               592,790.00 

61 นายสุวัฒน์ แสดงคุณ               759,700.00 

62 นางพัชรา ศิลปานนท์               801,040.00 

63 นายลอ โปธิกา               500,000.00 

64 นางเพ็ญ แก้วธรรมานุกูล               500,000.00 

65 นายธวัชชัย เสถียรกาล            1,000,000.00 

66 นายสิงห์  อยู่ในธรรม               700,350.00 

67 นายสิทธิพร อุทัยทัศน์               589,550.00 

68 นายวิเชียร พ่วงเจิม               500,000.00 

69 นายเอก ไชยศรี               300,000.00 

70 นายวรรธโน บุญชู               300,000.00 

71 นายวิสูตร คำาวงษ์               500,000.00 

72 นายคมสัน คล้ายคลึง               700,000.00 

73 นายธันยบูรณ์ สวนโคกกรวด               991,950.00 

74 นายกระบวน ชูแก้ว               150,000.00 

คู่สมรสและบุตร

75 นายกมนต์ พุทธวงศ์               300,180.00 

76 นายวันเฉลิม พันธะพุมมี                75,000.00 

77 นางซ่อนกลิ่น พูลเลิศ               300,000.00 

78 นายบุญช่วย หรรษา               500,000.00 

79 นายเล่ เทศะ               300,000.00 

80 นางบัวชอน ยาประเสริฐ               225,000.00 

81 นายอภิชาต ชาตะวัฒนะ            1,000,000.00 

82 นางสงัด ดีพัน               500,000.00 

83 นางจิตราภร เทพสุต               300,000.00 

84 นายวสันต์ ชูสม               300,000.00 

85 นายวีระ ปานทน               450,000.00 

86 นายเอกราช ทาเขียว               300,000.00 

87 นางสมศรี รักเมือง               500,000.00 

88 นางพิศมัย ด้วงพันนา               300,000.00
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ชุดที่ 1  ประจำาปี 2521

1. นายถนอม     เปรมรัศมี ประธาน

2. นายดิเรก สกุณาธวงศ ์ รองประธาน

3. นายเต็ม สมิตินันทน ์ รองประธาน

4. นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน

5. นายสุนทร โพธิ์กัน  รองประธาน

6. นายสำาลี อินทรไพโรจน์      เหรัญญิก/ผู้จัดการ

7. นายกัสสปะ อัคนิทัต  กรรมการ

8. นายอุดม บูรณกานนท ์ กรรมการ

9. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

10. นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ

ชุดที่ 2  ประจำาปี 2522

1. นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน

2. นายเต็ม สมิตินันทน ์ รองประธาน

3. นายดิเรก สกุณาธวงศ ์ รองประธาน

4. นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน

5. นายสำาลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6. นายอุดม บูรณกานนท ์ กรรมการ

7. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

8. นายจำานงค์ โพธิสาโร  กรรมการ

9. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

10. นายกัสสปะ อัคนิทัต  กรรมการ

11. นายสุนทร โพธิ์กัน  กรรมการ

12. นายผ่อง เล่งอี ้  กรรมการ

13. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ

14. นายถวัลย์ บุญสิทธิ์  กรรมการ

15. นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ

ชุดที่ 3  ประจำาปี 2523

1. นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน

2. นายเต็ม สมิตินันท ์ รองประธาน

3. นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน

4. นายสมเพิ่ม กิตตินันทน์ รองประธาน

5. นายสำาล ี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ 

7. นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ

8. นายจำานงค์ โพธิสาโร  กรรมการ

9. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

10. นายสุนทร โพธิ์กัน  กรรมการ

11. นายผ่อง เล่งอี้  กรรมการ

12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ

13. นายถวัลย์ บุญสิทธิ ์  เลขานุการ

14. นายไพฑูรย์ หุ่นใย  ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 4  ประจำาปี 2524

1. นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน

2. นายเต็ม สมิตินันทน์ รองประธาน

3. นายดิเรก สกุณาธวงศ์ รองประธาน

4. นายสมเพิ่ม กิตตินันท ์ รองประธาน

5. นายสำาล ี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

7. นายอุดม บูรณกานนท์ กรรมการ

8. นายจำานงค์ โพธิสาโร  กรรมการ

9. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

10. นายสุนทร โพธิ์กัน  กรรมการ

11. นายผ่อง เล่งอี้  กรรมการ

12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ

13. นายถวัลย์ บุญสิทธิ ์  กรรมการ

14. นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ
ตั้งแต่ปี 2521 - 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521
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ชุดที่ 5  ประจำาปี 2525

1. นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน

2. นายเต็ม สมิตินันทน ์ รองประธาน

3. นายดิเรก สกุณาธวงศ ์ รองประธาน

4. นายสมเพิ่ม กิตตินันท์ รองประธาน

5. นายสำาลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

6. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

7. นายอุดม บูรณกานนท ์ กรรมการ

8. นายจำานงค์ โพธิสาโร  กรรมการ

9. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

10. นายสุนทร โพธิ์กัน  กรรมการ

11. นายผ่อง เล่งอี ้  กรรมการ

12.  นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ

13.  นายถวัลย์ บุญสิทธิ์  กรรมการ

14.  นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ

ชุดที่ 6  ประจำาปี 2526

1. นายจำานงค์ โพธิสาโร  ประธาน

2. นายชำาน ิ บุณโยภาส รองประธาน

3. นายสำาลี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

4. นายอุดม บูรณกานนท ์ กรรมการ

5. นายสวัสดิ์ นิชรัตน์  กรรมการ

6. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

7. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

8. นายผ่อง เล่งอี ้  กรรมการ

9. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ

10. นายปรุง โชติช่วง  กรรมการ

11. นายอำาพล ลิ่มวงศ ์  กรรมการ

12.  นางนวลสิร ิ มังกรดิน  กรรมการ

13.  นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ

ชุดที่ 7  ประจำาปี 2527

1. นายจำานงค์ โพธิสาโร  ประธาน

2. นายชำานิ บุณโยภาส รองประธาน

3. นายสำาล ี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

4. นายสมพงษ ์ ปโชติการ กรรมการ

5. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

6. นายสวัสดิ ์ นิชรัตน์  กรรมการ

7. นายผ่อง เล่งอี้  กรรมการ

8. นายปรุง โชติช่วง  กรรมการ

9. นายอำาพล ลิ่มวงศ์  กรรมการ

10.  นางนวลสิริ มังกรดิน  กรรมการ

11.  นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ

ชุดที่ 8  ประจำาปี 2528

1. นายจำานงค์ โพธิสาโร  ประธาน

2. นายชำานิ บุณโยภาส รองประธาน

3. นายสำาล ี อินทรไพโรจน์ เหรัญญิก/ผู้จัดการ

4. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

5. นายสวัสดิ ์ นิชรัตน์  กรรมการ

6. นายผ่อง เล่งอี้  กรรมการ

7. นายปรุง โชติช่วง  กรรมการ

8. นายอำาพล ลิ่มวงศ์  กรรมการ

9. นางนวลสิริ มังกรดิน  กรรมการ

10.  นายไพฑูรย์ หุ่นใย  เลขานุการ
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ชุดที่ 9  ประจำาปี 2529

1. นายชำาน ิ บุณโยภาส ประธาน

2. นายสวัสดิ์ นิชรัตน์  รองประธาน

3. นายณรงค ์ กฤดานุกูลย ์ รองประธาน

4. น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก

5. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

6. นายถวัลย์ บุญสิทธิ์  กรรมการ

7. นางนวลสิร ิ มังกรดิน  กรรมการ

7. นายไพรัช โยธน์ชัยสาร กรรมการ

9. นายไพฑูรย์ หุ่นใย  กรรมการ

10.  น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ

11.  นายอำาพล ลิ่มวงศ ์  เลขานุการ/ผู้จัดการ

ชุดที่ 10  ประจำาปี 2530

1. นายชำาน ิ บุณโยภาส ประธาน 

2. นายสวัสดิ์ นิชรัตน์  รองประธาน

3. นายณรงค ์ กฤตานุกูลย ์ รองประธาน

4. น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก

5. นายอุทัย จันผกา  กรรมการ

6. นายถวัลย์ บุญสิทธิ์  กรรมการ

7. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ

8. นายไพฑูรย์ หุ่นใย  กรรมการ

9. นายไพรัช โยธน์ชัยสาร กรรมการ

10.  นางนวลสิร ิ มังกรดิน  กรรมการ

11.  นายอำาพล ลิ่มวงศ ์  เลขานุการ/ผู้จัดการ

ชุดที่ 11  ประจำาปี 2531

1. นายชำานิ บุณโยภาส ประธาน

2. นายสวัสดิ ์ นิชรัตน์  รองประธาน

3. นายณรงค์ กฤตานุกูลย ์ รองประธาน

4. น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก

5. นายถวัลย์ บุญสิทธิ ์  กรรมการ

6. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ กรรมการ

7. น.ส.กานดา ลิ่มตั้ง  กรรมการ

8. นางนวลสิริ มังกรดิน  กรรมการ

9. น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

10.  นายจรินทร์ อิฐรัตน์  กรรมการ

11.  นายอำาพล ลิ่มวงศ์  เลขานุการ/ผู้จัดการ

ชุดที่ 12  ประจำาปี 2532

1. นายทิวา สรรพกิจ  ประธาน

2. นายธำามรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน

3. นายจรินทร์ อิฐรัตน์  รองประธาน 

4. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก

5. นายอำาพล ลิ่มวงศ์  ผู้จัดการ

6. นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

7. นายชนะ เปลี่ยนมา กรรมการ

8. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

9. นายสมศักดิ ์ วิมลศิลป ์ กรรมการ

10.  น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

11.  นางนวลสิริ มังกรดิน  เลขานุการ
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ชุดที่ 13  ประจำาปี 2533

1.   นายไพโรจน ์ สุวรรณกร ประธาน

2.   นายธำามรงค ์ ประกอบบุญ รองประธาน

3.   นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  รองประธาน

4.   นางสุภาภรณ ์บุนนาค  เหรัญญิก

5.   นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้จัดการ

6.   นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

7.   นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

8.   น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

9.   นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

10. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เลขานุการ

11.  นางนวลสิร ิ มังกรดิน  ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 14  ประจำาปี 2534

1. นายไพโรจน ์ สุวรรณกร ประธาน

2. นายปรีชา อบอาย  รองประธาน 

3. ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  รองประธาน

4. นายธำามรงค ์ ประกอบบุญ รองประธาน

5. นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  รองประธาน

6. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก

7. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายประวิทย ์ จิตต์จำานงค์ ผู้จัดการ

9. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ 

11.  นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

12.  นางรจนา พันธุ์มณ ี กรรมการ

13.  นางระพินทร ์ เจริญศรีทวีชัย กรรมการ

14.  นางนวลสิร ิ มังกรดิน  เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 15  ประจำาปี 2535

1. นายทิวา สรรพกิจ  ประธาน

2. นายธำามรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน

3. ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  รองประธาน

4. นายถวัลย์ บุญสิทธิ ์  รองประธาน

5. นายจรินทร์ อิฐรัตน์  รองประธาน

6. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก

7. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายประวิทย์ จิตต์จำานงค์ ผู้จัดการ

9. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

10. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

11.  นายกิต ิ ศิริวัลลภ  กรรมการ

12.  นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ ์  กรรมการ

13.  นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

14.  นางนวลสิริ มังกรดิน  เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 16  ประจำาปี 2536

1. นายผ่อง เล่งอี้  ประธาน

2. ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  รองประธาน

3. นายธำามรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน

4. นายจรินทร์ อิฐรัตน์  รองประธาน

5. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก

6. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวรุณ รตะพิพัฒน์ ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.  น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

11.  นายกิตติศักดิ ์ดวงรัตน์  กรรมการ

12.  นายประวิทย์ จิตต์จำานงค์ กรรมการ

13.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

14.  นางนวลสิริ มังกรดิน  เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 17  ประจำาปี 2537

1. นายผ่อง เล่งอี ้  ประธาน

2. นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  รองประธาน

3. นายวรุณ รตะพิพัฒน์ รองประธาน

4. นายพิณ เกื้อกูล  รองประธาน

5. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก

6. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์  ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ

10.  นางนวลสิร ิ มังกรดิน  เลขานุการ

11.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 18  ประจำาปี 2538

1. นายผ่อง เล่งอี ้  ประธาน

2. นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  รองประธาน

3. นายวรุณ รตะพิพัฒน์ รองประธาน

4. นายพิณ เกื้อกูล  รองประธาน

5. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก

6. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์  ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายทรงศักดิ ์ วิทยอุดม  ผู้ช่วยผู้จัดการ

10.  น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ

11.  น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท ์ กรรมการ

12.  นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์  กรรมการ

13.  นายประวิทย ์ จิตต์จำานงค์ กรรมการ

14.  นางนวลสิร ิ มังกรดิน  เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 19  ประจำาปี 2539

1. นายยรรยง ถนอมพิชัย ประธาน

2. นายจรินทร์ อิฐรัตน์  รองประธาน

3. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน

4. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ์ รองประธาน

5. นายวรุณ รตะพิพัฒน์ เหรัญญิก

6. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายประวิทย์ จิตต์จำานงค์ ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายวิโรจน์ รัตนพรเจริญ กรรมการ

10.  นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

11.  นายกิตติศักดิ ์ดวงรัตน์  กรรมการ

12.  น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

13.  นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

14.  น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 20  ประจำาปี 2540

1. นายสถิตย ์ สวินทร  ประธาน

2. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน

3. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ์ รองประธาน

4. น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร รองประธาน

5. นายวรุณ รตะพิพัฒน์ เหรัญญิก

6. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายประวิทย์ จิตต์จำานงค์ ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

10.  นายจรินทร์ อิฐรัตน์  กรรมการ

11.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

12.  นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

13.  นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ ์  กรรมการ

14.  น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 21  ประจำาปี 2541

1. นายสถิตย์ สวินทร  ประธาน

2. นายวัฒนา แก้วกำาเนิด รองประธาน

3. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน

4. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน

5. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท ์ เหรัญญิก

6. นายพิณ เกื้อกูล  ผู้จัดการ

7. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

8. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ

9. นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  กรรมการ

10.  นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ กรรมการ

11.  นายธนโรจน ์ โพธิสาโร  กรรมการ

12.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

13.  นายนำาศักดิ์ ประสาร  กรรมการ

14.  นายประดิษฐ ์ เจริญสุข  เลขานุการ

15.  นายวิชิต สนธิวณิช ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 22  ประจำาปี 2542

1. นายวัฒนา แก้วกำาเนิด ประธาน

2. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน

3. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน

4. น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน

5. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท ์ เหรัญญิก

6. นางเกตุชฎา โตตาบ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

10.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

11.  นายธนโรจน ์ โพธิสาโร  กรรมการ

12.  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  กรรมการ

13.  นายนพรัตน ์ นาคสถิตย์ กรรมการ

14.  นายณรงค ์ มหรรณพ เลขานุการ

15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 23  ประจำาปี 2543

1. นายวัฒนา แก้วกำาเนิด ประธาน

2. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ์ รองประธาน

3. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน

4. น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร รองประธาน

5. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เหรัญญิก

6. นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ

7. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

8. นายพิณ เกื้อกูล  กรรมการ

9. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

10.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

11.  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  กรรมการ

12.  นายสนิท ศรีสุระ  กรรมการ

13.  นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ

14. นายณัฐชัย สุปิน  เลขานุการ

15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 24  ประจำาปี 2544

1. นายจรินทร์ อิฐรัตน์  ประธาน

2. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน

3. น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร รองประธาน

4. นายพิณ เกื้อกูล  รองประธาน

5. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เหรัญญิก

6. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

10.  นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล กรรมการ

11.  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  กรรมการ

12.  นายสนิท ศรีสุระ  กรรมการ

13.  นายณัฐชัย สุปิน  กรรมการ

14.  นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15.  นายอดุลย ์ ภูยาธร  ผู้ช่วยเลขานุการ



ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้  จํ า กั ด139

ชุดที่ 25  ประจำาปี 2545

1. นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  ประธาน

2. นายพิณ เกื้อกูล  รองประธาน

3. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท ์ รองประธาน

4. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

5. นางเกตุชฎา  โตตาบ  เหรัญญิก

6.  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉว ี ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ

8. นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ

9. นายสนิท ศรีสุระ  กรรมการ

10. นางศุภรัตน ์ ชาญยุทธกูล กรรมการ

11. นายณัฐชัย สุปิน  กรรมการ

12. นายพูลศักดิ์ กางทอง  กรรมการ

13. นายทรงศักดิ์  วิทยอุดม  กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15. นายอดุลย์ ภูยาธร  ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 26  ประจำาปี 2546

1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน

2. นายจรินทร ์ อิฐรัตน์  รองประธาน

3. นายสนิท ศรีสุระ  รองประธาน

4. นายณัฐชัย สุปิน  รองประธาน

5. นางเกตุชฎา  โตตาบ  เหรัญญิก

6. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉว ี ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายณรงค ์ มหรรณพ ผู้จัดการ

8. นางศุภรัตน ์ ชาญยุทธกูล กรรมการ

9. นายพูลศักดิ์ กางทอง  กรรมการ

10. นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม  กรรมการ

11. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  กรรมการ

12. นายธนโรจน ์ โพธิสาโร  กรรมการ

13. นายณรงค ์ ทองขจร  กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15. นายอดุลย์ ภูยาธร  ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 27  ประจำาปี 2547

1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน

2. นายพิณ    เกื้อกูล  รองประธาน

3. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน

4. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

5. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก

6. นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ

7. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ 

8. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  กรรมการ

9. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

10. นายอดุลย์ ภูยาธร  กรรมการ

11. นายณรงค์ ทองขจร  กรรมการ

12. นายชัยยันต์   คำาป้อ  กรรมการ

13. นายอนุชิต    แตงอ่อน  กรรมการ

14. นายณรงค์ มหรรณพ เลขานุการ

15. นายธวัชชัย   พันธรักษ์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 28  ประจำาปี 2548

1. นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์ ประธาน

2. นายพิณ    เกื้อกูล  รองประธาน

3. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

4. น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท์ รองประธาน

5. นายชนะ   เปลี่ยนมา เหรัญญิก

6. นายณรงค์ ทองขจร  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต   สนธิวณิช ผู้จัดการ

8. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

9. นายอนุชิต    แตงอ่อน  กรรมการ

10. นายธวัชชัย    พันธรักษ์พงษ์ กรรมการ

11. นายสนิท   ศรีสุระ  กรรมการ

12. นายชัยยันต์   คำาป้อ  กรรมการ

13. นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15. นายประสิทธิ์   นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 29  ประจำาปี 2549

1. นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์ ประธาน

2. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท ์ รองประธาน

3. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

4. นายธนโรจน ์ โพธิสาโร  รองประธาน

5. นายชนะ  เปลี่ยนมา  เหรัญญิก

6. นายณรงค์  ทองขจร  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต  สนธิวณิช  ผู้จัดการ

8. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม  กรรมการ

9. นายอนุชิต   แตงอ่อน  กรรมการ

10. นายธวัชชัย   พันธรักษ์พงษ์ กรรมการ

11. นายสนิท  ศรีสุระ  กรรมการ

12. นายชัยยันต์   คำาป้อ  กรรมการ

13. นายณรงค ์ มหรรณพ กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 30  ประจำาปี 2550

1. น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท ์ ประธาน

2. นายพิณ  เกื้อกูล  รองประธาน

3. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

4. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม  รองประธาน

5. นายชนะ  เปลี่ยนมา  เหรัญญิก

6. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉว ี ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต  สนธิวณิช  ผู้จัดการ

8. นายสนิท  ศรีสุระ  กรรมการ

9. นายธวัชชัย   พันธรักษ์พงษ ์ กรรมการ

10. นายอนุชิต   แตงอ่อน  กรรมการ

11. นายนรินทร์  สายซอ  กรรมการ

12. นายสุภาพ  คำาแฝง  กรรมการ

13. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 31  ประจำาปี 2551

1. นายพิณ  เกื้อกูล  ประธาน

2. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ ์ รองประธาน

3. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  รองประธาน

4. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม  รองประธาน

5. นายชนะ  เปลี่ยนมา  เหรัญญิก

6. นายณรงค์  ทองขจร  ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ

8. นายสนิท  ศรีสุระ  กรรมการ

9. นายสุภาพ  คำาแฝง  กรรมการ

10. นายนรินทร์  สายซอ  กรรมการ

11. นายชัยยันต์   คำาป้อ  กรรมการ

12. นายสุเทพ  บัวจันทร์  กรรมการ

13. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ

15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 32  ประจำาปี 2552

1. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ ์ ประธาน

2. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน

3. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

4. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม  รองประธาน

5. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก

6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต  สนธิวณิช  ผู้จัดการ

8. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  กรรมการ

9. นายสุภาพ  คำาแฝง  กรรมการ

10. นายณรงค์  มหรรณพ  กรรมการ

11. นายชัยยันต์  คำาป้อ  กรรมการ

12. นายณรงค์  ทองขจร  กรรมการ

13. นายสุเทพ  บัวจันทร์  กรรมการ

14. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล เลขานุการ

15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ชุดที่ 33  ประจำาปี 2553

1. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์  ประธาน

2. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท ์ รองประธาน

3. นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล รองประธาน

4. นายสนิท  ศรีสุระ  รองประธาน

5. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉว ี เหรัญญิก

6. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นายวิชิต  สนธิวณิช  ผู้จัดการ

8. นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ ์ กรรมการ

9. นายธนโรจน ์ โพธิสาโร  กรรมการ

10. นายณรงค์  มหรรณพ  กรรมการ

11. นายชัยยันต์  คำาป้อ  กรรมการ

12. นายณรงค์  ทองขจร  กรรมการ

13. นายชุมพล  เจียมวิไล  กรรมการ

14. นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล เลขานุการ

15. นายสุภาพ  คำาแฝง  ผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้แทนสมาชิก
ประจำาปี 2554-2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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ผู้แทนสมาชิก
ประจำาปี 2554-2555

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  (8)

นายชุติวัฒน ศรทอง
56/47 ซ.วัดสูบคน
บางชัน มีนบุรี
กรุงเทพฯ  10510

นายสนิท ศรีสุระ
71/167 ม.4 ต.หลักหก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี  12000

0818861996

นายณรงค มหรรณพ
9/254 ซ.ลาดปลาเคา 78
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0896690006

นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ
9/600 หมูบานแมสอดวิลลา
ซ.9 ถ.อินทรคีรี ต.แมสอด อ.แมสอด
ตาก  63110

0815952611

นายธวัชชัย เวียรรา
55/15 ม.7 ซ.พหลโยธิน 59
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0866147328

นายประกิต วงศศรีวัฒนกุล
61/18 ม.13 เสนานิเวศน ซ.120/2
ลาดพราว
กรุงเทพฯ  10230

0819017963

น.ส.รัตนศิริ พิมลไทย
49 ถ.พระรามที่ 6 ซ.30 (ชั้น 9)
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ  10400

0835192370

นายปยชาติ เกสรทอง
779/8 ซ.ประชาชื่น 23
บางซื่อ
กรุงเทพฯ  10800

0818360654

สํานักผูบริหารกรมปาไม  (1)

นางเปรมพิมล พิมพพันธุ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0898102501

สํานักบริหารกลาง  (1)

นายพลกฤษณ นาคศิริ
344 ซ.พหลโยธิน 44 แยก 4
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0874091242

กองการอนุญาต  (3)

นายสมโภชน คล่ีดี
59/154 หมูที่ 3 ซ.เพชรเกษม 112
หนองคางพลู หนองแขม
กรุงเทพฯ  10160

นายณัฐชัย สุปน
470/5 ซ.เพชรพัฒนา 6
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ  67000

นายเผอิญ นิลพฤกษ
40/145 ม.3 ซ.พหลโยธิน 48
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

สํานักแผนงานและสารสนเทศ  (1)

นายประพันธ ธนะกิจรุงเรือง
90/138 ถ.พระยาสุเรนทร 26
บางชัน คลองสามวา
กรุงเทพฯ  10510

025792884

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม  (4)

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ
124/349 ซ.เรวดี 40 ถ.เรวดี
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี  11000

085934222

นายทรงศักด์ิ วิทยอุดม
50/133 ม.3 หมูบานเสนานิเวศน
ลาดพราว
กรุงเทพฯ  10230

025781078

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
38/36 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ  10500

0867773395

นายวิชิต สนธิวณิช
181/79 ม.สินทรัพยนคร
ซ.พหลโยธิน 50 บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0895004929

สํานักสงเสริมการปลูกปา  (7)

นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร
กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

025799595

นางศรัณญพร ศรีสวัสดิ์
สวนเพาะชํากลาไม 61 ถ.พหลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

025614292

นายสรนันท จําปาศรี
98/3 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.กาญจนาภิเษก
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี  11130

0818908695

นางเบญจา แทสูงเนิน
166/160 ม.ณัฐกานต 3 ซ.พหลโยธิน 52
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ  10220

025614292

น.ส.ศุภวรรณ ทองสุข
38 ลาดปลาเคา 72 แยก 4
ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0814980777

นางลําพรรณ เจริญรัตน
38/188 ม.พฤกษา 32
ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12150

0812065944
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นายชยาวุธ ลิ้มไกรสรรณ
173/12 พหลโยธิน 44
เสนานิคม จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0896466939

สํานักจัดการปาชุมชน  (1)

น.ส.ปาริชาติ ฤทธิ์เดช
47/102 ม.4
สีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพฯ  10210

0817202460

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  (22)

น.ส.จุฬาวัลย พรหมสุวรรณ
27/20 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5
ออเงิน สายไหม
กรุงเทพฯ  10220

0879249876

นางวรรณพร อํ่าขํา
12/63 ม.เจษฎา 2 ซ.พหลโยธิน 48
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

025614292

นางวราวรรณ ธนะกิจรุงเรือง
90/138 ถ.พระยาสุเรนทร
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ  10510

0814069373

นายวีรชัย จุมพลชาติ
65/103 ปาลมสวีทคอมเพล็กซ
ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

นายสมศักด์ิ ศมนวงศ
299/100 แอรพอรเร็ซสเด็นคอนโด
ถ.วิภาวดี 62 ซ.2 ทุงสองหอง จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0819015456

นายคมสัน จันทรแรม
46/113 หมูบานเดอะคอนเนค 5
ทาแรง บางเขน
กรุงเทพฯ  10200

0860889810

น.ส.นฤมล นุชเปลี่ยน
8 ม.7 ต.คลองสวน
อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ  10560

0870993444

น.ส.วาสนา กอผล (คงเขียว)
29/4 ม.4 ต.ลาดสวาย
อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12150

0869987029

น.ส.พิกุลแกว แนมพลกรัง
52/161 เกษตรแมนชั่น
พหลโยธิน 45 ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0818233064

นายสุพจน ทัศนานนท
54/2 ม.7 ต.ปาแมต
อ.เมือง
จ.แพร  54000

08117834006

นายชํานาญ แสงสะเดาะ
53 หมู 5 บานวังทอง
ต.บึงงาม อ.ทุงเขาหลวง
จ.รอยเอ็ด  45170

0878658928

นายรัศมี นันทนิ
239 หมู 15 
ต.เซกา อ.เซกา
จ.หนองคาย  43150

0895769353

นายทรงพล ศรีสมุทร
12/245 ซ.พหลโยธิย 47
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0818254654

นายวุฒิศักด์ิ นราพันธ
286-287 ม.2 จ
อ.โพนทอง
จ.รอยเอ็ด  45110

043571800

นายนิรมย บุญเหมือน
11/39 ซ.สุชนา ถ.เลี่ยงเมือง
ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0866892472

น.ส.สกุณา วิสุทธิรัตนกุล
460 หมูบานสินธร ซ.17
ถ.แฮปปแลนด คลองจ่ัน บางกะป
กรุงเทพฯ  10240

0814023613

นายสมพร กาลแสง
หนวยปองกันรักษาปาที่ รอ.2
ต.กุดนํ้าใส อ.พนมไพร
จ.รอยเอ็ด  45140

0854518114

นางสุภาพร แสงละออ
275/2 หมู 4 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

0895058536

นายสมเกียรติ เสนานุช
61/163 หมู 18
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12130

0851127678

นายอธิพงษ กอผล
65/139 หมูบานศุภสรรค ม.4
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12150

0866665020

นางจรรฑณา โพธิแทน
สวนจัดการสิทธิการใชที่ดินปาไม 
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0819339436

นายสมชาย นุชนานนทเทพ
31/356 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 1
ม.17 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12150

0816183574

สํานักผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช  (1)

นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล
88/133 หมูบานเฉลิมสุขฯ 6
ซ.รามอินทรา 13 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0898161768
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สํานักบริหารงานกลาง  (2)

นายอนุชิต แตงออน
สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานฯ
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0818163175

นางทิพยบุปผา ใบสมุทร
49/17 ม.18 ซ.ลําลูกกา 14
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12130

0870750350

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา  (2)

นางสุพัตรา สิงหอมร
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า
กรมอุทยานฯ 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0891835585

นายอุดร รัตนรัตน
สวนวิจัยตนนํ้า กรมอุทยานฯ
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
จ.นนทบุรี  10900

025610777

สํานักอนุรักษสัตวปา  (3)

นางสถาพร พึ่งพระเกียรติ
54/137 หมูบานศลาวัณวิล
ซ.ตนแทน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี  11120

0846406790

น.ส.ศิริพร นวานุช
199/88 หมูบานเบญจทรัพย
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี  12110

0851835688

น.ส.อรอนงค ชัยชนะสุวัฒน
37 หมูบานราณีสิริ Cluster 2
ซ.ลาดปลาเคา 43 จรเขบัว ลาดพราว
กรุงเทพฯ  10230

0819287977

สํานักอุทยานแหงชาติ  (4)

นายธนโรจน โพธิสาโร
70 ซ.อินทามระ 22
ถ.สุทธิสาร ดินแดง
กรุงเทพฯ  10400

0818153078

นายทํานอง จิมานัง
สวนจัดการทองเที่ยว กรมอุทยานฯ
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0896751076

น.ส.มาณี ปานแดง(อุดมรวมใจ)
245 ซ.พระรามหก 28
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400

0818899326

นายพิสิษฐ ปยสมบุญ
1527 ซ.ลาดพราว 101
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป
กรุงเทพฯ  10240

0813800199

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา  (2)

นายณรงค ทองขจร
263 ซ.บางนา-ตราด 27
เขตบางนา
กรุงเทพฯ  10260

0870037027

นางพนิตตา บุญเพิ่ม
49/78 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 56
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0865347006

สํานักแผนงานและสารสนเทศ  (1)

นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0819650799

สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช  (3)

นายชาตรี ศรียาภัย
332 หมู 4 ซ.พหลโยธิน 50
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ  10220

0898812150

นางสุมาวดี พงษไชย
50/261 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0890286319

นายสนธิชัย เขียวมาลี
5/44 หมูที่ 3 ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี  12110

0814205609

กองคุมครองพันธุสัตวปา และพืชปาตามอนุสัญญา  
(2)

นางรัชภัทร โภชฌงค
37 ซ.พหลโยธิน 48 (ติดแยก 19)
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0896844726

นางสุกัญญา สุทธิศรีศิลป
49/173 ซ.รามอินทรา
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0840770680

กองนิติการ  (1)

นายจงเจริญ กิจสําราญกุล
67/291 ซ.69 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ  10220

02972400

สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีอนุรักษ  (5)

นางเพียงใจ ผอนผัน
8 ซ.ลาดปลาเคา 72 แยก 14
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0817715434

นายนําศักด์ิ ประสาร
225/115 ม.ศุภาลัยปารควิลล ซ.5
พหลโยธิน 48 อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0899215217

น.ส.มณี ประสาทแกว
11 หมู 4 ต.บางชาง
อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา  13210

0868807328

นายธีรรัชต เอ่ียมเหมือน
23/3 ม.7 ถ.รามอินทรา ซ.39
แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ  10220

0867893482
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นายกฤตธี จันทรสงา
16/39 ม.1 ถ.แจงวัฒนะ ซ.14
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

0816487346

กลุมสมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  (4)

น.ส.อุดมศรี อธิเศรษฐ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.3
ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

นางปฎิมา มั่นศิลป
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.4
ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

นายรุงเรือง คงแกว
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.5
ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

นายสวัน เสนหา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.6
ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

สํานักผูบริหารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (1)

นางรัชนี เอมะรุจิ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
49 ซ.30 สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ  10400

022788423

สํานักผูบริหารกรมทรัพยากรน้ํา  (1)

นายมนตสังข ภูศิริวัฒน
198/16 หมูบานประชากรไทย
แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ  10310

0814229119

จังหวัดกระบี่  (1)

นายชนมวุฒิ เมืองสง
118/12 ถ.คงคา ต.ปากน้ํา
อ.เมือง
จ.กระบี่  81000

0866820403

จังหวัดกาญจนบุรี  (1)

นางสิริลักข จันทรเต็มดวง
สนง.ทสจ.กาญจนบุรี
ถ.แสงชูโน ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี  71000

0863215225

จังหวัดกาฬสินธุ  (1)

นายศิริพงษ ขันซาย
229/7-8 ถ.ชัยสุนทร
อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ  46000

0857393636

จังหวัดกําแพงเพชร  (1)

นายวสุธร อุตบัววงศ
172 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร  62000

0845607015

จังหวัดขอนแกน  (6)

นายทวีศักด์ิ ธรรมนพวงศ
391/6 ถ.ริมบึง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน  40000

0818857037

นายทวีวัฒน วรกิจ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 8
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน  40000

0898425067

นางประคอง เกิดแสง
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 8
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน  40000

043343411-2

นายชัชวาล นามแสง
101 หมู 5 บ.หนองสวรรค
ต.เชียงพิณ อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

0872351531

น.ส.วราภรณ มาตยภูธร
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 8
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน  40000

0819540354

นางอัญชนา ไชยศิริ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 8
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน  40000

0817683826

จังหวัดจันทบุรี  (1)

นายประดิษฐ เปรมใจ
ศูนยประสานงานปาไมจันทบุรี
5 ถ.ทาสิงห ต.วัดใหม อ.เมือง
จ.จันทบุรี  22000

0871285691

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (1)

นางนงลักษณ คงสาคร
8 ถ.มหาจักรพรรดิ์
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038511053

จังหวัดชลบุรี  (6)

นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล
อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง
23/7 ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง
จ.ตราด  23170

0815755998

นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม
162/55 ม.6 ถ.เชียงใหม-แมโจ
ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม  50290

0818618829

น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท
511 ลาดพราว 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ  10310

0813432559

นางณัฏฐวรรณ จันทนะโพธิ์
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 2 (ศรีราชา)
16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20110

038311234

น.ส.กลางเดือน เจียมเจริญ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 2 (ศรีราชา)
16 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20110

0897478765
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นางสุนทรี บุบผามาศ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 2 (ศรีราชา)
17 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20000

0819010542

จังหวัดชัยนาท  (1)

นายนรังสินธุ เหมะ
459 ม.5 ถ.พหลโยธิน
ต.บานกลวย อ.เมือง
จ.ชัยนาท  17000

0862102163

จังหวัดชัยภูมิ  (1)

นายศุภกิจ เสืออุดม
สนง.ทสจ.ชัยภูมิ
ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ  36000

0819996869

จังหวัดชุมพร  (1)

นางดวงรัตน พัฒนา
สนง.ทสจ.ชุมพร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร  86000

0874693224

จังหวัดเชียงราย  (7)

นางฐานุตรา เวียงนาค
สนง.ทสจ.เชียงราย
74 ถ.ประตูเชียงใหม อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0899558797

นางนิชภาดา พุฒิพิริยะ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 15
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0818854162

นางสุธี วันตานาม
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 15
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0897577411

นางราวรรณ ดิลกพิทยาธร
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 15
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0841855373

นางวนิดา อัศวชัยสัจจา
149 หมู 9 ซ.9 ต.สันทราย
อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0894297959

นางอัจฉรา ปญญาใจ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 15
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0813665913

นางราตรี สุยาละ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 15
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0871747885

จังหวัดเชียงใหม  (7)

นายประสิทธิ์ วงศชัย
2/3 ม.3 ต.อุโมงค
อ.เมือง
จ.ลําพูน  51150

0817647766

นายนพดล อธิอาภานนท
116/31 หมู 5 ต.สันผีเสื้อ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50300

นายเชาว ดีพิน
153 ถ.เจริญประเทศ
ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50100

0850298988

นางพัณณชิตา วงศชัย
2/3 ม.3 ต.อุโมงค
อ.เมือง
จ.ลําพูน  51150

น.ส.สิริกาญจน พันธชาติ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16
153 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50100

053274431

น.ส.เสาวลักษณ บุญทาพฤกษ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16
153 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50100

0871987094

นายอภิสิทธิ์ ปนแกวแสง
10/7 ม.3 ต.หนองหอย
อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50000

0869185778

จังหวัดตรัง  (1)

นางพรพรรณ สัตถาภรณ
64/4 ม.4 ต.นาทามเหนือ
อ.เมือง
จ.ตรัง  92190

0815355871

จังหวัดตราด  (1)

นายวัชระ สุนทรภักดี
142 ม.2 ร.ร.บานแหลมพราว
ต.อาวใหญ อ.เมือง
จ.ตราด  23000

0814299335

จังหวัดตาก  (7)

นายสุรพล เกวี
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0818731625

นางโสภา บุณโยประการ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0862025344

นางยุวดี เขื่อนสาร
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0817402608

นายสมพร เลาหะรัตน
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0817853630
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น.ส.เฉลิมศรี ณ รัฐกิจ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0816759284

นายจักรพรรดิ์ มานัสฤดี
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0817278197

นายเอนก ลิ้มประเสริฐ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง
จ.ตาก  63000

0864454538

จังหวัดนครนายก  (1)

นางวรรษมน สระวารี
ข/2-258 ถนนสุวรรณศร
อ.เมือง
จ.นครนายก  26000

0878205892

จังหวัดนครปฐม  (1)

นายสมชาย กิตติชัยศรี
84/2 ม.3 ต.บางกระเบา
อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม  73120

0819435089

จังหวัดนครพนม  (1)

นายอภิชัย ฤทธิกรรณ
สนง.ทสจ.นครพนม
อ.เมือง
จ.นครพนม  48000

0815450251

จังหวัดนครราชสีมา  (5)

นายสหชาติ ขําสุทัศน
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7
ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

044242060

นางสุนันทา อวิคุณประเสริฐ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7
ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0872410947

นายธนกฤต ขําคมเขตร
สํานักบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

น.ส.พรปวีณ แสงแกว
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7
ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0817257554

นางณัฐจารีย วิชาโคตร
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7
1393 ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0879619814

จังหวัดนครศรีธรรมราช  (8)

นายสุเทพ บัวจันทร
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 5
ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0813968549

นางอิสรา ไชยศรี
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 5
ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

นายพิจิตร เพชรสังข
331/59 ซอยหมูบานปาไม
ถ.หลังวัดแจง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0819567847

นายไกรวิทย เพชรทวี
126/36 หมูบานเมืองทอง ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0818955653

นายบุญเลิศ คงทอง
34/2 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดําเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0819585059

นายทวีศักด์ิ อํามะระ
129/12 ม.5 ต.ปากนคร
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0857928492

นายอมรศักด์ิ บุญญาปฎิภา
23 ซ.เมืองทอง 2 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0819786269

นางสมร มาสุข
สนง.ทสจ.นครศรีฯ
ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0878913435

จังหวัดนครสวรรค  (4)

นายบรรจง คําลังกา
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 12
ถ.โกสียใต อ.เมือง
จ.นครสวรรค  60000

0819935638

นางยุพิน สดเอ่ียม
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 12
ถ.โกสียใต อ.เมือง
จ.นครสวรรค  60000

056222735

นางสุดารักษ หอมลา
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 12
ถ.โกสียใต อ.เมือง
จ.นครสวรรค  60000

0862178990

นายพรหมมาตร ยุทธณรงค
3/3 ถ.นครสวรรค
อ.เมือง
จ.นครสวรรค  60000

0846186532

จังหวัดนนทบุรี  (1)

นายวสันต จารุศังข
สนง.ทสจ.นนทบุรี ชั้น 4
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี  11000

025800727-8
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จังหวัดนราธิวาส  (1)

นายสมปอง สุขขะ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจ.นราธิวา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 อ.เมือง
จ.นราธิวาส  96000

073642651

จังหวัดนาน  (1)

นายพิทยา จําปาแกว
65 ม.12 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ดูใต อ.เมือง
จ.นาน  55000

0869155562

จังหวัดบุรีรัมย  (1)

นางจรีรัตน เครือแวงมนต
52 ม.22 ต.นิคม
อ.สตึก
จ.บุรีรัมย  31000

0836826186

จังหวัดปทุมธานี  (1)

นางกันทร แสนงาม
100 ม.1 ต.บางฉาง
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี  12000

0818035073

จังหวัดระนอง  (1)

นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท
20 ถ.ทาเมือง
ต.เขานิเวศน อ.เมือง
จ.ระนอง  85000

0876270743

จังหวัดระยอง  (1)

นายกิตติพล แตงผิว
สนง.ทสจ.ระยอง
ถ.สมุทรคงคา ต.ทาประดู อ.เมือง
จ.ระยอง  21000

0815251227

จังหวัดราชบุรี  (5)

นายคนึง อินทรไพโรจน
สนง.ทสจ.ราชบุรี
อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000

032337041

นางปน บัณฑิตเสิศรักษ
สนง.ทสจ.ราชบุรี
อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000

032337041

นางวารี เกตุนอย
21/6 ม.6 ต.บานไร
อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000

0831593083

นางนภาพร ภูเกตุ
190/2 ม.10 ต.คอนตะโก
อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000

0812948199

น.ส.ญาณิศา ฉิมมะ
180/3 ม.11 ต.เจดียหัก
อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000

0810150015

จังหวัดลพบุรี  (1)

นางแสงจันทร เติมลาภ
สนง.ทสจ.ลพบุรี
14 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลพบุรี  15000

0806665053

จังหวัดลําปาง  (5)

นายกนกพันธุ ขึมจันทร
135/1 ถ.วังโคง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

0812873438

น.ส.ยุพิน ชุมตา
17/2 ถ.ทาตนเกี๋ยง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

0898556508

น.ส.สุภาภรณ ชุมตา
3 ถ.ชางแตม ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

0861158459

น.ส.สมศรี ทะฟู
15 ซ.วัดตนผึ้ง
อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

0898522779

นายสมบูรณ แกวเกิด
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

0804927840

จังหวัดลําพูน  (1)

นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ
สนง.ทสจ.ลําพูน
อ.เมือง
จ.ลําพูน  51000

0818811045

จังหวัดเลย  (1)

น.ส.นุชริน จันทรพาณิชย
สนง.ทสจ.เลย
ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง
จ.เลย  42000

0817378265

จังหวัดศรีสะเกษ  (1)

นายภัทรชัย มีชูทรัพย
252/4 หมูที่ 5 หมูบานอัธยาธานี
ถ.ขุขันธ ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ  33000

0850977057

จังหวัดสกลนคร  (1)

นายพูลศักด์ิ กางทอง
61 ม.8 ถ.พังโคน-บึงกาฬ
ต.คอนสวรรค อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร  47120

0817682376

จังหวัดสงขลา  (5)

นายแปลก พิมลไทย
7 ซ.1 ถ.ชื่ออุทิศแกวสมิทธิ์พัฒนา
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา  90110

0813287918

นางพรรณี ยันตรกิจ
45 ซ.โรงเรียนพาณิชย 4
ถ.ไทรบุรี อ.เมือง
จ.สงขลา  90000

0850791244
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นายปรีชา โชโต
60/10 (บานพักขาราชการสํานักงาน)
ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง
จ.สงขลา  90000

0894666197

นางอารีย ทองแกวเกิด
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6
ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง
จ.สงขลา  90000

0812719486

นางรัชนี รัตนพันธุ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6
ถ.รามวิถี อ.เมือง
จ.สงขลา  90000

0866986659

จังหวัดสตูล  (1)

นางละเอียด พานิชกร
370 หมูที่ 2 ถ.ยนตรการกําธร
ซ.สุขาภิบาล 5 ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล  91140

0896590449

จังหวัดสมุทรปราการ  (1)

นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต
สนง.ทสจ.สมุทรปราการ
ต.ปากน้ํา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  10270

023952155

จังหวัดสมุทรสงคราม  (1)

นางวิชาดา ลัดดากลม
สนง.ทสจ.สมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.แมกลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม  75000

034713135

จังหวัดสมุทรสาคร  (1)

วาที่ ร.ต.ทนง สอนบวบ
สนง.ทสจ.สมุทรสาคร
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร  74000

034810300

จังหวัดสระบุรี  (1)

น.ส.จันทนา ไวยพารา
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี  18240

036347001

จังหวัดสิงหบุรี  (1)

นายรณชัย ปนแกว
สนง.ทสจ.สิงหบุรี
625 ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงหบุรี  16000

0818523831

จังหวัดสุโขทัย  (1)

นายพลวัฒน อมรเมธากุล
117 ถ.ประเวศนคร
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย  64000

0879939406

จังหวัดสุพรรณบุรี  (1)

นางพวงทอง มีทองคํา
สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี
อาคารศูนยราชการ ชั้น 3 อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี  72140

0863015242

จังหวัดสุราษฎรธานี  (10)

นายวาที วีรกิโกศล
50/1 ม.1 ต.ลีเล็ด
อ.พนพิน
จ.สุราษฎรธานี  84130

0812707786

นายสุวพันธุ ดํารงวุฒิ
24/2 ม.4 ต.ขนอม
อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช  80210

0815697188

นายนพดล จิตรเที่ยง
103/189 ม.5 
ต.บางกุง อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0898736765

นายเกรียงศักด์ิ คงคาชวย
233/133 ม.4 ถ.อําเภอ
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0810814570

น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ์
222/31 ถ.โฉลกรัฐ ซ.16
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0897246599

นายสมหมาย ศรีสมบัติ
218/131 ถ.ตลาดใหม ซ.7
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0818958686

นายสุริยะ ศรีชุม
41/2 ม.2 ต.ตะเคียนทอง
อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี  84160

0818935752

น.ส.นิภาภรณ แซเตีย
13/2 ถ.ราษฎรอุทิศ ซ.2
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0866836578

น.ส.อัมพร เอี่ยมสะอาด
62/85 ถ.ศรีวิชัย ซ.14
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0824118074

นายสุภาพ คําแฝง
88/32 ม.5 หมูบานบานสวยบายพาส 2 กอรฟวิว
ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี  84000

0872755282

จังหวัดสุรินทร  (1)

น.ส.สิรียา ชัยสุริยะเดชา
6 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.สุรินทร  32000

044518133

จังหวัดสระแกว  (1)

นายประเสริฐ ศรีทอง
สนง.ทสจ.สระแกว
ศาลากลางจังหวัดสระแกว ต.ทาเกษม อ.เมือง
จ.สระแกว  27000

037425039

จังหวัดหนองคาย  (1)

นางนวลนาง ศรีสําราญ
สนง.ทสจ.หนองคาย
ถ.ศูนยราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย  43000

0872175494
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (1)

นายสุรสิทธิ์ จินารักษ
สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนยราชการ ชั้น 7 อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000

035336356

จังหวัดรอยเอ็ด  (1)

นางวรรณา ปอมสุวรรณ
สนง.ทสจ.รอยเอ็ด
162 ถ.สุริยเดชบํารุง อ.เมือง
จ.รอยเอ็ด  45000

0897151685

จังหวัดหนองบัวลําภู  (1)

นายอธิศ แสงอาทิตย
186/87 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง
อ.เมือง
จ.เลย  42000

0817697127

จังหวัดพะเยา  (1)

นายธนานุวัฒน วงศสวัสด์ิ
สนง.ทสจ.พะเยา
633 หมูที่ 11 ต.บานตอม อ.เมือง
จ.พะเยา  56000

0818822574

จังหวัดพังงา  (1)

นางเตือนใจ รักษวงศ
สนง.ทสจ.พังงา
60 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง
จ.พังงา  82000

076440619

จังหวัดพัทลุง  (1)

นางภูษณิศา ระฆังทอง
สนง.ทสจ.พัทลุง
ถ.ราเมศวร อ.เมือง
จ.พัทลุง  93000

0896021816

จังหวัดพิจิตร  (1)

นางฉัตรดาว เอี่ยมสกุล
สนง.ทสจ.พิจิตร
90/2 ถ.ศรีบาล อ.เมือง
จ.พิจิตร  66000

0805165213

จังหวัดพิษณุโลก  (6)

นางกัญญณัฐ วงศเณร
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11
ถ.วังจันทน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000

0818880521

น.ส.ประพิศ โตนอย
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11
39 ถ.วังจันทน อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000

0817853658

นายสุรพล นุชนารถ
777/36 ม.9 ต.อรัญญิก
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000

089957714

นายเจษฎา มากลั่น
82/1 ถ.สีหราชเดโชชัย
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000

0872086885

นายอนุรัช เรืองสมบัติ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11
ถ.วังจันทน อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000

055258028

นายวัชรากร ทะนันไชย
17/30 ถ.สิงหวัฒน
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก  65000

0878411523

จังหวัดเพชรบุรี  (1)

นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
802/184 ม.12 ต.คูคต
อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี  12130

0818669622

จังหวัดเพชรบูรณ  (1)

นายชิต อินทระนก
199/1 หมูที่ 2 ต.นํ้ารอย
อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ  67000

0857305627

จังหวัดแพร  (4)

นายชัยยันต คําปอ
9/1 หมูที่ 4 ต.ดอนมูล
อ.สูงเมน
จ.แพร  54130

0818825999

นายสิงหหาญ จินดามณี
10/2 ม.1 ต.สูงเมน
อ.สูงเมน
จ.แพร  54000

0896330859

นายธันวา มวงทอง
สํานักบริหารพ้ีนที่อนุรักษที่ 13
ต.ปาแมต อ.เมือง
จ.แพร  54000

0819938068

นางสายสมร คมวัชรพงศ
42/7 ม.2 ต.ทุงกวาว
อ.เมือง
จ.แพร  54000

0817644511

จังหวัดภูเก็ต  (1)

นายปรารภ หาญชาง
478 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต  83000

0864705878

จังหวัดมหาสารคาม  (1)

น.ส.พยอม ศรวิชัย
สนง.ทสจ.มหาสารคาม
221 หมู 11 ต.แวงนาง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  44000

0815451802

จังหวัดแมฮองสอน  (1)

นายนิมิต ศรีภักดี
106 ซ.เทพนิมิต ม.12
ถ.ฮอด-เชียงใหม ต.ปาแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50000

จังหวัดมุกดาหาร  (1)

นายบรรจง อุทากิจ
สนง.ทสจ.มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อ.เมือง
จ.มุกดาหาร  49000

042614231
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จังหวัดยโสธร  (1)

ส.ต.ท.ชานนท แสนเริง
สนง.ทสจ.ยโสธร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร  35000

0819991025

จังหวัดยะลา  (1)

นายสุรเดช บือราเฮง
สนง.ทสจ.ยะลา
อ.เมือง
จ.ยะลา  95000

073212787

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (1)

ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ประจวบคีรีขันธ
18 ถ.เทศบาลบํารุง อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ  77000

0810195454

จังหวัดปราจีนบุรี  (5)

นายศิริ เจิดจง
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี  25000

0873019446

น.ส.วรรภา พรสิงห
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี  25000

0890565308

นายวิทยา วันจีน
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี  11130

037211140

นายประกอบ นพกาศ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี  25000

0831185716

นายศิริวัฒน สีโม
ดานตรวจอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ปท.บานพระ ต.เนินหอม อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี  25230

0817612905

จังหวัดปตตานี  (1)

นางกนกรัตน รําไพรุจิพงศ
303 ถนนปากน้ํา ต.รูสะมิแล
อ.เมือง
จ.ปตตานี  94000

073460158

จังหวัดอางทอง  (1)

นายสุพจน โกมลมรรค
19/22 ม.เปยมสุข 2
ถ.เลี่ยงเมือง ต.บานแห อ.เมือง
จ.อางทอง  14000

0818417616

จังหวัดอุดรธานี  (5)

นางลลิตา รักษมณี
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10
ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

042221725

นางศิริพร สุมมาตย
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10
ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

0817693822

นายสมคิด สิงหสาธร
51 ถ.ศรีชมชื่น
ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

0819757860

นายอุรศาสตร ฤาชา
23/9 ถ.สัมพันธมิตร
ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

0842033614

นางสุมาลี วีระชาติ
460/10 หมู 10 ถ.นิตโย
ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

0849812396

จังหวัดอุตรดิตถ  (1)

นายมนตรี ทองฉออน
สนง.ทสจ.อุตรดิตถ
19 ถ.แปดวา ต.ทาอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ  53000

055411056

จังหวัดอุทัยธานี  (1)

นางพัชรี รัตนเทพบัญชากุล
278/13 ถ.ทาชาง
ต.อุทัยใหม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี  61000

จังหวัดอุบลราชธานี  (6)

นายทองมั่น แจงใจธรรม
189 ถ.แจงสนิท
ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000

0817608219

นายไชยา นิรมานสกุลพงศ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9
ถ.แจงสนิท อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000

0897212552

นายพยอง การกลา
33/3 ม.18 ต.ขามใหญ
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000

0872605459

นายสมาน วาฤทธิ์
41/4 ซ.สรรพสิทธิ์ 10
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000

0840363746

นายเตชินท เชื้อลี
อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี  34280

0810624349

นางเพียงใจ เสียงหวาน
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9
ถ.แจงสนิท อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000

0852455358

จังหวัดอํานาจเจริญ  (1)

นายชุมพล เจียมวิไล
สนง.ทสจ.อํานาจเจริญ
ต.ไกคํา อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ  37000

045523513
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  (1)

น.ส.พิมพลดา เปรมจีระสิทธิ์
244/147 ม.3 หมูบานสัมมากร
ซ.รามคําแหง 112 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ  10240

0818500331

เขตรักษาพันธุสัตวปาแมนํ้าภาชี  (1)

น.ส.กมลทิพย พรมเพ็ชร
สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาราชบุรี
ตู ปณ. 1 ปณ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี  70180

0848887209

อุทยานแหงชาติพระพุทธฉาย  (1)

นายสุทธิพงษ วงศตาหลา
อุทยานแหงชาติพระพุทธฉาย
ตู ปณ.10 อ.เมือง
จ.สระบุรี  18000

0865618480

เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง  (1)

นายวุฒิชัย ไชยวรณ
114/1 ม.3 ซเกษตร
ถ.เพชรเกษม ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ
จ.สงขลา  90110

0862856554

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว  (1)

นายนาถพงศ สุวรรณวาทิน
304/9 ม.1 ต.ปะตง
อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี  22180

0817586680

แมฮองสอน ตอนบน  (1)

นายนิกร แกวโมรา
291 หมู 1 ต.สบปอง
อ.ปางมะผา
จ.แมฮองสอน  58150

0896352053

กลุมพื้นท่ีอนุรักษ บานโปง  (5)

นายเมธา สันติกุล
274 ซ.แสนสุข 10
ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ  10110

0898361994

นายดําริห แสงไสสี
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3
54/10 ถ.คายหลวง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี  70110

032344896

นายยงยุทธ อมรจันทรเพ็ญ
72 ถ.บรรเจิดใจราช 2
ต.นครปฐม อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000

0812098862

นายอํานาจ ฉํ่ามะนา
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3
54/10 ถ.คายหลวง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี  70110

0818360024

นายสมศักด์ิ แยมเยื้อน
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 3
54/10 ถ.คายหลวง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี  70110

032211025

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง  (1)

นายสุธีร ลอยมา
90/679 ม.5 หมูบานเดอะวิลลา
ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี  11120

0818515722

เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ  (1)

นายไพฑูรย อินทรบุตร
10/93 ม.5 ต.ทามะขาม
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี  71000

0818584781

สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาชอง 
 (1)

นายวีระศักด์ิ ศรีสัจจัง
เขตหามลาสัตวปาเขาน้ําพราย
124 ม.7 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด
จ.ตรัง  92190

0818953815

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด  (2)

นายวาส สะลิมาต
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด
ม.1 ต.บานนา อ.ศรีนครินทร
จ.พัทลุง  93000

0872926787

นางอรุณี สุดจันทร
เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง  93150

0897326894

อุทยานแหงชาติน้ําหนาว  (1)

นายนะเชียร จวบโชค
อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว
อ.นํ้าหนาว
จ.เพชรบูรณ  67260

0898599057

กลุมจัดการตนน้ํานาน  (1)

นายสถาพร สัปปพันธ
87/39 ม.12 ต.สันกําแพง
อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม  50130

0819505888

อุทยานแหงชาติภูกระดึง  (1)

นายศุภโชค เจริญวัน
9/1 ม.1 ต.ศรีฐาน
อ.ภูกระดึง
จ.เลย  42180

0815456507

สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 3  (1)

นายพิเชษฐ สงจันทร
สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 3
ถ.ปาไม ต.กันตัง อ.กันตัง
จ.ตรัง  92110

0817663544

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  (1)

นายชัยพร ทับทิมทอง
781 ม.5 ต.หนองจะบก
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0854790654

กลุมจัดการตนนํ้า 16  (2)

น.ส.รัชยา มัคไพบูลย
สวนจัดการตนนํ้า ถ.หวยแกว
ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50200

0896344728
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นางรัชนี ขุนทองพันธกิจ
สวนจัดการตนนํ้า ถ.หวยแกว
ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50200

0850361768

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง  (1)

นายยงยุทธ มีแสงพราว
99/6 ถ.บริรักษ
ต.อุทัยใหม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี  61000

0818863773

อุทยานแหงชาติภูพาน  (1)

นายธงทรัพย วิพรมหา
อุทยานแหงชาติภูพาน
ตู ปณ. 70 ต.หวยยาง อ.เมือง
จ.สกลนคร  47000

0819759529

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู  (1)

นายสายัณห อวมขันธ
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู
465 ม.8 ตู ปณ.18 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20210

สวนฝกอบรม  (1)

นายจตุภพ แกนแกว
ศูนยฝกอบรมที่ 4(เชียงราย) บานโปงสลี
ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย  57000

0815959218

สวนการเจาหนาท่ี  (1)

นายธวัชชัย กิจนิเทศ
ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กรมอุทยานแหงชาติฯ
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10510

025798607

กองคลัง  (3)

น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท
5 ซ.สังคมสงเคราะหที่ 6 แยก 2-5
เขตลาดพราว
กรุงเทพฯ  10230

025382829

นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย
106/606 เคหะชุมชนรมเกลา
คลองสองตนนุน ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ  10520

025439735

นางสมคิด ไวยกัญหา
ฝายงบประมาณ กรมอุทยานฯ
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0898808090

ทุงแสลงหลวง  (1)

นายสวัสด์ิ อ้ันเตง
10/39 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0817371490

จังหวัดแมฮองสอน ตอนลาง  (3)

นายอนุสรณ มณีธร
255/52 หมูที่ 12 ต.บานกาศ
อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน  58110

0801285692

นายบุญศรี นทีโสภา
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16
ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน  58110

0821935861

นางจิรภัทร สุรินทร
42/1 ม.8 ต.แมยวม
อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน  58110

0861895711

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 6 สาขาปตตานี  (2)

นายอภิชาต ผุดคง
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี
6/2 ถ.มะกรูด อ.เมือง
จ.ปตตานี  94000

0812752630

นางกรรณิการ เรืองถนอม
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี
6/2 ถ.มะกรูด อ.เมือง
จ.ปตตานี  94000

0812753030

เพชรชะอํา  (2)

นายชนินทร อินทรไพโรจน
7/3 ถ.บริพัตร
ต.ทางาม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี  76000

0818250411

นายเทียน ภูเทียนกิจเจริญ
69/1 ม.9 ต.ทายาง
อ.ทายาง
จ.เพชรบุรี  76130

0810171852

วนวัฒนวิจัย   (3)

นายพิณ เกื้อกูล
16/20 ซ.ชมรมเกษตรนิเวศน
ถ.แจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210

025734604

นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย
สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค
ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี  18240

0867879059

นายศิลปชัย พิพิธวิทยา
9/6 ม.2 ต.บางคูเวียง
ถ.สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี  11130

0851476915

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร  (1)

นางจรรยา หมายชม
10/14 ถ.เชตวัน ซ.5
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร  54000

0823872827

สวนอุทยานแหงชาติ (สบอ.แพร)  (1)

น.ส.กันยา จันทรสุวิมล
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13(แพร)
ต.ปาแมต อ.เมือง
จ.แพร  54000

054627678

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีอนุรักษ สบอ.13(แพร)  (1)

น.ส.สมัย สํานวม
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13(แพร)
ต.ปาแมต อ.เมือง
จ.แพร  54000

054627677
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อุทยานแหงชาติเขาใหญ  (1)

นายชัยพร วองสืบขาว
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ตู ปณ. 9 ปากชอง อ.ปากชอง
จ.นคราราชสีมา  30130

0818555214

ศูนยประสานงานจังหวัดพะเยา  (1)

นางอําพวรรณ ศักด์ิวีรสุวรรณ
ศูนยประสานงานจัดการทรัพยากรปาไมพ้ืนที(่พะเย
18 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.พะเยา  56000

0819524790

อินทนนท ออบหลวง แมปง  (1)

นายอาทิตย สุธรรมทาน
145 ม.6 ถ.จอมทอง-นํ้าตกแมยะ
ต.มวงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม  50160

0899525486

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง  
(1)

นางเตือนใจ บุญญลักษณ
สนง.ทสจ.ลําปาง
501 กม.2 ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

0814090426

ศูนยประสานงานปาไมแพร  (1)

น.ส.จินดา ม่ังมูล
26 ม.4 ต.เวียงทอง
อ.สูงเมน
จ.แพร  54000

0832296265

ราชพฤกษ(ลําปาง)  (2)

น.ส.อังคณา ผั้นสืบ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

054223298

นางธนัชชา วิริยา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ อ.เมือง
จ.ลําปาง  52000

05422398

สวนอนุรักษสัตวปา (สบอ.13 แพร)  (1)

น.ส.วรัญญา คําอุด
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
140 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง
จ.แพร  54000

0857100024

รักษปากระบี่  (2)

นายบรรจบ เขียวนอย
อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี
ต.อาวนาง อ.เมือง
จ.กระบี่  81000

0817973982

นายลือสัก สักพันธ
170/156 ม.สยามนครานี ม.2
ต.ทาซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0898681584

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธาน)ี  (1)

นางพอตา สิงหสาธร
51 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข็ง
อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000

0818720596

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)  (1)

นายศุภชัย จรรยาสวัสด์ิ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)
154/1 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี  18180

036341400

สวนพัฒนาการวิศวกรรมปาไม  (2)

นายชูศักด์ิ ทองไทย
58 ซ.ออนนุช 14 แยก 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ  10250

0814235336

นายสุรพงษ สายณสิต
ศูนยพัฒนาวิศวกรรมที่ 5
ต.บุพราหมณ อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี  25220

0819234414

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)  (2)

นางจริยา ไชยพิสิทธิ์
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50100

053271610

น.ส.เกษณีย พิทักษ
164/1 ถ.เจริญประเทศ
ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม  50100

053818239

พี่นองวนกร (สวนกลาง)  (2)

นายวิเชียร พิพัฒนมงคลสิน
ตู ปณ. 184
ปณศ.จตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

0818297248

นายคมกริช เศรษบุบผา
174/319 ซ.ศรีพรสวรรค ม.2
ต.สวนใหญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี  11000

0816391513

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นม)  (1)

นางชญานนันท วารี
591 ม.7 ต.ปรุใหญ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

044222264
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คณะกรรมการดำาเนินการ
และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
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รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการอำานวยการ
1.	นางสาวอารยา	บุญยะศิรินันท์	 ท่ีปรึกษา

2.	นายณรงค์	มหรรณพ	 	 ประธาน

3.	นายชุมพล	เจียมวิไล	 	 กรรมการ

4.	นายธนโรจน์	โพธิสาโร	 	 กรรมการ

5.	นายวิชิต	สนธิวณิช	 	 กรรมการ

6.	นายประสิทธ์ิ	น่ิมนวลฉวี	 	 เลขานุการ

                1             6             2            3          4             5

                    5           1              2               4                6               3

            5                  4                 2              1               3                6 

คณะกรรมการเงินกู้  
1.	นายจงเจริญ	กิจสำาราญกุล	 	 ท่ีปรึกษา

2.	นายธนโรจน์	โพธิสาโร	 	 ประธาน

3.	นางศุภรัตน์	ชาญยุทธกูล	 	 กรรมการ

4.	นายณรงค์	มหรรณพ	 	 กรรมการ

5.	นายประสิทธ์ิ	น่ิมนวลฉวี	 	 กรรมการ

6.	นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์		 เลขานุการ		

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     
1.	นายสนิท		ศรีสุระ	 	 ท่ีปรึกษา

2.	นางเปรมพิมล		พิมพ์พันธ์ุ		 ประธาน

3.	นายณรงค์		ทองขจร	 	 กรรมการ

4.	นายชัยยันต์	คำาป้อ	 	 กรรมการ

5.	นายโชคชัย	เลิศเกียรติวงศ์	 กรรมการ

6.	นายสุภาพ	คำาแฝง	 	 เลขานุการ
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คณะกรรมการดำาเนินการ

นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์                 
ประธานกรรมการ					

นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์     
รองประธานกรรมการ	คนที	่1														

นายจงเจริญ  กิจสำาราญกุล          
รองประธานกรรมการ	คนที่	2				

         

นายสนิท ศรีสุระ
รองประธานกรรมการ	คนที่	3												

นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี             
กรรมการ	และ	เหรัญญิก	

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์           
กรรมการ	และ	ผู้ช่วยเหรัญญิก							

นายวิชิต  สนธิวณิช                        
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ                         
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นายธนโรจน์  โพธิสาโร                  
กรรมการ																												

นายณรงค์  มหรรณพ                          
กรรมการ																			

นายชัยยันต์  คำาป้อ             
กรรมการ																																

นายณรงค์  ทองขจร                 
กรรมการ																									

นายชุมพล  เจียมวิไล                        
	กรรมการ												

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์                     
กรรมการ																						

นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล              
กรรมการ	และ	เลขานุการ              

นายสุภาพ คำาแฝง     
กรรมการ	และผู้ช่วยเลขานุการ                

นายราชิต  ไชยรัตน์                     
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางรัตนา  ติระวัฒนประเสริฐ                     
ผู้สอบบัญชี
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ฝ่ายจัดการ

  นายวิชิต  สนธิวณิช 
  กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ 

 

 นายวีระชัย  ข่ายสุวรรณ ์ นายพิศิษฐ  จันทร์คุณาภาส นางสาวพิมพ์ลดา  เปรมจีระสิทธิ์ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนอำานวยการ	 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน	 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ

 นางขวัญพนิต นุชสวาท  นางสาวดนิตา โฉมฉิน นางสาวประไพศรี ซามงค์ 
	 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ว่าที่ ร.ต. ถาวร ชื่นคง นางสาวสุภาพ เฟื่องอักษร นางวรรณพร อินประสิทธิ์ 
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
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 นางสาวสุวารี ใยเผือก นายพงศธร  สุวรรณภิญโญกุล นางรุ่งรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ 

	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 หัวหน้าฝ่ายบัญชี	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

 

 นางศลิษา  พานิชสรรพ ์ นางจรินทร์ อินประสิทธิ์ นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล 
	 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการเงิน	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเงิน	 หัวหน้าฝ่ายเงินรับฝาก

 นางสาวสุพรรณี ศรีสุภัคจิโรจ นางปริษา เศรษฐสุข นางวิไลวรรณ นิวาสเวช 
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินรับฝาก	 หัวหน้าฝ่ายธุรกรรมทางธนาคาร	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกรรมทางธนาคาร

 นางสาวณัฐิณี นนทกิติพงษ ์ นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางปรียาภรณ์ วรภคบุญญา 
	 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน	 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ
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 นางสาวสายพิน  จิตต์สมสุข นายวรวิทย์ รักษาแก้ว นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์ 
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ	 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้พิเศษ

 

 นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ นางสาวกชพรรณ แสนสิงห์ นางณภัทร  อินสกุล 
	 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิก	 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

 นางลักษณา โฉมงาม นางสาวกุลพรภัสร์  พรหมจิระประวัติ นางภาราดา หินอ่อน 
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก	 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ ว่าท่ี ร.ต. หญิง พจนีย์ พวงจันทร์ นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	
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1. โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำาปี 2553
4	ม.ค.	 53	–	30	 เม.ย.	 53	 ได้มีการเปิดให้เสนอรายชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ	

โครงการคนดีศรีสหกรณ์	และดำาเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่	1	พ.ค.	53	–	31	ส.ค.	53	และผู้ที่ได้รับ 

การคัดเลือก	 	คือ	นายสุริยะ	 	ศรีชุม	 	ตำาแหน่งพนักงานขับรถยนต์	สังกัดส่วนอนุรักษ์และ 

ป้องกันทรัพยากร	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 4	 (จ.สุราษฎร์ธานี	 )	ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและ

คุณงามความดีควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูให้เป็นสมาชิกต้นแบบ

2. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2553
6	–	7	กุมภาพันธ์	2553	เป็นวันประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2553	ได้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 33	และนอกจากนี้ได้มีการจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่ 

ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ	6	เดือนขึ้นไป	รวมจำานวน	33	รางวัล	เป็นเงิน	50,000	

บาท	,	การจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่ผู้ที่สมัครใช้บริการ	ATM	สหกรณ์	-	กรุงไทย	รวม

จำานวน	33	รางวัล	เป็นเงิน	50,000	บาท	และจับฉลากมอบโทรศัพท์มือถือโนเกีย	ให้แก่ผู้ที่แจ้ง

เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสมัครใช้บริการ	SMS	สหกรณ์ออนไลน์	จำานวน	12	เครื่อง

3. เปิดใช้บริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์ เต็มรูปแบบ
มีนาคม	2553	 เริ่มเปิดใช้บริการ	SMS	สหกรณ์ออนไลน์เต็มรูปแบบ	ซึ่งเป็นอีก 

หนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์ที่จะทำาให้สมาชิกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ	 เช่น	การแจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญทุกประเภท	ก่อนเงินกู้อนุมัติ	1	ชั่วโมง	 ,	 เมื่อได้

รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ	 ,	 เมื่อได้รับเงินปันผล	 เฉลี่ยคืน	และสหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ๆ	 

ให้สมาชิกรับทราบ	ฯลฯ

4. สหกรณ์วางแท่นศิลาฤกษ์ ประดิษฐาน ณ อาคาร
สำานักงานแห่งใหม่

18	มีนาคม	2553	 เวลา	09.09	น.	คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	

พร้อมด้วย	 นายประเสริฐ	 	 จิรัสคามิน	 กรรมการผู้จัดการ	 (SIA)	 ได้ร่วมกันประกอบพิธี 

นำาแท่นศิลาฤกษ์ที่ได้ประกอบพิธีในงานวันพิธีวางศิลาฤกษ์	 เมื่อวันที่	 28	กันยายน	2552		 

ลงประดิษฐาน	ณ	อาคารสำานักงาน	สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 เพื่อความเป็นสิริมงคล 

แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้จำากัด

สรุปกิจกรรมสหกรณ์ ประจำาปี 2553
ปีนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญ	สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้จำากัด	 เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการชุดที	่33	ที่

ได้ช่วยกันคิดและสร้างสรรค์โครงการใหม	่ๆ	เพื่อการบริการสมาชิกให้รวดเร็วและได้รับความประทับใจในการบริการ		อีกทั้ง 

ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	 เข้ามาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวเข้าสู่องค์กรที่เป็นผู้นำาไม่ว่าจะเป็นด้าน

นวัตกรรมใหม	่ๆ	ซึ่งสมาชิกจะเห็นได้จากกิจกรรมที่ทางสหกรณ์ได้จัดทำาขึ้น	ดังนี	้
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5. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยลดภาระแก่สมาชิก
22	 	มีนาคม	2553	สหกรณ์ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อประกอบ

อาชีพเสริม	 ,	 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	 ,	 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิต

และทรัพย์สิน	และเงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 จากดอกเบี้ย

ร้อยละ	5.85	 เป็นร้อยละ	4.50	ต่อปี	 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์และลดภาระของ

สมาชิก

6. ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัตร ATM สหกรณ์ – 
กรุงไทย

เม.ย.	53	–	31	มี.ค.	54	สหกรณ์ประกาศเป็นผู้รับชำาระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ผ่านบัตร	ATM	สหกรณ์	–	กรุงไทย	ทั้งโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี 

ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย	และโอนจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยกลับมายังบัญชี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์			รายการละ	8	บาท

7. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
3	พ.ค.	–	2	ส.ค.	53	สหกรณ์ได้มีการประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิก	 ,การขอจัดตั้ง

กลุ่มใหม่	และการขอย้ายสังกัดกลุ่ม	วันที่	1	ก.ย.	53	เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก	และวันที	่

1	ธ.ค.	53	ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกใหม	่ซึ่งผู้แทนสมาชิกจะอยู่ในตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	

เพื่อร่วมพัฒนาสหกรณ์ให้ดำาเนินไปตามวัตถุประสงค์

8. การเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
4	พฤษภาคม	 2553	 สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์	 เพื่อให้สมาชิกสามารถกำาหนดสิทธิบุคคลให้เป็นผู้รับโอนประโยชน	์ตามที่สหกรณ์

จ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อเสียชีวิต	 ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น	 โดยสมาชิกสามารถกำาหนดเงื่อนไข 

ที่ชัดเจนลงในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้	

9. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
4	พ.ค.	–	29	ต.ค.	53	สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก	เพื่อพัฒนาเครือข่าย 

กลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง	ซึ่งมีการจัดกิจกรรม	จำานวน	17	กลุ่ม	 เป็นเงิน	

697,720	บาท

10. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
6	พ.ค.	–	15	ก.ค.	53	และ	1	ต.ค.	–	30	พ.ย.	53	สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญ

เพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	 เนื่องจากสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาของ 

บุตรสมาชิก	 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

ค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
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11. เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
21	มิถุนายน	2553	สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	 เพื่อเป็นการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปพักผ่อนและทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	

อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	4.50	ต่อปี

12. โครงการสายใยที่ไม่เกษียณ
23	 -	27	กรกฎาคม	2553	 	สหกรณ์ได้จัดโครงการเที่ยวสุขใจวัยเกษียณทัศนศึกษา

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ซึ่งจัดไปทัศนศึกษาต่างประเทศเป็นครั้งแรก

13. สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน
	 	 20	 -	 22	สิงหาคม	2553	กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน	 6	สหกรณ์	ประกอบด้วย	

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	สอ.กรมวิชาการเกษตร,	สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร,	สอ.กรม

ประมง,	สอ.กรมป่าไม้	และสอ.กรมพัฒนาที่ดิน	 ได้จัดการสัมมนาเรื่อง	การบริหารเงินภายใต้

ปีเสือ	2010	นอกจากนี้สหกรณ์ภาคีบางเขนได้ร่วมกันปลูกป่าโครงการปลูกป่า	88	ชนิดพันธุ์		 

8,800	 ต้น	ณ	 วัดทิพย์สุคนธาราม	 	 อ.ห้วยกระเจา	 จ.กาญจนบุรี	 เพื่อถวายแด่สมเด็จ 

พระมหาธีราจารย์	เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

14. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
20	กันยายน	2553	สหกรณ์ประกาศเพิ่มเติมทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ	 เป็น

ทุนที่จัดให้บุตรที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ	หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

ในสถานศึกษา	จำานวนทุนหนึ่งๆ	ไม่เกิน	3,000	บาท

15. ยกเลิกทุนอบรมวิชาชีพเสริม เปลี่ยนเป็นทุนสวัสดิการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาสมาชิก

20	กันยายน	2553	สหกรณ์ประกาศทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หน่วยงาน

ของรัฐหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น	ทุนละ	500	บาท	ต่อปี	มีสิทธิรับทุนไม่เกิน	3	ครั้งตลอด

อายุการเป็นสมาชิก	และทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก	 เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	จำานวน	1,000	บาท	ต่อหนึ่งปริญญา

16. สหกรณ์ประกาศปรับเปลี่ยนประเภทอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

20	 กันยายน	 2553	 สหกรณ์ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	 

3	ประเภท	ดังนี้

ประเภท	1	อัตราดอกเบี้ยคงที่	2	ปีแรก	ร้อยละ	3.50	ต่อปี	ปีที่	 3	 เป็นต้นไป	อัตรา

ดอกเบี้ยตามประกาศ	ห้ามไถ่ถอนในระยะเวลา	5	ปีแรก

ประเภท	2	อัตราดอกเบี้ยคงที่	2	ปีแรก	ร้อยละ	4.50	ต่อปี	ปีที่	 3	 เป็นต้นไป	อัตรา

ดอกเบี้ยตามประกาศ	ห้ามไถ่ถอนในระยะเวลา	3	ปีแรก

ประเภท	3	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	ร้อยละ	5.85	ต่อปี	สามารถไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
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17. มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนรอบข้าง
28	กันยายน	2553	วันครบรอบวันก่อตั้ง	 32	ปี	 สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษา 

แก่โรงเรียนในชุมชนรอบข้าง	จำานวน	16	ทุน	 เป็นเงิน	38,000	บาท	ซึ่งสหกรณ์ได้มอบทุน 

การศึกษาให้แก่โรงเรียนในชุมชนรอบข้างทุกๆปี

18. สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตุลาคม	–	 ธันวาคม	2553	 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย	

สหกรณ์จึงได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	 จำานวน	 206	 ราย	 เป็นเงิน	

616,110	บาท	เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติดังกล่าว

19. ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6
16	–	18	ตุลาคม	2553	สหกรณ์ได้จัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ	์รุ่น

ที่	 6	ณ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว	 เขาชมภู่	 จ.ชลบุรี	 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ

สัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้ใช้เวลาทำากิจกรรมร่วมกัน

20. ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11
23	 -	 25	ตุลาคม	2553	สหกรณ์ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า	 รุ่นที่	 11	

ณ	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน	์และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21.  เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
29	พ.ย.	 53	 –	 31	ม.ค.	 54	 	 สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 ระหว่างเดือนตุลาคม	ถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2553	 เพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาทุกข์สมาชิกที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยตำ่า	 

อัตราดอกเบี้ย	2	ปีแรก	ร้อยละ	1	ต่อปี	และปีถัดไปอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ	 (ปัจจุบัน	 

ร้อยละ	4.10	ต่อปี)

22. การแก้ไขระเบียบ เรื่องการขยายงวดผ่อนชำาระหนี้
29	พฤศจิกายน	2553	สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบ	 เรื่องการขยายงวดผ่อนชำาระหนี้

ฉุกเฉิน	จาก	10	งวด	เป็น	12	งวด	เงินกู้สามัญหุ้น	จาก	144	งวด	เป็น	360	งวด	สำาหรับเงิน

งวดชำาระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	และเพื่อการอื่นให้ส่งชำาระหนี้ได	้สำาหรับข้าราชการ	ไม่

เกินอายุ	70	ป	ีลูกจ้างประจำาไม่เกินอายุ	65	ปี	ระยะเวลาผ่อนชำาระก่อนเกษียณอายุราชการ

ต้องไม่น้อยกว่า	สองในสามของระยะเวลาผ่อนชำาระทั้งหมด

23. วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำาปี 2553
26	–	28	ธันวาคม	2553	ร่วมจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่า	ณ	 

กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 โดยมีนายสุวิทย์	 คุณกิตติ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
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สิทธิฝากเงินดอกเบี้ยสูง
สิทธิเลือกฝากเงินได้  5 ประเภทบัญชี  ไม่ต้องเสียภาษี
ฝากได้ทันทีที่สมัครเป็นสมาชิก ฝากง่าย – ถอนง่าย

1. ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  (3.75%)
	 -	 สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องเปิดบัญช	ี

	 -	 เปิดบัญชีขั้นตำ่า	100	บาท		(เฉพาะสมาชิกสมทบ)

	 -	 ถอนโดยบัตรสหกรณ์	ATM		ที่ตู้	ATM	ธนาคารไทยพาณิชย์		และบัตร		ATM		

	 	 ธนาคารกรุงไทย	ทั่วประเทศ	

	 -		 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที	่30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.

2. ออมทรัพย์พิเศษ  (4.00%)
	 -		 เปิดบัญชีขั้นตำ่า	2,000	บาท

	 -		 ถอนที่สหกรณ์ได้เดือนละ	1	ครั้ง	หากถอนเกิน	1	ครั้งคิดค่าธรรมเนียม	1%	

	 	 ของยอดถอน	ขั้นตำ่าไม่น้อยกว่า	300	บาท 

	 -		 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่	31	มี.ค.		30	มิ.ย.		30	ก.ย.		31	ธ.ค.		แต่หากยอดฝากตั้งแต่	

	 	 1	ล้านบาทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน

3. ออมทรัพย์อเนกประสงค์   (3.75%) 
 -		 เปิดได้หลายบัญช	ีและกำาหนดเงื่อนไขลงลายมือชื่อการถอนร่วมกันหลายคนได้	เช่น	

	 	 เงินรุ่น	เงินกลุ่ม	ฯลฯ

	 -		 เปิดบัญชีขั้นตำ่า	100	บาท	

	 -		 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.

4. ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข  (4.50%) 
 -	 รับฝากเฉพาะเงินบำาเหน็จ	บำานาญ	กบข.	กสจ.	บำาเหน็จดำารงชีพ	หรือเงินที่ได้รับ

	 	 จากทางราชการอื่น	ๆ

	 -		 เปิดบัญชีขั้นตำ่า	100	บาท	

	 -		 อัตราดอกเบ้ียสูงกว่าทุกประเภทบัญชี	โดยจ่ายดอกเบ้ียทุกวันท่ี	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.

5. ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  (4.50%)
	 -	 ฝากโดยหักจากเงินเดือน	เพิ่มหรือลดจำานวนเงินฝากรายเดือนได้	ทั้งนี้

	 	 จำานวนเงินฝากอยู่ระหว่างเดือนละ	100	บาท	สูงสุดไม่เกิน	3,000	บาท

	 -	 การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญช	ีและมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก	1	ครั้ง

	 -	 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่	30	มิ.ย.	และ	31	ธ.ค.

	 -	 จับรางวัลปีละ	2	ครั้ง	เพื่อเป็นโบนัสพิเศษ		ในวันที่	28	กันยายน	และ

	 	 วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	ของทุกป	ีเงินรางวัลนำาฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์

	 	 ชีวิตพอเพียง

ได้เวลาของคนช่างเก็บ

สำาหรับนักออมที่ต้องการ

ผลตอบแทนสูง

ทางเลือกใหม่

ในการออมทรัพย์

ลด – ละ – เลิก

เพื่อชีวิตพอเพียง

ความพอเพียงแห่งชีวิต

สรุปสิทธิประโยชน์สมาชิก

หมายเหต	ุ	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	ณ	วันที	่1	เม.ย.	52
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สิทธิกู้เงินดอกเบี้ยตำ่า
สิทธิรับบริการกู้เงิน 3 ประเภท กู้ง่ายไม่ต้องไปที่สหกรณ์

มีสิทธิกู้ทุกประเภทเมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน  (6.50%)
-	กู้ได้	1	เท่าของเงินเดือน
-	ชำาระคืนไม่เกิน	12	งวด	
-	กู้ทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด	24	ชั่วโมง	
-	รับเงินกู้ที่ตู้	ATM	ธนาคารไทยพาณิชย์	หรือธนาคารกรุงไทย
-	เพียงเขียนคำาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน	30	วินาที	ในครั้งแรกที่กู้	และไม่ต้องทำาสัญญาซำ้า
เมื่อกู้ครั้งต่อไป
-		เงินกู้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	ไม่ถอนได้ดอกเบี้ยเป็นรายวัน

2. เงินกู้สามัญ  (6.50%)
-	กู้ได้สูงสุดรวมเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกินวงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน	หรือไม่เกิน	90%	
ของหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์		ชำาระภายในระยะเวลาไม่เกิน	144	งวด

วงเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน

เงินเดือน วงเงินกู้ใหม่ไม่เกิน ผ่อนชำาระ/เดือน ทุนเรือนหุ้นขั้นตำ่า

ไม่เกิน 10,000 550,000 5,520 110,000

10,001 - 11,000 580,000 5,820 116,000

11,001 - 12,000 630,000 6,320 126,000

12,001 - 13,000 680,000 6,820 136,000

13,001 – 15,000 780,000 7,820 156,000

15,001 – 17,000 830,000 8,320 166,000

17,001 – 19,000 850,000 8,520 170,000

19,001 – 23,000 870,000 8,720 174,000

23,001 – 26,000 890,000 8,920 178,000

26,001 – 32,000 920,000 9,220 184,000

32,001 – 37,000 950,000 9,520 190,000

37,001 – 42,000 1,000,000 10,020 250,000

42,001 – 50,000 1,200,000 12,030 300,000

50,001 – 58,000 1,500,000 15,030 375,000

58,001 ขึ้นไป 2,000,000 20,040 500,000

กรณีผู้สมัครเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์กู้ได้กึ่งหนึ่งของจำานวนเงินกู้ตามตาราง
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Ø เงินได้รายเดือนคงเหลือ

จำานวนหนี้รวม เงินคงเหลือ

ไม่เกิน 550,000 บาท 2,500

เกิน 550,000 – 1,000,000 บาท 3,500

เกิน 1,000,000 – 1,250,000 บาท 4,500

เกิน 1,250,000 – 1,500,000 บาท 5,500

เกิน 1,500,000 – 1,750,000 บาท 6,500

เกิน 1,750,000 – 2,000,000 บาท 8,000

เกิน 2,000,000 – 3,000,000 บาท 10,000

เกิน 3,000,000 บาท 14,000

อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง

เงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  (4.10%)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การลงทุนเพื่ออนาคต	 กู้เพื่อจ่ายค่าบำารุงการศึกษา	 ค่าอุปกรณ์การศึกษา	 และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับการศึกษา	 เอกสารใบเสร็จรับเงิน	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตร	ชำาระภายในระยะเวลา	120	-144	งวด

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม   (4.50%) 
										งานหนักคือดอกไม้ของชีวิต	กู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม	ตามโครงการและแผนธุรกิจ	
ชำาระภายในระยะเวลา	60	–144	งวด	

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย   (4.10%)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อเอื้ออาทรผู้ประสบภัย	กู้ได้ตามความเสียหายจริงจากภัยที่ได้รับ	 และมูลค่า
ความเสียหายไม่น้อยกว่า	80,000	บาท	เอกสารประกอบ	หนังสือรับรองมูลค่าความเสียหาย
จากผู้บังคับบัญชา	ภาพถ่าย		สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้กู้	และผู้คำ้าประกัน		สำาเนาทะเบียนบ้าน 
ที่ประสบภัยซึ่งมีชื่อผู้กู้		ชำาระภายในระยะเวลา	120	–144	งวด

 

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  (4.50%) 
										ประหยัดเงินคุณ	ประหยัดเงินชาติ	กู้เพื่อติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง	NGV	หรือ	LPG	
และไม่เกิน	120,000	บาท	ชำาระภายในระยะเวลา	36	–	144	งวด

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  (4.50%) 
										เพื่อความมั่นใจ	และปลอดภัยไว้ก่อน	กู้เพื่อซื้ออาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน	
จำานวนไม่เกิน	1	กระบอกและไม่เกิน	120,000	บาท	ชำาระภายในระยะเวลา	36	–	144	งวด

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว  (4.50%)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปพักผ่อนและทัศนศึกษา	 ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ		กู้ได้ในวงเงินที่จ่ายจริงต่อคน	และค่าใช้จ่ายอื่นอีกไม่เกินร้อยละ	30	และไม่เกิน	
30,000	บาท	จำานวนเงินกู้ไม่เกิน	200,000	บาท	ผ่อนชำาระไม่เกิน	24	 เดือน	จำานวนเงินกู้
เกิน	200,000	บาท	ผ่อนชำาระไม่เกิน	48	เดือน
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3. เงินกู้พิเศษ

3.1 สินเชื่อวนาเคหะ

   นกน้อย รู้ทำ�รัง เพื่อวันหน�้
 ➤  วัตถุประสงค์แห่งการกู้

      1.	กู้เพื่อซื้อห้องชุด	หรือบ้านพร้อมที่ดิน
	 2.	กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้	คู่สมรส	หรือบุตร	
	 3.	กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน	
	 4.	กู้เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

	 	 เพื่อขยายบริเวณ
	 5.	กู้เพื่อไถ่ถอนจำานองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด	ซึ่งชำาระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบัน 

	 	 การเงินอื่น	ๆ
	 6.	กู้เพื่อไถ่ถอนจำานองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้	 และหรือ	คู่สมรส	และหรือบุตร	ซึ่งชำาระหนี้ 

	 	 เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น	ๆ	พร้อมปลูกสร้างบ้าน	
	 7.	กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย	

➤ ชำาระคืนไม่เกิน	360	งวด

➤	 จำานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เกิน	5,000,000	บาท	พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้
	 -	 หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด
	 	 	 • จำานวนเงินกู้ไม่เกิน	700,000	บาท	กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	90	ของราคาประเมินหลักประกัน
	 	 	 • จำานวนเงินกู้เกิน	700,000	–	1,000,000	บาท	กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	80	ของราคาประเมินหลักประกัน
	 	 	 • จำานวนเงินกู้เกิน	1,000,000	บาท	ขึ้นไป	กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	70	ของราคาประเมินหลักประกัน
	 -	 หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน
	 	 	 • กู้ไม่เกิน	1,000,000	บาท	ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	95		ของราคาประเมินหลักประกัน
	 	 	 • กู้เกิน	1,000,000	–	1,500,000	บาท	ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	95		ของราคาประเมินหลักประกัน
	 	 	 • กู้เกิน	1,500,000	บาท	ขึ้นไป	ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ	80		ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ตามประกาศสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 มี 3 ประเภท ดังนี้
 ประเภท 1 	อัตราดอกเบี้ยคงที่	 2	ปีแรก	อัตราร้อยละ	3.50	ต่อปี	สำาหรับปีที่	 3	 เป็นต้นไป	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามประกาศสหกรณ์	ปัจจุบันร้อยละ	5.85	ต่อปี	 โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในกำาหนดระยะเวลา	5	ปี	หากสมาชิก
มีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำาหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ	3	ของวงเงินกู้คงเหลือ
 ประเภท 2	 	อัตราดอกเบี้ยคงที่	 2	ปีแรก	อัตราร้อยละ	4.50	ต่อปี	สำาหรับปีที่	 3	 เป็นต้นไป	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามประกาศสหกรณ์	ปัจจุบันร้อยละ	5.85	ต่อปี	 โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในกำาหนดระยะเวลา	3	ปี	หากสมาชิก
มีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำาหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ	3	ของวงเงินกู้คงเหลือ
  ประเภท 3 	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์	ปัจจุบันร้อยละ	5.85	ต่อปี	โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน	
สมาชิกมีความประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
 สม�ชิกผู้กู้ จะได้รับเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่กู้เงินในปีแรก และอัตร�ดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงต�มประก�ศของสหกรณ์

3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นโดยใช้หุ้นคำ้าประกัน (6.50%) 
  กู้ได้	90%	ของหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์	ชำาระคืนไม่เกิน	360	งวด

3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นโดยใช้เงินฝากคำ้าประกัน (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 1.5%)
	 	 กู้ได้	90%	ของเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่ตนมีในสหกรณ์	ชำาระคืนไม่เกิน	360	งวด

หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	ณ	วันที	่1	ก.ค.	53
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13 สิทธิ  รับทุนสวัสดิการสมาชิก

1. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย

จำานวนเงินสงเคราะห์

-	อัคคีภัย	เสียหายบางส่วน	5,000	บาท	เสียหายทั้งหลัง	30,000	บาท

-	อุทกภัย	-วาตภัย	เสียหายบางส่วน	3,000	บาท	เสียหายทั้งหลัง	30,000	บาท

2. สิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

2.1 สิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

-	จำานวนปีละกว่า	7,000	ทุน	ๆ	ละ		500	บาทถึงสูงสุด	3,000	บาท

-	สมาชิกผู้มีสิทธิรับทุนต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปี

-	ทุนการศึกษาแบ่งเป็น	3	ประเภท	ดังนี้			

ก.	ทุนส่งเสริมการศึกษา	(ได้รับทุกคน)		

				ข.	ทุนเรียนดี	(เรียงคะแนนผลการเรียนแต่ละระดับชั้น)		

				ค.	ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ	(จัดให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคน

พิการ	หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)

2.3 สิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายสหกรณ์

-	จัดกิจกรรมค่าย	เยาวชนคนรักป่า	หรือค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์	ช่วงปิดภาค 

การศึกษาเดือนตุลาคม	

-	ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุตรของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก

3.สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อบำาเหน็จสมาชิก

1.	จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ	หรืออายุครบ	60	ป	ี(ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณ

เพียง	1	ครั้ง	)	และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า	10	ปี		

2.	จำานวนเงินทุนคำานวณ	ดังนี้

	 บำาเหน็จ	=	จำานวนปี	X	จำานวนหุ้น

	 																											100

	 ทั้งนี้	ไม่น้อยกว่า	2,000	บาทและไม่เกิน	5,000	บาท

4. สิทธิรับทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

1.	จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุตั้งแต	่61	ปีขึ้นไป	และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า	10	ปี

2.	จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้ปีละ	1,000	บาท	ตลอดระยะเวลาที่ยังคงเป็นสมาชิกโดยจะ

จ่ายให้สมาชิกในเดือน	ต.ค.	ของทุกปี
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5. สิทธิรับทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก 

1.	สหกรณ์ทำาประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่	วงเงิน

ผลประโยชน์คุ้มครอง	100,000	บาท	อุบัติเหตุ	150,000	บาท	

2.	สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้เดือนละ	50	บาทหรือปีละ	600	บาทต่อคน	

จนถึงอายุ	65	ปี

6. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ

จ่ายให้สมาชิกเมื่อทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย	หรืออุบัติเหต	ุจ่ายจากทุน

สวัสดิการเพื่อสมาชิกเพียงครั้งเดียวเมื่อทุพพลภาพ	โดยคำานวณตามอายุการเป็นสมาชิก	

ปีละ	8,000	บาท	ทั้งนี้	ไม่เกิน	80,000	บาท	

7. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกสำาหรับสมาชิกท่ีมิได้ทำาประกันชีวิต

1.	จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุเกิน	65	ปี	หรือบริษัทปฏิเสธการทำาประกันชีวิต	

2.	จำานวนเงินที่สหกรณ์จะจ่ายคิดตามจำานวนปีที่เป็นสมาชิก	ปีละ	10,000	บาท	แต่ไม่เกิน	

100,000	บาท

3.	ย่ืนคำาขอรับทุนพร้อมใบมรณะบัตร	สำาเนาทะเบียนบ้าน	ภายใน	180	วัน	นับจากวันเสียชีวิต

4.	จำานวนเงินทุนที่จะจ่ายสหกรณ์จะนำาไปหักออกจากหนี้สินอื่นที่ค้างชำาระ	(ถ้ามี)

8. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกสำาหรับสมาชิก

1.	ประธานกลุ่มสมาชิก,	สมาชิก,	คู่สมรส	หรือบุตร	สามารถมอบสิ่งแสดงการไว้อาลัยและ

หรือร่วมทำาบุญในงานศพสมาชิก	ในวงเงินไม่เกิน	1,500	บาท	และขอรับเงินค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวต่อสหกรณ์

2.	ย่ืนคำาขอรับทุนพร้อมใบมรณะบัตร	สำาเนาทะเบียนบ้าน	ภายใน		60	วัน	นับจากวันเสียชีวิต

9. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
1.	จ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก	และวันครบรอบวัน 

ก่อตั้งสหกรณ์	ทุกวันที่	28	ก.ย.	ของทุกปี

2.	จำานวนเงินของขวัญวันเกิด	ปีละ	200	บาท	(วันเกิดสมาชิก	100	บาท	วันครบรอบวัน 

ก่อตั้งสหกรณ	์100	บาท)

3.	สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	

ที่ใช้คู่กับบัตร	สหกรณ	์ATM

4.	สมาชิกที่ไม่ได้ทำาบัตรสหกรณ์	ATM	ธนาคารไทยพาณิชย์	จะจ่ายเงินทุนโอนเข้า

บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
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10. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

									จ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อแสดงการไว้อาลัยในงานศพบิดา	มารดา	คู่สมรส	และ

บุตร	ในวงเงินไม่เกิน	1,500	บาท

11. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-	ถึงแก่กรรม	ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน	20,000	บาท

-	ทุพพลภาพ	ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน	20,000	บาท

-	บาดเจ็บสาหัส	ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน	10,000	บาท

12. ทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

										เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด	ในการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว	โดยจ่ายเงินทุนสวัสดิการจำานวน	3,000	บาท	ให้แก่

สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดที่มีอายุตั้งแต่	50	ปีขึ้นไป	และมีอายุการเป็นสมาชิก 

ไม่น้อยกว่า	15	ปี	และเมื่อสมาชิกได้ใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแล้ว	 

ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกอีก

13. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก

										ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี	แบ่งเป็น

1.	ทุนส่งเสริมการเรียนรู้		จ่ายครั้งละไม่เกิน	500	บาทต่อปี	สมาชิกคนหนึ่งๆมีสิทธิรับทุน 

นี้ไม่เกิน	3	ครั้ง	ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

2.	ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา		เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป	จำานวน		1,000	บาท	ต่อหนึ่งปริญญา		โดยยื่นคำาขอภายในกำาหนดเวลา	180	วัน		

นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
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1. สิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น
1)	สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

2)	อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่	

3)	หุ้นที่สมาชิกได้ชำาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่	7	ของเดือนจะคำานวณเงินปันผลให้เต็มเดือน	

หากชำาระหลังวันที่	7	ของเดือนจะคำานวณเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

4)	สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์	และขอให้จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลังวันที่	31	ธันวาคม	จะมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลในปีนั้น

2. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกที่กู้เงิน 
1)	สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนจำานวนดอกเบี้ยที่สมาชิกผู้กู้จ่าย	

2)	อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่		

สิทธิ รับเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

บุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกสมทบ
บุตร คู่สมรส บิดามารดา และบิดามารดาของคู่สมรสสมาชิก

1. สิทธิให้บุคคลในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

เร�คือ...ครอบครัวสหกรณ์

ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นจึงได้รับสิทธิให้บุคคลในครอบครัว	ได้แก	่บุตร	 

(ต้องอายุครบ	20	ปี	หรือบรรลุนิติภาวะ)	คู่สมรส	หรือบิดา	มารดาของสมาชิก	หรือของ 

คู่สมรสสมาชิก

2. สิทธิฝากเงินรายเดือนให้สมาชิกสมทบ 

สมาชิกมีสิทธิฝากเงินรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	บัญชี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ชีวิตพอเพียงให้กับสมาชิกสมทบ	ซึ่งเป็น	บุตร	คู่สมรส	หรือบิดา	มารดา	หรือของคู่สมรส

สมาชิก	โดยหัก	ณ	ที่จ่ายจากเงินเดือนของสมาชิก

3. สิทธิประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัว

สมาชิกมีสิทธินำาบุคคลในครอบครัว	ได้แก่	บุตร	(อายุ	14วัน-	25	ปี)	คู่สมรส	เข้าร่วม 

โครงการประกันชีวิตกลุ่มในอัตราเบี้ยประกันตำ่า	ผลประโยชน์คุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง	

1,000,000	บาท		โดยสหกรณ์สามารถหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือนของสมาชิกได้																																																
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สิทธิรับข่าวสารและร่วมกิจกรรมสหกรณ์

1. สะดวกรับ (ข่าวสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน)

สิทธิสมัครสมาชิกวารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน	เพื่อติดตามข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของสหกรณ์	โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านฟรีทุกเดือน	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ			

                                                      

2. สะดวกฝาก (โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)

สิทธิฝากเงิน	ระดมหุ้นเพิ่ม	ชำาระหนี้ทุกประเภท	หรือ	อื่น	ๆ	โดยไม่ต้องไปที	่

สหกรณ์	เพียงยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	หรือธนาคารกรุงไทย	จำากัด	 

ทุกสาขาทั่วประเทศ	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ		

1.	กรอกแบบฟอร์ม	CO-OP	@	Bank	หรือ	ใบแจ้งการรับชำาระเงิน	Payment

2.	ยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารพร้อมจำานวนเงินที่ระบุ

3.	รับหลักฐานจากธนาคารเก็บไว้

4.	สหกรณ์จะทำารายการให้ท่านโดยอัตโนมัติ

5.	สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ในวันทำาการถัดไป

3. สิทธิทำาบัตรสหกรณ์ ATM 

3.1 บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์ 

สิทธิทำาบัตรสมาชิกสหกรณ์พร้อมบัตร	ATM	ในบัตรเดียวกัน	และสามารถถอนเงิน 

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ผ่านตู้	ATM	ธนาคารไทยพาณิชย์	ทั่วประเทศ	

ตลอด	24	ชั่วโมง	สมาชิกทำาบัตรฟรี	ไม่เสียค่าธรรมเนียม	(สมาชิกสมทบปีละ	200	บาท)

3.2 บัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย

1.	สมัครใช้บริการโดยใช้บัตร	ATM	เดิม	และบัญชีเดิมที่สมาชิกมีอยู่แล้ว	ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่	

2.	สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

ของสมาชิก	ได้สูงสุดวันละ	200,000	บาท

3.	ค่าธรรมเนียมในการทำารายการโอนเงิน	ครั้งละ	8	บาท	ทั่วประเทศ	โดยสมาชิกเป็นผู้เสีย

ค่าใช้จ่ายเอง

 4. สิทธิรับบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ  CO-OP Phone

มิติใหม่แห่งการอำานวยความสะดวก	ในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนทุนเรือน

หุ้น	เงินกู	้และเงินฝากคงเหลือ	สิทธิการกู้เงินสามัญ	สิทธิการคำ้าประกันเงินกู้	ผลการอนุมัติ

เงินกู	้รายการหักเงินเดือน	เงินปันผล	บริการเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์โดยโอนเข้าบัญช ี

เงินฝากของผู้กู	้โดยใช้เลขที่สมาชิกและรหัสผ่านเฉพาะบุคคล

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 127 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
เปิดให้กู้แล้ว เงินกู้สามัญสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีภัยธรรมชาติระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค.53
ยื่นคำาขอต่อสหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค.54

                                                  อ่านต่อหน้า 2

เริ่มแล้ว!! บริการฝากเงินผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย
สามารถโอนเงินจากบัญชีธ.กรุงไทยเพ่ือฝากเข้าบัญชีสหกรณ์       

สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายน้ิว

ประกาศแล้วรางวัล
“คนดีศรีสหกรณ์”

แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”

ซ่ือสัตย์-อดออม-เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน
รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองคำ�หนัก 2 บ�ท

  อ่านต่อหน้า 6

เก็บตกค่ายเยาวชนคนรักป่า
รวมพลังเหล่าคนกล้าแห่งพงไพร
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

                                          อ่านต่อหน้า 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนสมาชิกได้ที่ 

www.025798899.com

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
จำ�นวนเงิน 50,000 บ�ท ในวันท่ี 5-6 ก.พ.2554

ใกล้จะถึงวันที่ได้ลุ้นกันอีกแล้ว หลายคนใจจดใจจ่อ
ว่าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 
วันท่ี 5-6 ก.พ. 2554 ท่ีจะถึงน้ี ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัล 
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงไปครอง ทางสหกรณ์ 
จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิก
ใครยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
รีบเปิดบัญชีด่วน....

สอ.ปม. บริการนอกสถานที่
 รับโอน สมาชิกใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยมี ผอ.บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  

ให้การต้อนรับ

ใครคือผู้คว้ารางวัล

วันประชุมใหญ่

อ่านต่อหน้า 3

วันที่ 5-6 ก.พ. 2554
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5. สะดวกรับข่าวสาร (ด้วย SMS สหกรณ์ออนไลน์)

อีกหนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์	แจ้งทุกความเคลื่อนไหวไปยังมือถือของสมาชิกทันที....

เมื่อ...คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญ...เงินกู้พิเศษ

เมื่อ...คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ

เมื่อ...คุณได้รับเงินปันเฉลี่ยคืนประจำาปี

เมื่อ...คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่า	5,000	บาท

เมื่อ...คุณถอนเงินที่ไม่เคยถอนนานกว่า	6	เดือน

เมื่อ...คุณฝากเงิน		ชำาระหนี้	ฯลฯ	ผ่านธนาคาร

เมื่อ...สหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ๆ	ให้คุณรับทราบ	ฯลฯ

 6. สิทธิใช้บริการเว็บไซต์สหกรณ์

 www.025798899.com	หรือ	www.forestcoop.org 

1.	ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์

2.	Download	แบบฟอร์มต่าง	ๆ	และพิมพ์แบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง	โดยผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์

3.	ศึกษารายละเอียดในข้อบังคับ	ระเบียบต่าง	ๆ	ของสหกรณ์

7. สิทธิการสมัครสหกรณ์ออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์	เพื่อตรวจสอบหรือพิมพ์รายการเรียกเก็บเงิน

ประจำาเดือน	หรือใบเสร็จรับเงินประจำาเดือนโดยลงทะเบียนได้ที่	

www.025798899.com	หรือ	www.forestcoop.org

8. สิทธิร่วมกิจกรรมสหกรณ์ในวาระต่างๆ

สิทธิร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ในโอกาสต่างๆ	เช่น	ร่วมชิงรางวัลในวารสาร	สหกรณ์ป่าไม้

รายเดือน	,	ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ,	ค่ายเยาวชนคนรักป่า,	ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์	หรือ

กิจกรรมอื่นๆ	ฟรี	ตามประกาศข่าวสารสหกรณ์
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3 สิทธิสำาคัญ ในฐานะเจ้าของกิจการ

 1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก

								สมาชิกทุกท่านมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก	เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้แทน

ของสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัด	และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ		ประจำาปีของสหกรณ์		 

ผู้แทนสมาชิกมีวาระ	2	ปี		

 2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ 

								ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อบริหารกิจการ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์	คณะกรรมการดำาเนินการ			มีวาระ	2	ปี	เมื่อเป็นติดต่อกัน

ครบ	2	วาระต้องพัก	1	ปี

 3. สิทธิการใช้อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่

								สมาชิกในฐานะผู้แทนสมาชิกมีสิทธิใช้อำานาจของที่ประชุมใหญ	่สหกรณ์	พิจารณา

การดำาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์	เช่น	อนุมัติงบดุล	จัดสรรกำาไรสุทธิ	เลือกตั้งกรรมการ

ดำาเนินการ		อนุมัติแผนงานและงบประมาณสหกรณ์	ฯลฯ	หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นทั้งหลาย

ทั้งปวงต่อที่		ประชุมใหญ่

1.  สิทธิขอความช่วยเหลือรับเงินสินไหมล่วงหน้าได้

-	เมื่อทายาทหรือผู้รับประโยชน์ยื่นคำาขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากเดือดร้อน	และสมาชิกที่

เสียชีวิตมีเงินพึงได้รับจากสหกรณ์จำานวนมากกว่าหนี้สินที่ค้างชำาระต่อสหกรณ์	และหรือทำา

ประกันชีวิตกลุ่มมาแล้วเกินกว่า	1	ปี

-	สหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้ร้องขอซึ่งเป็นทายาท	(คู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา)	หรือผู้รับประโยชน์

ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

-	จำานวนเงินที่สหกรณ์ทดรองจ่ายให้ล่วงหน้าไม่เกิน	50,000	บาท

-	จำานวนเงินส่วนท่ีเหลือสหกรณ์จะจ่ายให้เม่ือได้รับเงินสินไหมจากบริษัทผู้รับประกันชีวิตแล้ว

2.  สิทธิรับสินไหมการประกันชีวิตกลุ่ม

- ประกันชีวิตที่สหกรณ์ทำาให้

สิทธิรับสินไหมประกันชีวิตในวงเงินคุ้มครองชีวิต	100,000	บาท	(อุบัติเหตุ	150,000	บาท)	ที่

สหกรณ์ทำาให้สมาชิกทุกคนจนถึงอายุ	65	ปี	

สิทธิการรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้
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สิทธิการรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ

สิทธิรับเงินคืนภายใน 10 วัน

สิทธิรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าถึงแก่กรรม	หรือลาออก	หรือเป็น 

คนไร้ความสามารถ	หรือเสมือนไร้ความสามารถ	หรือถูกให้ออกจากสหกรณ	์เมื่อสหกรณ์

หักกลบหนี้ที่ค้างชำาระแล้วมีเงินคงเหลือ	สมาชิกมีสิทธิรับเงินค่าหุ้น	เงินฝากและดอกเบี้ย	

เงินสวัสดิการ	ภายใน	10	วัน

สิทธิการตั้งผู้รับโอนประโยชน์

สมาชิกอาจตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์	โดยทำาหนังสือ 

ยื่นต่อสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำาหนด

1.	หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์	ตั้งบุคคลในครอบครัว	ได้แก	่คู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา	

หรือบุคคลอื่น	

2.	การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์	สมาชิกอาจเพิกถอน	หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือ

สัดส่วนการรับประโยชน์ของผู้รับโอนประโยชน์

3.	เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม	ผู้รับโอนประโยชน์มีสิทธิขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกตาม

สัดส่วนที่กำาหนด

สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ
“เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้

และสิทธิประโยชน์ยังเพิ่มขึ้นกว่าเดิม”

1. สิทธิรับทุนสวัสดิการเหมือนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ
 สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ยังเป็นสมาชิกอยู่	มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการ	เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ	

ดังนี้

	 ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก	100	บาท	และวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์	100	บาท

	 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย

	 ทุนสนับสนุนเบี้ยประกันชีวิต	35	บาท	จนอายุ	65	ปี

	 ทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ

	 ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก	

	 ทุนสวัสดิการสำาหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

	 ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก
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2. สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ
			ทุนเพื่อบำาเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ	จ่ายให้เฉพาะสมาชิกที่อายุครบ	60	ปี	(ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณเพียง	1	ครั้ง	)	

และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า	10	ปี

	 คำานวณได้	ดังนี้	 บำาเหน็จ	=		จำานวนปี	X	จำานวนหุ้น

																																																														100

ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า	2,000	บาท	และไม่เกิน	5,000	บาท	สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนให้ภายในเดือน	ต.ค.	ของทุกปี	โดยนำาฝากเข้า

บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ	์และไม่ต้องยื่นคำาขอ

			ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	จ่ายให้สมาชิกที่อายุ	61	ปีขึ้นไป	และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า	10	ปี	โดยจะจ่ายให้ปีละ	

1,000	บาท	ภายในเดือน	ต.ค.	ของทุกปี	โดยนำาฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	และไม่ต้องยื่นคำาขอ

 

3. สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าทำาศพสมาชิก
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกอยู่กับสหกรณ์	ซึ่งอายุครบ	65	ปี	ไม่อาจทำาประกันชีวิตได	้หากถึงแก่กรรม 

สหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือค่าทำาศพสมาชิก	ตามอายุการเป็นสมาชิก	ปีละ	10,000	บาท	ทั้งนี้ไม่เกิน	100,000	บาท

4. สิทธิฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในอัตราดอกเบี้ยสูง
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ	มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเพื่อฝากเงิน

บำาเหน็จ	บำานาญ	กบข.	บำาเหน็จดำารงชีพ	หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทและยังมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

5. สิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิกู้หุ้น	หรือเงินฝากได้ไม่เกินกว่า	 90	%	ของเงินค่าหุ้น	หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ใน

สหกรณ์

6. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้	หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ	์สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้	

นอกจากนี้ยังสามารถระดมค่าหุ้นเพิ่มได้ตามความสมัครใจ

7. สิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน	เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการ

8. สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส
	 สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ	 โดยสหกรณ์จะส่ง	 “ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส”	 เพื่อแจ้ง

จำานวนเงินทุนเรือนหุ้น	เงินฝาก	หรือเงินกู้	 (ถ้ามี)	ทุกๆ	3	เดือน	เพื่อเป็นหลักฐานสำาหรับการตรวจสอบ	โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้าน

สมาชิก
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9. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค	ลุ้นรับรางวัล	หรือรับของชำาร่วยในโอกาสต่างๆ	เช่นเดียวกับ

สมาชิก	และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมสำาหรับผู้เกษียณอายุราชการที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

10. ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย	และกู้หุ้นไม่เกิน	60%	ให้นำาเงินปันผลชำาระหนี้ได้		(โดยจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์

อเนกประสงค์เพื่อชำาระหนี้)

ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้เกินกว่า	90%	ของหุ้น	 ให้ชำาระหนี้บางส่วนเพื่อให้มีหนี้คงเหลือ	60%	ของหุ้น	หรือสมาชิกที่มีหนี้ไม่

เกิน	60%	ของหุ้น	สามารถกู้หุ้นไม่เกิน	60%	โดยสามารถนำาเงินปันผลมาชำาระหนี้ได	้ตัวอย่างเช่น

			มีหุ้น	100,000	บาท	จะได้รับเงินปันผลประมาณปีละ	5,500	บาท	(5.50%)

			กู้หุ้น	60,000	บาท	จะต้องผ่อนชำาระ	30	ปี	ประมาณปีละ	4,560	บาท	เดือนละ	380	บาท	(6.50%)

			แจ้งนำาเงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อชำาระหนี	้(ได้ดอกเบี้ยด้วย)

			มีหุ้น	100,000	บาท	รับเงินปันผล	5.50%	ปีละ	5,500	บาท	30	ปี	เท่ากับ	165,000	บาท

			กู้	60,000	บาท	จ่ายดอกเบี้ย	6.50%	30	ปี	ดอกเบี้ยรวม	เท่ากับ	75,949	บาท

			กำาไร	เท่ากับ	89,051	บาท

การชำาระหนี้นั้นจะหักจากเงินปันผลที่นำาฝากในบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อชำาระหนี้โดยอัตโนมัติ	 ไม่ต้องหัก 

เงินเดือน	ณ	ที่จ่าย

โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์”

	 	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จำากัด	 	มีความประสงค์ยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยึดมั่นในความ

ซื่อสัตย์สุจริต	มีความเสียสละ	ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่	และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงให้เป็น

สมาชิกต้นแบบ	และเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำานึกและค่านิยมแห่งความพอเพียง	 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ	มีความภาค

ภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี	ว่าผู้ที่ทำาดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น	 โดยจัดให้มีการคัดเลือก

คนดีศรีสหกรณ์ปีละ	1	ครั้ง	ตามประกาศสหกรณ์
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