
 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 

เรื่อง รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจําป ี2563 
 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด กําหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่ง
คราวละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระดังกล่าวในปี 2563 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ข้อ 11(1) ซึ่งกําหนดให้สหกรณ์
จะต้องประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรกภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนวันเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก โดยในการ
ประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรกนี้จะยังไม่มีการประกาศจํานวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่ม
สมาชิกครั้งแรก ประจําปี 2563 ดังนี้ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
1. กลุ่มสมาชิกสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลุ่มสมาชิกสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กรมป่าไม ้
3. กลุ่มสมาชิกสํานักผู้บริหารกรมป่าไม้    
4. กลุ่มสมาชิกสํานักบริหารกลาง  
5. กลุ่มสมาชิกกองการอนุญาต   
6. กลุ่มสมาชิกสํานักแผนงานและสารสนเทศ   
7. กลุ่มสมาชิกสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
8. กลุ่มสมาชิกสํานักส่งเสริมการปลูกป่า   
9. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการป่าชุมชน  
10. กลุ่มสมาชิกสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
11. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการที่ดินป่าไม้  

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
12. กลุ่มสมาชิกสํานักผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   
13. กลุ่มสมาชิกสํานักบริหารงานกลาง   
14. กลุ่มสมาชิกสํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา   
15. กลุ่มสมาชิกสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า   
16. กลุ่มสมาชิกสํานักอุทยานแห่งชาติ   
17. กลุ่มสมาชิกสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า   
18. กลุ่มสมาชิกสํานักแผนงานและสารสนเทศ   
19. กลุ่มสมาชิกสาํนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 
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20. กลุ่มสมาชิกกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา  
21. กลุ่มสมาชิกกองนิติการ   
22. กลุ่มสมาชิกสํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   

 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
23. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   

 

 กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
24. กลุ่มสมาชิกกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 
กรมควบคุมมลพิษ 
25. กลุ่มสมาชิกกรมควบคุมมลพิษ   

  

 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
26. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  

 

 กรมทรัพยากรน้ํา 
27. กลุ่มสมาชิกกรมทรัพยากรน้ํา  
 

จังหวัด 
 28. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี   
 29. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกาฬสินธ์ุ   

30. กลุ่มสมาชิกจังหวัดกําแพงเพชร   
31. กลุ่มสมาชิกจังหวัดขอนแก่น   
32. กลุ่มสมาชิกจังหวัดฉะเชิงเทรา   
33. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชลบุรี   
34. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยนาท   
35. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชัยภูมิ   
36. กลุ่มสมาชิกจังหวัดชุมพร   
37. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงราย   
38. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ 
39. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตรัง   
40. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตราด  
41. กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก   
42. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครนายก   
43. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครปฐม   
44. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครพนม   
45. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา   
46. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช   
47. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนครสวรรค์  
48. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนนทบุรี 
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49. กลุ่มสมาชิกจังหวัดนราธิวาส   
50. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์  
51. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปทุมธานี   
52. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระนอง   
53. กลุ่มสมาชิกจังหวัดระยอง   
54. กลุ่มสมาชิกจังหวัดราชบุรี   
55. กลุ่มสมาชิกจังหวัดลพบุรี   
56. กลุ่มสมาชิกจังหวัดลําปาง  
57. กลุ่มสมาชิกจังหวัดลําพูน   
58. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสกลนคร  
59. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสงขลา   
60. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสตูล   
61. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรปราการ   
62. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสงคราม  
63. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร  
64. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระบุรี   
65. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรี   
66. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุโขทัย   
67. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุพรรณบุรี   
68. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
69 กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุรินทร ์   
70. กลุ่มสมาชิกจังหวัดสระแก้ว   
71. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองคาย   
72. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
73. กลุ่มสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ด   
74. กลุ่มสมาชิกจังหวัดหนองบัวลําภู  
75. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพังงา   
76. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิจิตร   
77. กลุ่มสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก  
78. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบุรี   
79. กลุ่มสมาชิกจังหวัดเพชรบูรณ์   
80. กลุ่มสมาชิกจังหวัดแพร่  
81. กลุ่มสมาชิกจังหวัดภูเก็ต   
82. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม   
83. กลุ่มสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร   
84. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยโสธร   
85. กลุ่มสมาชิกจังหวัดยะลา   
86. กลุ่มสมาชิกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
87. กลุ่มสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี 
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88. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอ่างทอง 
89. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุดรธานี   
90. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ์   
91. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี   
92. กลุ่มสมาชิกจังหวัดอํานาจเจริญ  
93. กลุ่มสมาชิกจังหวัดบึงกาฬ  

  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด   

94. กลุ่มสมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   
 
สมาชิกขอจัดต้ัง 

 95. กลุ่มสมาชิกวนวัฒนวิจัย (กรมป่าไม้) 
 96. กลุ่มสมาชิกกองคลัง (กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) 
 97. กลุ่มสมาชิกส่วนการเจ้าหน้าที่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช)  
 98. กลุ่มสมาชิกส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้ (ส่วนกลาง) 
 99. กลุ่มสมาชิกพ่ีน้องวนกร (ส่วนกลาง) 
 100. กลุ่มสมาชิกสํานักด่านป่าไม้ (ส่วนกลาง) 
 101. กลุ่มสมาชิกวิชาการป่าไม้ (สว่นกลาง) 
 102. กลุ่มสมาชิก 13 นําโชค (ส่วนกลาง) 
 103. กลุ่มสมาชิกไม้ใหญ ่(ส่วนกลาง) 
 104. กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่ากระบี่ (กระบี่)  
 105. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 
 106. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว (จันทบุรี) 
 107. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
 108. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 109. กลุ่มสมาชิกสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง (ตรัง) 
 110. กลุ่มสมาชิกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นครราชสีมา)  
 111. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  
 112. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
 113. กลุ่มสมาชิกกลุ่มจัดการต้นน้ําน่าน (น่าน) 
 114. กลุ่มสมาชิกสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (ปัตตานี) 
 115. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (แพร)่ 
 116. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)  
 117. กลุ่มสมาชิกส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่13 (แพร่) 
 118. กลุ่มสมาชิกส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 
 119. กลุ่มสมาชิกนิติธรรม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   
 120. กลุ่มสมาชิกลุ่มน้ํายม สาํนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)  
 121. กลุ่มสมาชิกเพชรชะอํา (เพชรบุรี) 
 122. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี) 

   /123. กลุ่มสมาชิก 
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 123. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก)  
 124. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด (พัทลงุ)  
 125. กลุ่มสมาชิกศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา (พะเยา) 
 126. กลุ่มสมาชิกแม่น้ํายวมแม่สะเรียง (แมฮ่่องสอน) 
 127. กลุ่มสมาชิกแม่ฮ่องสอน ตอนบน (แม่ฮ่องสอน) 
 128. กลุ่มสมาชิกกลุ่มพ้ืนที่อนุรักษ์ บ้านโป่ง (ราชบุรี) 
 129. กลุ่มสมาชิกอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบรุี-กาญจน์ (ราชบุรี) 
 130. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง (เลย) 
 131. กลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ (ลําปาง) 
 132. กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง (ศรีสะเกษ) 
 133. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง (สงขลา) 
 134. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
 135. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (อุทัยธานี) 
 136. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (อุบลราชธานี) 
 137. กลุ่มสมาชิกสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 
 138. กลุ่มสมาชิกต้นน้ําห้วยแก้ว (เชียงใหม่) 
 139. กลุ่มสมาชิกรักษ์สหกรณ์ (ส่วนกลาง) 
 

 สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกหรือขอจัดต้ังกลุ่มสมาชิกใหม่ ซึ่ง
สมาชิกจะต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน โปรดแจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มหรือขอจัดต้ังกลุ่มใหม่ได้ 
ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม และ
รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มแต่ละกลุ่ม ได้ที่ www.025798899.com 

 
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน     

 
                             ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 
 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 

 


