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�ควรที่จะมีการแพรขยาย 

ใหใชระบบสหกรณขึ้นทั่วประเทศ

เนื่องจากวิธีการสหกรณนั้นเอง

เปนรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตยอยางสำคัญ

สอนใหคนรูจักรับผิดชอบรวมกัน 

ใหมีการเลือกตัวแทนเขาไปบริหารสหกรณ

ตลอดจนใหรูถึงคุณคาของประโยชน 

อันจะไดรวมกันเปนสวนรวม�

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบัน
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ในโอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จะจัดใหมีการ
ประชุมใหญ ประจำป พ.ศ. 2550  ในวันท่ี 2 � 3 กุมภาพันธ 

2551 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมาใหแกสมาชิกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและผูสนใจไดรับทราบ ผลงานที่ไดแสดงตอสมาชิกในวันประชุมใหญ 
เปนส่ิงที่สะทอนท่ีเห็นความสามารถในการบริหารจัดการกิจการสหกรณ โดย

คณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาท่ี และการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ ตลอดจนความ 
รวมมือระหวางสหกรณอ่ืน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กระผมขอแสดงความยินดีและช่ืนชม สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ที่ไดรับรางวัล 
สหกรณดีเดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2550 และไดรับพระราชทานรางวัลดังกลาวในวัน 
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำป พ.ศ. 2550 และไดรับรางวัลอ่ืน ๆ อีกเปน 
จำนวนมาก จนไดรับการยอมรับ และยกยองจากมวลสมาชิกและคณะบุคคลในแวดวงสหกรณ
อยางกวางขวาง แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการบริหารจัดการสหกรณแหงน้ีประสบความสำเร็จ
ตามอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณอยางสูงสุด ของประเทศประจำปน้ี 

ป พ.ศ. 2550 นับเปนปมหามงคลย่ิงและเปนปแหงความสุขของปวงชนชาวไทย 
ทุกหมูเหลาที่ไดมีโอกาสเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระชนมพรรษา 80 พรรษา และพระองค ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของสหกรณอยูเสมอ  
ใหแพรขยายใชระบบสหกรณขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณเปนรากฐานท่ีดีของระบอบ
ประชาธิปไตย และใหรูจักคุณคาของประโยชนอันจะไดรวมกันเปนสวนรวม และทรงแนะนำให
สมาชิกในแตละสหกรณ มีความสามัคคีกันและกัน สหกรณตาง ๆ ก็ตองพยายามท่ีจะอุดหนุน 
สงเสริมกัน 

สุดทายน้ี กระผมขอขอบคุณสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ที่ไดเปดโอกาสให
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาทีท่ีส่งักดัหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทุกหนวยงานสมัครเปนสมาชิก และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ในสากลโลก จงดลบันดาลใหคณะกรรมการ สมาชิกและเจาหนาที่ทุกทาน ประสบแตความสุข 
ความเจริญ และบริหารจัดการกิจการของสหกรณกรมปาไม จำกัด ใหเปนองคกรการเงินที่มั่นคง 
และเจริญกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นไป 

 
 
 (นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช) 
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 “√®“°ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
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ปพ.ศ. 2550 นับเปนปที่มีความสำคัญหลายประการ นอกจากเปนป
มหามงคลยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ที่จะไดรวมกันทำความดีเพื่อ 

เฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษา 
ครบ 80 พรรษา แลว ยังเปนปที่สำคัญสำหรับชาวสหกรณออมทรัพยปาไม  
ที่ไดรับพระราชทานรางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550 

 ในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ. 2551 ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ที่กำหนดขึ้นในระหวางวันท่ี 2 � 3 กุมภาพันธ 2551 เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจการ 
ในรอบปที่ผานมาใหสมาชิกไดรับทราบ และรับฟงขอคิดเห็นจากผูแทนสมาชิกที่มารวมประชุม 
เพื่อนำไปประเมินการทำงานและปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการสมาชิกใหดียิ่งขึ้น  
ผมขอสนับสนุนการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ที่มุงมั่นในการเอ้ือ
ประโยชนใหกับเหลาสมาชิกในการดำรงชีวิตอยางรูจักประมาณเพ่ือความพอเพียง และการใช 
เงินกูอยางสมประโยชนเพื่อการอันจำเปน รวมท้ัง สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสม่ำเสมอดวยดีตลอดมา 
 ผมขออำนวยพรใหคณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาที่สหกรณ และเพ่ือนสมาชิก 
ทุกทานไดมีกำลังกายที่สมบูรณแข็งแรง มีกำลังใจอันเขมแข็ง เปยมไปดวยสติปญญา เพื่อจะได
รวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน และสหกรณฯ ของเราใหเจริญกาวหนา
สืบตอไป 
 
 
 (นายวิชัย  แหลมวิไล) 
 อธิบดีกรมปาไม 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดดำเนินการมาอยางตอเน่ือง 
จนยางเขาสูปที่ 29 แลว ในปพ.ศ.2550 น้ี และยังเปนปที่นาช่ืนชม

ยินดีที่สหกรณประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน โดยไดรับคัดเลือกใหเปน  
�สหกรณออมทรัพยดี เดนแหงชาติ ประจำป 2550� และไดเขารับ

พระราชทานโลรางวัล ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา 
ซึ่งเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจของมวลสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ  
ตลอดจนเจาหนาที่สหกรณในการทำหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี และยังเปนการแสดง 
ใหเห็นวาคณะกรรมการดำเนินการมีการบริหารงานตามหลักการ อุดมการณ และวิธีการของ
สหกรณอยางดีที่สุด 

แนวความคิดของสหกรณอีกอยางหน่ึงคือ การสนับสนุนใหมวลสมาชิกรูจักประหยัด  
เก็บออม และสะสมทรัพย เพ่ือเตรียมไวสำหรับคาใชจายตาง ๆ ที่จำเปนในอนาคต และ 
ยังเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอื้ออาทรตอกันในมวลหมูสมาชิกโดยมีสหกรณเปนส่ือกลาง 
อีกทั้งยังสงเสริมใหมวลสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ทายที่สุดน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ  เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกทุกทาน 
ที่ไดรวมกันสรางสรรค สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ใหเติบโตและเขมแข็งจนถึงทุกวันน้ี 
ผมอยากจะขอเชิญชวนขาราชการ พนักงาน ที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เขามาสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด เพื่อเปนการวางรากฐานในอนาคต 
ที่นำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

 
 
 
 (นายเฉลิมศักดิ์  วานิชสมบัติ) 
 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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ใน โอกาสที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดกำหนดใหมีการ 
 ประชุมใหญสามัญ ประจำป พ.ศ. 2551 ขึ้นในระหวางวันที่ 2 � 

3 กุมภาพันธ 2551 ขอรวมแสดงความยินดีตอคณะผูบริหารกิจการ สมาชิก 
สมาชิกสมทบ และเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ทุกทาน 
ที่ไดดำเนินกิจการมาครบ 1 ป 

จากการที่ไดติดตามการดำเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ในรอบป
ที่ผานมาทำใหไดรับทราบวา สามารถบริหารงานจนเปนผลสำเร็จในหลายๆ ดาน และไดรับ
พระราชทานรางวัล �สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ� ประจำป 2550 เปนที่นาภาคภูมิใจของ
สมาชิกทุกทานท่ีกระจายอยูในหลายสวนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ซึ่งถึงแมวาจะอยูในถ่ินที่หางไกลแตก็ยังสามารถรับบริการจากสหกรณไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
ซึ่งเปนการแสดงถึงเจตนารมณในการท่ีจะเอ้ืออาทรตอสมาชิกอยางแทจริง 

หวังวาการประชุมใหญสามัญประจำปในคร้ังนี้ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะใหสมาชิกไดรับ
ทราบผลการดำเนินกิจการ และไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนำไป
ประกอบการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการสมาชิกจนประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย 
และขอสนับสนุนการบริหารงานของสหกรณฯ ที่เอ้ือประโยชนใหกับเหลาสมาชิกในการดำรงชีวิต
อยางพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีการใชจายเงินอยางสมประโยชน และใหการเอ้ืออาทร 
ซึ่งกันและกัน 

ทายน้ี ขออำนวยพรใหคณะผูบริหาร เจาหนาที่สหกรณ และเพื่อนๆ สมาชิกทุกทาน
ประสบความสำเร็จ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณแข็งแรง และมีความสุขกับชีวิตสวนตัวและ 
การทำงานตลอดไป 

 
 
 
 (นางนิศากร  โฆษิตรัตน) 
 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 



10

 “√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ 

ดิฉันและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  
ชุดที่ 30 ทุกทาน มีความยินดีที่จะเรียนใหทานสมาชิก และทานผูมี

อุปการะคุณที่เคารพทุกทาน ใหทราบวาผลการดำเนินงานของสหกรณในรอบป 
พ.ศ. 2550 ที่ผานมา ประสบความสำเร็จและเจริญกาวหนา เปนไปตาม
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ จนไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ 

ประจำป พ.ศ. 2550 และดิฉันไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการใหเปนผูแทนของเรา
ชาวสหกรณเขารับพระราชทานรางวัลโลเกียรติคุณรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ในพระราชพิธ ี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำป พ.ศ. 2550 ทั้งนี ้ก็เนื่องจากความรวมใจเปนหน่ึงเดียวของ
คณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูแทนสมาชิกและมวลสมาชิก รวมท้ังผูที่เกี่ยวของทุกทาน 

การท่ีดิฉันไดรับความไววางใจจากเพ่ือนๆ ผูแทนสมาชิก เห็นชอบใหเปนประธาน
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 แรกทีเดียว ดิฉันไมคอยม่ันใจนัก วาจะทำงานท่ีมีความรับผิดชอบ
สูงเชนน้ีไดดีเหมือนประธานทานกอนๆ ที่ผานมา แตเมื่อไดรวมทำงานกับคณะกรรมการ  
เจาหนาที่ของสหกรณ ได 2-3 เดือนแรก ก็พบวาทุกทานมีความรูความสามารถและ
ประสบการณสูง และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง  ตลอดจนบุคลากรในองคกรมีความรัก  
ความสามัคคี เขมแขง็ มุงมัน่ ซือ่สัตย ทำใหการดำเนินการกิจการของสหกรณเจริญรุงเรอืงตอเน่ือง
มาโดยตลอด และเราสามารถปรับทิศทางการดำเนินงานเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วไดทันเหตุการณตลอดเวลา น้ันหมายถึงการท่ีไดมีการกำหนด
นโยบาย กำหนดโครงการ แผนงาน และรวมมอืรวมใจกนัทุกฝายนำไปปฏบัิติไดอยางเปนรูปธรรม 
และสัมฤทธิผ์ลอยางมีประสิทธภิาพยิง่ 

ขาพเจาขอขอบคุณทีป่รึกษา คณะกรรมการ เจาหนาท่ี ผูแทนสมาชิก สมาชิก ผูตรวจสอบ
กจิการ ผูสอบบัญชี และผูเกี่ยวของทุกทานใหความรวมมือในการดำเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ 
มากมาย จนปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมตลอดปที่ผานมา และที่จะตองจารึกไวในสารฉบับน้ีคือ 
ความกรุณาของทานอธิบดีกรมปาไมที่ไดอนุญาตใหใชสถานท่ีราชพัสดุในพ้ืนท่ีของกรมปาไม  
เพื่อเปนสถานท่ีกอสรางอาคารสำนักงานของสหกรณในอนาคตและอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  
สตัวปา และพันธุพชื ทีไ่ดอนุญาตใหใชอาคารเปนทีท่ำการสหกรณทีเ่ราใชอยูในปจจบัุน 

ขออาราชธนาอำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
ไดโปรดดลบันดาลใหมวลสมาชิก เจาหนาที่และผูที่มีสวนรวมในการดำเนินงานของสหกรณ 
ทกุทาน ประสบแตความสขุ ความเจรญิ ปราศจากโรคภัยไขเจบ็ และภยนัตรายท้ังหลายอยาได
กลำ้กราย ตลอดไป 

   
 
 (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2550 

 

จุดเดนการดำเนินงาน 

 

แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี 

 

รายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2550 

 

การจายเงินทุนสาธารณประโยชน ประจำป 2550 

 

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ต้ังแตป 2521 � 2550 

 

ผูแทนสมาชิก ประจำป 2550 � 2551 

 

คณะกรรมการดำเนินการ 

 

เจาหนาที่สหกรณ 

 

สิทธิประโยชน 

12 
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117 

132 

136 

139 

สารบัญ
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำป 2550 
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ผลการดำเนินงาน 
ตลอดป 2550 ที่ผานมา ประเทศไทยไดเผชิญ

ภาวะเศรษฐกิจปญหาการชะลอตัวอยางตอเน่ือง โดย
มีสาเหตุจากปญหาดานเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ และผลกระทบจากปญหาภายนอก
ประเทศ เกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับข้ึน
ราคา ทั้งน้ี ราคาน้ำมันในประเทศไดปรับราคาเพ่ิม
ขึ้น ทั้งน้ำมันเบนซิล และน้ำมันดีเซล สงผลใหพอคา
ปลีกรวมตัวเรียกรองของปรับขึ้นราคาสินคาหลาย
อยาง และยังทำใหอัตราเงินเฟอเพิ่มมากขึ้นดวย  
ดังน้ัน เศรษฐกิจไทยจึงประสบปญหาการชะลอตัว 
อยางรุนแรง 

สำหรับในป 2550 สหกรณออมทรัพย 
กรมปาไม จำกัด ไดดำเนินงานตามแผนกลยุทธของ
สหกรณ โดยสรุปแลวป 2550 สหกรณมีรายได  
286,575,682.86 บาท  รายจาย 116,611,029 
บาท และมีรายการปรับปรุงทางบัญชีเกี่ยวกับหน้ี
สงสัยจะสูญ จำนวน 946,382.71 บาท ทำให
สหกรณมีกำไรสุทธิ 170,911,036.57 บาท ซึ่ง

กำไรสุทธิของสหกรณสูงกวาแผนงานที่กำหนดไว
จำนวน 16,846,210.76 บาท  

นอกจากน้ี การดำเนินงานของสหกรณ 
ออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ในรอบป 2550 ได
ดำเนินตามแผนงาน เพื่อมุงไปสูวิสัยทัศนที่กำหนดไว
วา �เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริการอยางมี
มาตรฐาน เอ้ืออาทรตอสมาชิกและสังคม� อีกทั้ง
สหกรณยังมีกิจกรรมใหม ๆ อีกหลายดาน อาทิเชน 
โครงการบัญชีเงินฝากชีวิตพอเพียง เพื่อลดคาใชจายท่ี
ฟุมเฟอยสำหรับการดำรงชีพ สู..วิถีชีวิตแหงความสุข
พอเพียงอยางยั่งยืน ตลอดท้ังยังมีการแกไขขอบังคับ 
และระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับการดำเนินงาน
ของสหกรณ จนสงผลใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ไดรับคัดเลือกใหเปน �สหกรณออมทรัพย 
ดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550� และได เขา รับ
พระราชทานโลรางวัล ในงานพระราชพิธีจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา 

 การดำเนินงานของสหกรณในรอบป 2550 
ในดานตาง ๆ สรุปได ดังน้ี 
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การใหบริการสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยจัดเปนสถาบันการเงินท่ีให

บริการดานตาง ๆ แกสมาชิกไมวาจะเปนการสง 
คาหุนของสมาชิก การบริการดานฝาก-ถอนเงิน  
บริการดานเงินใหกูแกสมาชิก ตลอดจนใหบริการ 
ใน  ดานอ่ืน ๆ เชน สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิก 
การฝกอบรมอาชีพเสริม และสนับสนุนสวัสดิการ 
ตาง ๆ อีกมากมาย 

 
1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

1.1 สมาชิก ในระหวางป 2550 สหกรณมี
จำนวนสมาชิกสมัครใหมทั้งส้ิน 280 คน สมาชิกขาด
สมาชิกภาพ 179 คน ตามทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 สหกรณมีสมาชิกทั้งสิ้น 13,154 
คน สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจำนวน
สมาชิกระหวางป 2550 มีดังน้ี 
1) สมาชิก ณ 1 มกราคม 2550  13,053 คน 
2) สมาชิกสมัครใหม  280 คน 
3) สมาชิกพนจากสมาชิกภาพ  179 คน 

� สมาชิกลาออก 114 คน 
� สมาชิกถึงแกกรรม 60 คน  
� สมาชิกใหออกจากสมาชิก 5 คน  
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

จำนวน 13,154 คน 

1.2 สมาชิกสมทบ สหกรณไดเปดรับสมัคร
สมาชิก สมทบตั้งแตป 2547 ไดมีผูสนใจสมัครเปน
สมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
1) สมาชิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2550  2,523  คน 
2) สมาชิกสมทบสมัครใหม  577 คน 
3) สมาชิกสมทบพนสมาชิกภาพ  242 คน 

คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 จำนวน 2,858 คน 

1.3 สมาชิกและสมาชิกสมทบ สรุปจำนวน
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังน้ี 

1) ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 15,576 คน 
2) สมัครใหม  857 คน 
3) พนจากสมาชิกภาพ 421 คน 
คงเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 จำนวน 16,012 คน 
 

2. ทุนเรือนหุน 
ทุนเรือนหุนนับวาเปนแหลงที่มาของเงินทุนที่

สำคัญของสหกรณ และยังแสดงใหเห็นถึงการมีสวน
รวมในการเปนเจาของ ซึ่งเปนหลักการสำคัญของ
สหกรณขอหน่ึง และยังแสดงถึงฐานะความม่ันคงของ 
สหกรณอีกดวย  

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 สหกรณมีทุน
เรือนหุนเปนจำนวน 1,809,797,550 บาท ซึ่งใน
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อัตราการสงคาหุนของสมาชิกคิดเปนรอยละ 
94.87 และในป 2550 น้ี สหกรณคิดอัตรา
เงินปนผลใหแกสมาชิก รอยละ 5.75 

3. สินทรัพยและกำไรสุทธิ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มีแหลง

ที่มาของเงินทุนจากหลายแหลง คือ เงินรับฝาก 
จากสมาชิก ทุนเรือนหุน ทุนสำรอง ทุนสะสมอ่ืน ๆ 
และจากเงินกูยืม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีสินทรัพยรวม
ทัง้สิน้ 4,474,229,663.17 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จาก วันท่ี 
31 ธนัวาคม 2549 จำนวน 685,811,659.65 บาท 

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสามารถบริหาร
สินทรัพย และกอให เกิดกำไรสุทธิ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2550 จำนวน 170,911,036.57 
บาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
จำนวน 26,031,325.39 บาท 

ระหวางปมกีารเพ่ิมขึน้ของทุนเรือนหุน 187,982,850 
บาท คิดเปนรอยละ 10.39 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สหกรณมี 
ทุนเรือนหุนจำนวนท้ังส้ิน 1,997,780,400 บาท 
การถือหุนของสมาชิกซึ่งถือเปนการบังคับออม ซึ่งจะ
กอเกดิประโยชนแกสมาชิกในระยะยาว อันเปนหลักการ 
สำคัญของสหกรณออมทรัพย สมาชิกอาจจะขอให
สหกรณหักเงินคาหุนรายเดือนเพ่ิมมากกวาอัตราท่ี
สหกรณกำหนดหรือระดมหุนเปนกอนเม่ือใดก็ได โดย
กรอกแบบฟอรมแสดงความจำนง ยื่นไดที่สำนักงาน
สหกรณฯ ไดตลอดเวลา หรือผานระบบโทรศัพท
อัตโนมัติ สำหรับหุนเฉลี่ยตอคนของสมาชิกอาจแสดง
ไดดังน้ี 

การถือหุนของสมาชิก (บาท) 
ป พ.ศ. จำนวนเงิน หุนเฉลี่ยตอคน
2547 1,463,987,610 110,589
2548 1,638,123,390 113,846
2549 1,809,797,550 116,191
2550 1,997,780,400 124,768

4. เงินรับฝากจากสมาชิก  
ในรอบป 2550 ทีผ่านมา การใหบริการเงินฝาก

ของสหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งใน
ดานการเพ่ิมประเภทเงินฝาก จำนวนเงินรับฝากท่ี
เพิ่มสูงขึ้นและจำนวนบัญชีเงินรับฝากท่ีเพิ่มขึ้นจำนวน
มาก โดยเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2549 สหกรณรับ
เงินฝากจากสมาชิกรวม 1,591,988,237.42 บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จำนวนเงินรับฝากจาก
สมาชิกรวมทั้ งสิ้น 2,066,609,874.84 บาท  
เพ่ิมขึ้น 474,621,637.42 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
22.97 สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินรับฝากจากสมาชิก
ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป จำนวนเงิน จำนวนบัญชี
31 ธ.ค.49 1,591,988,237.42 16,807
31 ธ.ค.50 2,066,609,874.84 17,375
เพ่ิม (ลด) 474,621,637.42 568
รอยละ 22.97 3.27

โดยแยกประเภทของเงินรับฝากจากสมาชิก 
ไดดังน้ี 

ประเภทเงินรับฝาก จำนวนเงิน
(บาท)

จำนวน
บัญชี

เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ 307,402,662.77 15,807
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1,627,263,999.01 1,080
เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 95,348,924.65 94
เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค 33,887,723.67 169
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 24 เดือน 751,000.00 2
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 36 เดือน 430,000.00 2
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 48 เดือน 360,000.00 2
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 60 เดือน 116,210.82 2
เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 1,049,353.92 214

อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ซึ่งจะเห็นไดวาการใหบริการดานเงินฝากนับเปน
บริการหลักอีกอยางที่สำคัญของสหกรณออมทรัพย 
ซึ่งเปนการสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย เพื่อ
เก็บเปนคาใชจายท่ีจำเปนในครอบครัว สหกรณ 
ไดกำหนดใหเปนพันธกิจหลักอีกอยางหน่ึงคือ ระดม
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เงินออมเพ่ือนำมาบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงมีกำหนดอัตราดอกเบ้ียที่สูง ทั้งนี้เพื่อเปน 
การจูงใจใหสมาชิกนำเงินมากฝากกับสหกรณดวย
อัตราดอกเบ้ียดังนี ้(ต้ังแตวันที ่1 ก.ค. 50-31-ม.ค. 51) 

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย 
(%)

เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ   4.00
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.25
เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค 4.00
เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 24 เดือน 4.25
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 36 เดือน 4.75
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 48 เดือน 5.00
เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 60 เดือน 5.25
เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.25

5.การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
การบริการดานเงินใหกูแกสมาชิก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 สหกรณไดมองถึงความจำเปนในการ
ใชจายภายในครอบครัว ซึ่งสมาชิกของสหกรณอัน
ไดแก ขาราชการ และลูกจาง ไดรับเงินเดือนในอัตรา
ที่ไมสูงนักบางคร้ังอาจทำใหเงินเดือนท่ีไดรับไมเพียง
พอตอความจำเปน เชน คาการศึกษาบุตร เปนตน 
ดวยเหตุน้ีเองสหกรณจึงไดมีบริการดานเงินกูหลาย
ประเภทตามวัตถุประสงคแหงการกูเงิน พรอมน้ีได
กำหนดอัตราดอกเบ้ียตามความจำเปนของแตละ
วัตถุประสงค ดังน้ี (ต้ังแตวันที ่1 ก.ค. 50-31-ม.ค. 51) 

 
 

ประเภทเงินเงินกู
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(%)

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 7.75
เงินกูสามัญท่ัวไป 7.75
เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 4.90
เงินกูสามัญเพ่ือการประกอบอาชีพเสริม 6.65
เงินกูสามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 6.85
เงินกูสามัญเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน 6.85
เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 6.85
เงินกูสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ 6.50

เงินกูพิเศษวนาเคหะ คงท่ี 4.50
ลอยตัว 6.40

เงินกูพิเศษโดยใชหุนค้ำประกัน 7.75
เงินกูพิเศษโดยใชเงินฝากค้ำประกัน 5.75

สรุปการบริการเงินกูแกสมาชิกประเภทตาง ๆ  
ป 2550 เปนดังน้ี 

ประเภทเงินกู จำนวนเงิน
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 57,283,950.69
เงินกูสามัญท่ัวไป 2,896,333,587.58
เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 52,673,778.45
เงินกูสามัญเพ่ือการประกอบอาชีพเสริม 11,894,564.31
เงินกูสามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 6,393,461.00
เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 21,759,892.14
เงินกูสามัญเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน 472,491.98
เงินกูสามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณ 686,185.00
เงินกูพิเศษวนาเคหะ 528,925,828.66
เงินกูพิเศษโดยใชหุนค้ำประกัน 4,599,290.00
เงินกูพิเศษโดยใชเงินฝากค้ำประกัน 31,163,316.43

รวม 3.612,186,346.24
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6. การใหบริการดานระบบสารสนเทศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดนำ

เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาอำนวยความสะดวกใหแก
สมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดมีชองทางในการทำธุรกรรม
กับสหกรณไดงายย่ิงขึ้น ดังน้ี 

6.1 สหกรณออนไลน  
 สหกรณ ออน ไลน เ ป น อี ก โค ร งกา ร  

e-COOP ใหบริการขอมูลสมาชิกผานเครือขายระบบ 
อินเตอรเนต พิมพรายการเรียกเก็บประจำเดือนหรือ
ใบเสร็จรับเงินไดดวยตนเอง  

6.2 สหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ (CO-OP 
PHONE) 

 ระบบสหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ เปน
มิติใหมแหงการอำนวยความสะดวกใหแกสมาชิก ใน
การสอบถามขอมูลเก่ียวกับจำนวนทุนเรือนหุน เงินกู
และเงินฝากคงเหลือ สิทธิการกูเงินสามัญ สิทธิการค้ำ
ประกันเงินกู ผลการอนุมัติเงินกู รายการหักเงินเดือน 
และเงินปนผล นอกจากน้ีระบบยังสามารถใหบริการกู
เงินกูฉุกเฉินทางโทรศัพทโดยโอนเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูกู รวมถึงการใหบริการถอนเงินฝากออมทรัพย
สินมัธยัสถผานระบบโทรศัพทอีกดวย 

6.3 สหกรณ ATM 
 สหกรณ ATM เปนบริการถอนเงินฝาก

จากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถของสมาชิกที่มี
อยูกับสหกรณผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย         
ทั่วประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใน
การถอนเงินของสมาชิกไมวาจะเปน เงินกู  เงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน และเงินสวัสดิการตาง ๆ ที่สหกรณโอน
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถของสมาชิก  

 ปจจุบันมีผูใชบริการสหกรณ ATM จำนวน 
13,927 ราย สมาชิก (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50) และ
สมาชิกสมทบ ลวนแลวแตมีสิทธิในการสมัครใช
บริการนี้ดวยกันทั้งสิ้น เพียงกรอกขอมูลในแบบคำขอ
ใชบริการ สหกรณอัตโนมัติ ATM มายังสหกรณ พรอม 

แนบหลักฐานตางๆ ใหครบถวน ซึง่คาธรรมเนียมในการ 
ทำบตัรคร้ังแรกสหกรณเปนผูจายใหสมาชิก สวนสมาชิก 
สมทบตองเปนผูจายคาธรรมเนียมบัตร ATM รายปเอง  

 
7. ดานวิชาการ การฝกอบรมสมาชิก การ

ฝกอบรมอาชีพเสริม และการฝกอบรมวิชาชีพแก
สมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ใหบริการ
สนับสนุนใหสมาชิกอบรมวิชาชีพ การอบรมอาชีพ
เสริม สงเสริมและปลูกฝงใหสมาชิกมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษธรรมชาติ โดยการเขารวมคายเยาวชนคน      
รักปา คายครอบครัว สหกรณสัมพันธ พรอมน้ีไดให
ขาวสารท่ีเปนประโยชนทางดานวิชาการแกสมาชกิและ
บุคคลท่ัวไป ไดทราบขอมูลของสหกรณทางเวปไซต
สหกรณ  อีกดวย 

 
7.1 การสัมมนาผูแทนสมาชิกและกิจกรรม

กลุมสมาชิก 
ในป 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม           

จำกัด ไดสงเสริมกิจกรรมกลุมของสมาชิก โดย          
มอบใหผูแทนสมาชิกเปนผูดำเนินการเอง จำนวน 11 
กลุม จำนวนเงิน 291,000 บาท และสหกรณจัด
กิจกรรมกลุม จำนวน 1 คร้ัง จำนวนเงิน 123,550 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 414,550 บาท โดยมี          
รายละเอียดดังน้ี 

 
กลุมสามาชิก จำนวน

(ราย)
1. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดสงขลา 247
2. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดตาก 275
3. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร 50
4. กิจกรรมกลุมสมาชิกเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 184
5. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช 101
6. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ 34
7. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี 134
8. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดเชียงราย 203
9. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดสุราษฎรธานี 489
10. กิจกรรมกลุมสมาชิกสวนกลาง 2,064
11. กิจกรรมกลุมสมาชิกสำนักอนุรักษสัตวปา 65
12. กิจกรรมกลุมสมาชิกสำนักอุทยานแหงชาติ 60
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ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

สายใยไมเกษียณ สหกรณออมทรัพยกรม       
ปาไม จำกัด ยังไดใหความสำคัญกับสมาชิกที่เกษียณ
อายุราชการ โดยจัดโครงการสายใยไมเกษียณ 2550 
เปนกิจกรรมสำหรับสมาชิกสหกรณที่เกษียณอายุ
ราชการในป 2550 มีการบรรยายเก่ียวกับการรักษา
สุขภาพสำหรับผูเกษียณอายุราชการ โดยแพทยจาก
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การชมวิถี
ชี วิตชาวบานสองฝ งคลอง ชมตลาดน้ำอัมพวา           
ยามเย็น ชมหิ่งหอยท่ีสองแสงใตตนลำพู ชมอุทยาน
ประวัติศาสตรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 2 และรวมกัน 
ทำบุญตักบาตร และไหวพระ 9 วัด ณ อำเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางวันเสารที่ 28 
ถึงวันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม 2550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 โครงการคายครอบครัวสหกรณสมัพันธ 
 ป 2550 น้ี สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จำกัด ไดจัดใหมีคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ เพื่อ
ใหสมาชิก บุตร ธิดา ของสมาชิกผูเขารับการอบรม  
ไดรับความรู เกี่ ยว กับทรัพยากรธรรมชาติและ              
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหครอบครัวสมาชิกมี
ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาความสำคัญของ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ซึ่งในปน้ีจะคายครอบครัว
สัมพันธจำนวน 1 รุน ไดแก 

 โครงการคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
สานความผูกพันครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ ณ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ วันที่ 20-22 ตุลาคม 
2550 

 

7.3 การฝกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิก  
 ป 2550 น้ี สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จำกัด ไดจัดงบประมาณใหแกกลุมสมาชิกและสมาชิก
ที่มีความสนใจฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งสมาชิกสวน
กลางและสวนภูมิภาค ที่ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
จำนวน 113 ราย จำนวนเงิน 56,150 บาท (ราย
ละเอียดภาคผนวก) 

 
7.4 เวปไซตสหกรณ www.025798899.com 
 ป 2550 ถอืไดวานับเปนปที ่6 ที ่สหกรณ 

ออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดเปดใหบริการ สหกรณ
ออนไลนทางเวปไซตสหกรณ  www.025798899.com   
โดยเปดใหบริการเมื่อปลายป 2544 ในวันที่ 3 
พฤศจิกายน  2544 ทั้งนี้ เพ่ือใหสมาชิกที่ใชบริการ
อินเตอร เนตได รับความสะดวกในการรับขอมูล 
ขาวสาร  กิจกรรมหรือรับทราบผลการดำเนินงาน 
ในดานตาง ๆ ของ สหกรณไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น  
ในรอบปที่ผานมา สหกรณไดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเวบไซดของสหกรณเพื่อใหสมาชิกได รับ
ประโยชนมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

 1. การปรับปรุงขาวสารใหทนัสมยัใน ทกุ ๆ 
เดือน สามารถอานขาวยอนหลังเดือนตาง ๆ ที่ผาน
มาได หรือคนหาขอมูลขาวสารจากคำท่ีตองการได   

 2. สามารถทดลองคำนวณเงินกูไดทั้ง 3 
ประเภทคือ เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ       
สินเช่ือวนาเคหะ  

   3. สามารถ Download แบบฟอรมตาง ๆ 
ที่สำคัญ ๆ แลวพิมพออกทางเคร่ืองพิมพของทานโดย
ไมตองไปรับท่ีสหกรณ 

       4. สำหรับผูแทนสมาชิกหรือสมาชิกที่
สนใจรายละเอียดในขอบังคับสหกรณ  ระเบียบตาง ๆ 
ที่ใชในการดำเนินกิจการสหกรณไมวาระเบียบเงิน
ฝาก ระเบียบเงินกู ระเบียบวาดวยหุน ระเบียบเกี่ยว
กับสวัสดิการตาง ๆ  สมาชิกสามารถศึกษาหรือพิมพ
เก็บไวเองได  และหากมีการแกไขเพิ่มเติมในระเบียบ
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ใด ก็จะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทันที 
    5. เมื่อสหกรณมีกิจกรรมใด ไมวาการ

ประชุมใหญ กิจกรรมของคณะกรรมการดำเนินการ 
การประชุมกลุมสมาชิก การฝกอบรมวิชาชีพ คาย
เยาวชนสหกรณ สมาชิกที่ตองการดูภาพสีไดทาง
เว็บไซต สหกรณไดทันที 

    6. สมาชิกที่ตองการประชาสัมพันธ  
ขายบาน ขายรถ หรือขาวบริการตางๆ นัดประชุมรุน 
สังสรรค รุน ประชุมกลุม ฯลฯ สามารถฝากขาว 
ประชาสัมพันธที่เว็บไซดของสหกรณได 

  7. สมาชิกเขาไปที่เมนู �ติดตอสหกรณ� 
หรืออีเมล info@025798899.com และ 
forestcoop@gmail.com เพื่อติดตอสหกรณ  ไมวาจะ
เปนสอบถามเร่ืองตาง ๆ ซึ่งสหกรณก็จะตอบคำถาม
ไปยังทานโดยตรง 

นอกจากน้ี ในเวปไซตสหกรณ  สมาชิกจะได
ทราบถึง หลักเกณฑการใหบริการเงินฝาก ออมทรัพย
พิเศษ  ออมทรัพยสินมัธยัสถ ออมทรัพยเกษียณเปยม
สุข ออมทรัพยอเนกประสงค การใหบริการเงินกู
ฉุกเฉิน เงินกูสามัญทั่วไป สามัญเพื่อการศึกษา 
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม สินเชื่อวนาเคหะ       
สวัสดิการสมาชิก ผลการดำเนินงาน ตลอดจนราย
ละเอียดเกี่ยวกับผูแทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนิน
การและประวัติความเปนมาของสหกรณ เปนตน  

การคืนประโยชนสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดดำเนิน

งานภายใตหลักการ อุดมการณ และวิธีการทาง 
สหกรณ คณะกรรมการดำเนินการไดกำหนดนโยบาย
ในการบริหารงานสหกรณไวตามหลักการสหกรณทั้ง 
7 ขอ มีการศึกษาปญหาตาง ๆ และไดกำหนดออกมา
เปน วิสัยทัศน และพันธกิจของสหกรณ ซึ่งสหกรณ   
ไดดำเนินงานภายใตงบประมาณรายรับ-รายจาย
ประจำแตละปจนมีกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิคืน
สูสมาชิก ในป 2550 ดังน้ี 

1. การจำแนกประโยชนคืนสูสมาชิก 
1.1 กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง 
ผลตอบแทน จำนวนเงิน

เงินปนผล (5.75%) 108,048,072.00
เงินเฉล่ียคืน (9.00%) 22,896,888.25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 เปนประโยชนและสวัสดิการแกสมาชิก 
ประเภททุน จำนวนเงิน

ทุนสำรอง 17,091,103.66
ทุนรักษาระดับเงินปนผล 100,000.00
ทุนสาธารณประโยชน 1,500,000.00
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 2,500,000.00
ทุนขยายกิจการของสหกรณ 12,000,000.00
ทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก 3,843,144.41

2. กำไรของสหกรณมาจากรายได ประกอบดวย 
2.1 กำไรจากการทำธุรกรรมของสมาชิก  

ประเภทรายได

จำนวนเงิน
(บาท)

อัตรา
รอยละ 
ตอ

รายได
ท้ังหมด

รายไดดอกเบ้ียเงินกูยืม 264,280,362.76 92.22
รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 85,700.00 0.03
รายไดจากการประเมิน
หลักประกัน

302,190.00 0.11

รายไดจากการตรวจสอบผลงาน
กอสราง

32,000.00 0.01

รายไดจากการจำหนายทรัพยสิน 1,500.00 0.00
รายไดเบ็ดเตล็ด 524,973.87 0.18
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2.2 กำไรจากธุรกรรมท่ีไมไดมาจากสมาชิก  

ประเภทรายได

จำนวนเงิน
(บาท)

อัตรา
รอยละ 
ตอ

รายได
ท้ังหมด

รายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3,948,478.39 1.38
รายไดจากผลตอบแทนจาก
การลงทุน

17,388,327.84 6.07

รายไดจากสวนลด � พรบ.รถยนต 12,150.00 0.00
3.ดานกฎหมาย สหกรณไดมีการแกไขเพิ่มเติม และ
กำหนดระเบียบของสหกรณ ในป 2550 ดังน้ี 

ในป 2550  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ไดกำหนดและแกไขเพิ่มเติมระเบียบของ
สหกรณหลายระเบียบ  เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ
ใหมของสหกรณและเพ่ือเปนการปรับปรุงการดำเนิน
งานของ สหกรณให เกิดความสะดวกและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสมาชิก การแกไขเพิ่มเติมและเห็น
ชอบระเบียบของสหกรณรวมทั้งสิ้น ... ฉบับ สรุปได 
ดังน้ี 

1. ระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบและการให
บริการ พ.ศ.2550 

2. ระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะหการศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของ
สมาชิก พ.ศ.2550 

3. ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 

  
การจัดสวัสดิการตาง ๆ  

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดจัดสรร
เงินทุน สวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิก คูสมรส บุตร 
ธิดา ในดานตาง ๆ ซึ่งในป 2550 น้ี สหกรณจายเงิน
ทุนสวัสดิการแกสมาชิก ดังน้ี 

 
1. การใหทุนสวัสดิการแกสมาชิก  

1.1 เงินสนับสนุนการประกันชีวิต โดยสหกรณ
จายสนับสนุนใหแกสมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุม 

รายละ 35 บาทตอเดือน รวมเปนเงินท้ังสิ้นจำนวน 
5,494.915 บาท 

1.2 เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก  
 1.2.1 เ งิ นส นับส นุน เ พ่ื อการแสดง

ไวอาลัยสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 36 ราย เปนเงิน 
52,020 บาท 

 1.2.2 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห
การศพ สำหรับสมาชิกที่มิไดทำประกันชีวิต จำนวน  
3 ราย จำนวนเงิน 300,000 บาท 

 
2. เงินทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก 

2.1 เงินสงเคราะหเกี่ยวกับสมาชิกผูประสบภัย
พิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย จำนวน 
25 ราย จำนวนเงิน 135,000 บาท (รายละเอียด
ภาคผนวก) 

2.2 เ งิ นส วัส ดิการ เ พ่ื อบำ เห น็จสมา ชิก 
สหกรณจายใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและเปน
สมาชิกสหกรณไมนอยกวา 10 ป จำนวน 178 ราย 
จำนวนเงิน 550,916.18 บาท  (รายละเอียดภาคผนวก) 

2.3 เงินสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 
สหกรณจายใหกับสมาชิกที่อายุครบ 61 ป และเปน
สมาชิกสหกรณไมนอยกวา 10 ป จำนวน 478 ราย 
จำนวนเงิน 478,000 บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 

2.4 เงินสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิกสหกรณ
จายใหกบัสมาชิกทกุคนเน่ืองในโอกาสวันคลายวันเกดิ 
จำนวน 13,034 ราย จำนวนเงิน 1,303,400 บาท 

 
3. การใหทุนสงเสริมการศึกษา 

ในป 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ไดมอบทุนการศึกษา จำนวน 2,609 ทุน ให
แกบุตรของสมาชิกทีก่ำลงัศกึษาอยู อายุไมต่ำกวา 3 ป 
(นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2549) และไมเกิน 25 ป
บริบูรณ (นับถึงวันที ่30 กนัยายน 2549) รวมเปนเงนิ 
ทั้งสิ้น1,841,100 บาท โดยสหกรณแบงทุนการศึกษา 
ออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี (รายละเอียดภาคผนวก) 
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3.1 ทุนประเภทเรียนดี   
 พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดในปการ

ศึกษา 2549 ที่ผานมา โดยสหกรณจะนำคะแนนผล
การเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำดับช้ันการ
ศึกษา และมีผูไดรับทุนประเภทเรียนดีทั้งสิ้น 397 
ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 410,000 บาท โดยแยกเปน 

 3.1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) 
จำนวน 227 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีผูยื่น         
ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น 227 ราย เปนเงินจำนวน 
227,000 บาท 

 3.1.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 
จำนวน 124 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีผูยื่น 
ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น 124 ราย เปนเงินจำนวน 
124,000 บาท 

3.1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) 
จำนวน 20 ทนุ ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีผูยืน่ใบสมัคร 
ขอรับทนุทัง้สิน้ 20 ราย เปนเงนิจำนวน 20,000 บาท 

 3.1.4 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
จำนวน 26 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โดยมีผูยื่น           
ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น 39,000 ราย 

 
3.2 ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา   
 การพิจารณาทุน โดยนำใบสมัครทุน

ประเภทสงเสริมการศึกษาและใบสมัครที่เหลือจาก
ทุนประเภทเรียนดี ทุนประเภทสงเคราะหการศึกษา 
มารวมกันและจับสลากเพ่ือหาผูมีสิทธิรับทุน จำนวน 
2,609 ทุน ๆ ละ 500 บาท เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 
1,304,500 บาท 

 
3.3 ทุนประกวดเรียงความ   
 ก า ร พิ จ า รณ าห า กบุ ต ร ส ม า ชิ ก ส ง            

เรยีงความจะไดรับทุนการศึกษาเพ่ิมจากขอ 3.1 และ
หรือขอ 3.2 โดยเขียนเรียงความประกอบการขอรับ              
ทนุการศึกษา หวัขอเร่ือง �ประหยัดอดออม เอือ้อาทรซ่ึง
กันและกัน� มีผูไดรับทุนประเภทน้ีทั้งสิ้น 573 ราย 

เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 126,600 บาท 
 3.3.1 รางวัลเรียงความดีเดน จำนวน 15 

ทุน ๆ ละ 1,000 บาท คัดเลือกจากทุกระดับช้ัน ๆ 
ละ 1 ทุน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

 3.3.2 รางวัลชมเชย จำนวน 558 ทุน ๆ 
ละ 200 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 111,600 บาท 

 
4. การทำประกันชีวิตกลุม 

ในป 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ไดบริการการทำประกันชีวิตใหม โดยกำหนด
ผลประโยชนคุมครองกรณีเสียชีวิตท่ัวไป จำนวน 
500,000 บาท อุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท 
และอุบัติเหตุพิเศษ จำนวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้
เพ่ือประโยชนแกทายาทสมาชิก และผูค้ำประกัน และ
ยังคงขยายเงื่อนไขการรับประกันและผลประโยชน
คุมครองในอัตราน้ีไปถึงคูสมรส และบุตรของสมาชิก
อีกดวย ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
ประเภทผูเอาประกัน จำนวนผูทำประกัน 

(ราย)

สมาชิก (35 บาท) 217
สมาชิก (130 บาท) 3,437
สมาชิก (210 บาท) 1,596
สมาชิก (270 บาท) 7,714
สมาชิกสมทบ (130 บาท) 198
สมาชิกสมทบ (210 บาท) 104
สมาชิกสมทบ (270 บาท) 144
บุตรสมาชิก (21 บาท) 1,646
คูสมรส (130 บาท) 1,895
คูสมรส + บุตร (210 บาท) 2,840
คูสมรส + บุตร (270 บาท) 1,616

รวม 21,407

 
5. วารสารสหกรณปาไมรายเดือน 

ป 2550 นับเปนปที่ 7 ที่สหกรณไดจัดทำ 
�วารสารสหกรณปาไม� กำหนดออกเปนรายเดือนตอ
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เนื่องกันทุกเดือน โดยสหกรณไดจัดสงวารสาร
สหกรณปาไมถึงผูแทนสมาชิก เพื่อนำไปแจกจายให
สมาชิกตอไป และในขณะเดียวกันยังเปดใหสมาชิก 
ที่สนใจสมัครเปนสมาชิกเพียงครั้งเดียว สหกรณก็จะ
จัดสงใหสมาชิกแตละทานตามท่ีอยูที่ใหไวเปนประจำ
ทุกเดือน 

ขาวสารสหกรณนับวาเปนส่ือที่มีความจำเปน
ตอการดำเนินงานของสหกรณ  ทั้งน้ี เนื่องจากมี
สมาชิกกระจัดกระจายในสวนภูมิภาคตามจังหวัด 
ตาง ๆ ทั่วประเทศ ดังน้ัน การแจงขอมูลขาวสารท่ี
รวดเร็วถึงผูแทนสมาชิกเพื่อผูแทนจะไดสงขาวสาร     
ตอไปยังสมาชิก  หรือสหกรณสงขาวสารไปยังสมาชิก
โดยตรงจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้  เพื่อสมาชิก
จะสามารถใชขาวสารเพ่ือประโยชนในการรับบริการ
ตาง ๆ จากสหกรณ รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ของสมาชิกทีค่วรจะไดรับจากสหกรณ ตลอดจน 
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการพัฒนา
สหกรณของเราใหเจริญมั่นคงรุดหนาตอไป 

�วารสารสหกรณปาไม� จึงเปนส่ือท่ีมีความ
สำคัญย่ิงในการการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณ
ตาง ๆ ใหกระจายสูสมาชิกทั้งที่อยูในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  ได รับรูความเคล่ือนไหวเพ่ือรวม
กิจกรรมและสามารถใชบริการตาง ๆ จากสหกรณ
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

สำหรบัสวัสดิการท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ที่กลาวมาแลว น้ัน สหกรณไดมีสวนชวย 
แกไขปญหา และเปนประโยชน ทั้ ง ตัวสมาชิก 
ครอบครัวสมาชิก ในหลาย ๆ ดานดวยกัน คือ 

 1. ชวยลดภาระคาใชจายในการทำศพให
แกสมาชิก  

 2. ชวยลดภาระใหแกผูค้ำประกันเงินกู ใน
กรณีผูกูเสียชีวิต โดยการทำประกันชีวิตกลุม 

 3. ชวยลดภาระคาใชจายในเร่ืองคาการ
ศึกษาบุตร 

 4. ชวยเหลือในดานการเงินสมาชิกกรณี

เกิดภัยธรรมชาติ 
 5. เพิ่มขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิก

เกษียณอายุราชการ และสมาชิกอาวุโส โดยการมอบ
เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก และเงินสวัสดิการ
เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

 6. เพ่ิมชองทางการรับรูขาวสารตาง ๆ 
ของสหกรณใหแกสมาชิกจากวารสารสหกรณปาไม
รายเดือน 

 
การพัฒนาสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดให
ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณ
กุศลตาง ๆ โดยไดจัดสรรทุนสาธารณประโยชน ซึ่ง
เปนไปตามแผนกลยุทธของสหกรณ พันธกิจท่ี 3 จัด
สวัสดิการและบริการอ่ืนที่เปนประโยชนแกสมาชิก
และสังคม ซึง่อยูภายใตหลกัการสหกรณ การมสีวนรวม
ทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก และความเอ้ืออาทรตอ
ชุมชน น่ันเอง และสามารถแยกกิจกรรมตาง ๆ ได
ดังน้ี (รายละเอียดแนบภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา  
สหกรณไดสนับสนุนกิจกรรมบำรุงพระพุทธ

ศาสนาอันไดแก  
1.1 บริจาคเงินใหวัดสุวรรณธาราราม 
1.2 บริจาคเงินทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ 
1.3 บริจาคเงินสหกรณออมทรัพยองคการ

เภสัชกรรม (ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส) 
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1.4 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย
ครูสุราษฎรธานี 

1.5 สนับสนุนเงินทอดผาปามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 

1.6 สนับสนุนเ งินทอดกฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.7 สนับสนุนเงินทอดกฐินพระราชทานกรม
ปาไม 

1.8 สนับสนุนเงินทอดกฐินพระราชทานกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

1.9 สนับสนุนเงินทอดกฐินพระราชทานกรม
ทรัพยากรธรณี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม) 

2. กิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม สหกรณไดสนับสนุนเงิน ไดแก 

2.1 สนั บ ส นุน เ งิ น ง าน วั น เ ด็ ก แล ะ ง าน           
ยุวเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี 

2.2 ส นับส นุน เ งิ น วั น สหกรณ แห ง ช า ติ 
(สันนิบาตสหกรณ) 

2.3 สนับสนุนเงินวันกีฬาสัมพันธ (กรม         
สงเสริมสหกรณ) 

2.4 สนับสนุนเงินงานว่ิงเฉลิมฉลองพ้ืนที่
มรดกโลกของผืนปาดงพญาเย็นเขาใหญ 

2.5 สนับสนุนเงินงานวันสถาปนากรมปาไม 
2.6 สนับสนุนเงินงานวันสถาปนากรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

3. กิจกรรมการศึกษาแกเยาวชน  
สหกรณไดสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ไดแก 
3.1 ส นั บ ส นุ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย

หัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
3.2 ส นั บ ส นุ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
3.3 สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตภาควิชา

สหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.4 ส นั บ ส นุ นทุ น ก า ร ศึ กษ านิ สิ ต คณะ

วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.5 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบางบัว 
3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 
3.7 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนปาไม

อุทิศ 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14 และ 15 
3.8 สนับสนุนโครงการคายความสูสหกรณ 

สูชนบท ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
4. กิจกรรมการมีสวนรวมในระดับจังหวัด  

ในป 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จำกัด ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการ และการยกระดับมาตรฐานของ
การใหบริการแกสมาชิก ซึ่งสหกรณไดมีการจัด
สัมมนาทางวิชาการรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณระหวางกรรมการ และเจาหนาที่ และ
สหกรณยังจัดสงกรรมการ และเจาหนาที่ เขารวมฝก
อบรม สัมมนา เกี่ยวกับหลักสูตรของสหกรณ          
ออมทรัพย  ดังน้ี 

4.1 สัมมนากรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณ 
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป 2550 และเตรียม
ความพรอมเพื่อนำนโยบายสูการปฏิบั ติงาน ใน
ระหวางวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2550 ณ ภูตะวัน   
เนเชอรัล รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา 

4.2 สัมมนาวิชาการ เรื่องเครือขายเพ่ือความ



24

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

ยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ ปร้ินพาเลซ 
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ สหกรณไดจัดสง นางสาว
อารยา บุญยะศิรินันท และนางรุงรัตน พึ่งโพธ์ิสภ เขา
รวมสัมมนา 

4.3 อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศิลปะ การพูดที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10-12 
ตุลาคม 2550 ณ ศูนย รัชนีแจมจรัส สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย สหกรณไดจัดสง นาง
บุศรินทร เข็มใหญ และนางวิไลวรรณ นิวาสเวช เขา
รับการอบรม 

4.4 อบรมหลักสูตร การจัดการขอมูลทางบัญชี
เพื่อการบริหารสหกรณ รุนที่ 8 ระหวางวันที่ 21-26 
พฤษภาคม 2550 ณ ภาควิชาสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สหกรณได
จัดสง นางวิไลวรรณ นิวาสเวช และนางรุงรัตน พึ่ง
โพธ์ิสภ เขารับการอบรม 

4.5 อบรมหลักสูตร  เทคนิคการประเมิน
อสังหาริมทรัพย ระหวางวันที่ 20-22 มิถุนายน 
2550 ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย สหกรณไดจัดสง นายพงศธร สุวรรณ
ภิญโญกุล เขารับการอบรม 

4.6 อบรมหลักสูตร Micosoft PowerPoint 
2003 เพื่อการนำเสนอระดับมืออาชีพ ระหวางวันท่ี 
25-27 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย รัชนีแจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สหกรณไดจัดสง 
นางพัชรินทร หินออน และนางณัฐณิชา แกวเกตุ เขา
รับการอบรม 

4.7 อบรมหลักสูตร  การจัดทำงบกระแส
เงินสด ระหวางวันท่ี 11-13 กรกฎาคม 2550 ณ 
ศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
สหกรณไดจัดสง นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล เขารับ
การอบรม 

4.8 อบรมหลักสูตร  เทคนิคการดำเนินการ
ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ ระหวางวันท่ี 6-8 
สิงหาคม 2550 ณ ศูนยรัชนีแจมจรัส สันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย สหกรณไดจัดสง นาง           
ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ และนางณัฐณิชา แกวเกตุ 
เขารับการอบรม 

4.9 อบรมหลักสูตร  การวิเคราะหงบการเงิน
เพื่อการบริหารจัดการ ระหวางวันท่ี 6-8 สิงหาคม 
2550 ณ ศูนย รัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ         
แหงประเทศไทย สหกรณไดจัดสง นางธัญรัตน        
นุชสวาท และนางรุงรัตน   พึ่งโพธ์ิสภ เขารับการอบรม 

4.10 อบรมหลักสูตร การใหบริการในยุค
สื่อสารไรพรมแดน และเขารวมการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2550 ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง 
ระหวาง วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2550 ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให
นายสนิท ศรีสุระ เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 
2550 

 
5. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2550 ปที่ 4 แหง
การสัมมนาเครือขายกลุมภาคี สหกรณบางเขน เพ่ิม
เครือขายเปน 6 สหกรณ คือ สอ.กรมปาไม สอ.กรม
สงเสริมการเกษตร สอ.กรมวิชาการเกษตร สอ.กรม
ประมง สอ.กรมพัฒนาที่ดิน และ สอ.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน ระหวางคณะกรรมการดำเนินการ เจา
หนาท่ี สหกรณ และสงเสริมเครือขายสหกรณเพื่อ   
เอ้ืออาทร และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พรอมได 
ลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันในโอกาสน้ีดวย 
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6. การบริหารจัดการ 
สหกรณไดนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และ

การบริหารงาน(BSC และ KPI) มากำหนดดัชนีช้ีวัด
ความสำเร็จของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
โดยแบงมุมมองออกเปน 5 ดาน ไดแก 

1. ดานองคกรและการเรียนรู 
2. ดานกระบวนการ 
3. ดานผูใชบริการ 
4. ดานการเงิน 
5. ดานสังคมและขบวนการ 
ทั้งนี้เพื่อเปนตัวช้ีวัดกำหนดประสิทธิภาพและ

การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธที่สหกรณกำหนดไว 
(รายละเอียดภาคผนวก) 

7. การจัดหาอุปกรณเคร่ืองใชสำนักงาน 
สหกรณไดใหความสำคัญกับเทคโนโลยีสาร

สนเทศ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการแก
สมาชิก สหกรณจึงไดนำระบบสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ซึ่งสหกรณไดมีการ
พัฒนาระบบอยางตอเน่ือง  

สหกรณไดมีเจาหนาที่วิเคราะหระบบงานสาร
สนเทศ ใหความใสใจในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง ซึ่งในป 2551 น้ีสหกรณ
ยังตองพัฒนาระบบงานสารสนเทศหลายโปรแกรม 
อาทิเชน ระบบการกูฉกุเฉนิทางโทรศัพทแบบ REAL TIME  

ดวยเหตุน้ีเองสหกรณมีความจำเปนตองมี
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสามารถรอบรับตอระบบสาร
สนเทศใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว พรอมกับอุปกรณ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
ปจจุบันสหกรณไดใชระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอร ดังน้ี 

1. ระบบสหกรณออมทรัพย ที่ เหมาะกับ
ลักษณะงานสหกรณ โดยใชระบบ Tools ของ Oracle 
ไดแก Developper 2000 Database Oracle  

2. Server จำนวน 4 ชุด ประกอบดวย 

 2.1 Database Server 
 2.2 Application Server 
 2.3 Server ระบบ Call Center 
 2.4 ATM Message Server (สำหรับ   

ติดตอกับธนาคาร) 
  

การติดตามและประเ มินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนงาน 

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการดำเนินการเสนอตอท่ี
ประชุมใหญ สหกรณไดดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ป 
2548-2551  

วิสยัทัศน คอื �เปนองคกรการเงนิทีม่ัน่คง บริการ 
อยางมีมาตรฐาน เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม�  

พันธกิจ ทั้งสิ้น 5 พันธกิจ คือ 
1. ระดมเงินออมเพ่ือนำมาบริหารจัดการให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. จัดบริการทางการเงินใหสอดคลองกับความ

ตองการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ 
3. จัดสวัสดิการและบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชน

แกสมาชิกและสังคม 
4. ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการให

มีความทันสมัย เหมาะสม และสามารถสราง
ประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิกและสหกรณ 

5. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก 
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการไดมอบหมายให

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ดำเนินงาน และรับผิดชอบ 
แผนงาน โครงการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กำหนดไว ซึ่ง(รายละเอียดตัวช้ีวัดความสำเร็จ และ
แผนกลยุทธ แนบในภาคผนวก) 

 
คุณคาของสหกรณที่เปนรูปธรรม  

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ถือไดวา
เปนสหกรณตนแบบท่ีทางกรมสงเสริมสหกรณใหใน
เร่ืองการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดนภาคกลาง 



26

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

ลาสุดสหกรณดีเดนแหงชาติ ก็เปนแคจุดเร่ิมตน         
ยังไมถือวาเปนความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจะเกิด
ขึ้นไดจากความเปนอยูของมวลสมาชิกตองดีขึ้นกวา
เกา เริ่มเดินทางไปสูเสนทางของคนสหกรณ ใชชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ถาทุกคนเดิน
ทางไปถึงจุดหมายน้ีไดจะถือวาประสบความสำเร็จ 
เปนสหกรณดีเดนแหงชาติจริง ๆ  

สิ่งที่คิดวาสหกรณแตกตางจากธนาคารน้ัน คือ 
สหกรณเปนการรวมมือกันของทางสมาชิกมารวม
ลงทุนทางเศรษฐกิจกัน เทคโนโลยีเปนเพียงแค         
รูปแบบหน่ึงที่ชวยอำนวยความสะดวกในการส่ือสาร 
ไมใชเปาหมาย รูปแบบท่ีทำทุกอยางเพื่อสมาชิก เพ่ือ
สวัสดิการ เพื่อความเปนอยู เพื่อยกระดับฐานะ
สมาชิก ไมใชเพื่อผลกำไร 

แตในสงัคมเราจะพบวา สหกรณคนไมคอยเช่ือถือ 
จะไปรอดหรือ การบริหารเด๋ียวก็โกง เปนภาพลักษณ
ที่ไมดี การบริหารอาจไมทันสมัย แตปจจุบันสหกรณ
ไมใชอยาง น้ันแลว ทันสมัยเหมือนระบบธุรกิจ            
ทุกอยาง แตระบบธุรกิจทำเพื่อผูถือหุน ทำเพื่อเปน
เจาของ แตสหกรณไมใชทกุคนเปนเจาของ ทางสหกรณ 
ตองการใหฝาก ใหกู ถามสีวนเหลือเรียกวา สวนตางได
สวนตางมาจะคืนใหในรูปสวัสดิการแกสมาชิก 

การจัดการเพ่ือแขงขันกับระบบธุรกิจตองมี 
นวัตกรรมใหม การบริหารงานใหม แตตองอยูภายใต
ปรัชญาเดิมคือ เพื่อการสรางคน สรางความคิด สราง
นิสัยการออม สรางความเอ้ือเฟอ  การดูแลรักษากัน 

จุดเดนของสหกรณนาจะเปนหลัก 4 ประการ
ใหญ คือ 

1. ต้ังอยูบนรากฐานหลักธรรมภิบาล 
2. ต้ังอยูบนรากฐานของสมาชิกเปนศูนยกลาง 
3. ต้ังอยูบนรากฐานความเปนเอกภาพ 
4. ต้ังอยูบนรากฐานความสมดุล 
ดวยเหตุน้ีเองสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จำกัด จึงไดรับคัดเลือกใหเปน �สหกรณออมทรัพย 
ดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550�  

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสหกรณในอนาคต 
การจะกาวไปในอนาคตต้ังอยูบนรากฐาน คือ

พัฒนาอยางย่ังยืน มุงไปที่ยกระดับความเปนอยูของ
สมาชิกใหดีขึ้น เนนไปที่ตัวบุคคลมากกวาการเงิน 
โดยไมเนนดานปริมาณ เพราะหลักพัฒนาสหกรณ 
คือ หลักพัฒนาคน และรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ปญหาอุปสรรคของสหกรณเกี่ยวกับจุดที่ยัง
บกพรองอยู อยากไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐให
ชวยสงเสริมสหกรณ จะเห็นไดวาภาครัฐใหความ
สำคัญเชิงนโยบาย แตไมมีการสงเสริมอยางจริงจัง 
อยางที่ทราบกันระบบของสหกรณเปนรากฐานแหง
การขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ เพราะสหกรณคือ วิถี
ชีวิตท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติทุกวัน ปญหาที่เขามาใน
สังคมบริโภคนิยมนั้น จะมีสื่อ มีการจูงใจทางดาน
ตลาด เปนส่ิงเรา ทำใหคนท่ีพรอมจะเบ่ียงเบนจากวิถี
ชีวิตท่ีประพฤติปฏิบัติมาควรจะอนุรักษทำใหกำแพงที่
คนสหกรณจะตองสรางปะทะไว ก็ไมรูจะสูไปไดขนาด
ไหน คนสหกรณจะตองชวยกัน แตสิ่งเราจากภายนอก
ก็หยุดไมได ใหภาครัฐชวยท้ังระบบสหกรณ ใหความ
สำคัญท้ังระดับนโยบาย ระดับกระทรวง กรม และ
ระดับหนวยงานตาง ๆ 

 
การสรางหลักประกันความม่ันคง 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดดำเนิน
งานและวางแนวนโยบายในการบริหารงานสหกรณ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสหกรณ
โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ        
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ไมประมาท สหกรณจงึไดมกีารสรางหลกัประกนัความ 
มั่นคงใหแกสมาชิกและ สหกรณ ไดแก 

 
1. การทำประกันชีวิตกลุม 

1.1 สหกรณจะทำประกันชีวิตใหกับสมาชิกทุก
คนในวงเงินคุมครองชีวิต 100,000 บาท คุมครองถึง
อายุ 65 ป โดยสหกรณจายคาเบ้ียประกันใหเดือนละ 
35 บาท 

1.2 สมาชิกมีสิทธิทำประกันชีวิตเพิ่มเติมใน
ราคาประหยัดเพียงเดือนละ 270 บาท (สมาชิกจาย 
235 บาท สหกรณสนับสนุน 35 บาท) 

1.3 สมาชิกมีสิทธิทำประกันชีวิตเพิ่มเติมให
กับบุคคลในครอบครัว ไดแก บุตร คูสมรส (คุมครอง
ถึงอายุไมเกิน 65 ป) โดยชำระคาเบ้ียประกันหัก ณ 
ที่จายจากสมาชิกหลักเพียงเดือนละ 270 บาท 

 
2. การทำประกันชีวิตคุมครองหน้ี  

สำหรับสมาชิกที่ใชบริการเงินกูพิเศษวนาเคหะ 
คณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหสมาชิกทำประกัน
ชีวิตคุมครองหนี้ โดยพิจารณาจากองคประกอบหลาย
ประการในการใหสมาชิกที่ใชบริการทำประกันชีวิต
คุมครองหน้ี 

 

3. การดำรงสินทรัพยสภาพคลองตามกฎ
กระทรวงวาดวยการดำรงสินทรัพยสภาพ
คลองของสหกรณ พ.ศ.2550  

3.1 เดือนตุลาคม 2550 สหกรณมีการดำรง
สินทรัพยสภาพคลองในอัตรารอยละ 7.99 

3.2 เดือนพฤศจิกายน 2550 สหกรณมีการ
ดำรงสินทรัพยสภาพคลองในอัตรารอยละ 13.93 

 
4. การบริหารความเส่ียง  

สหกรณยังไดคำนึงถึงความสำคัญของการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทั้ง
ภายในและภายนอกสหกรณอีก โดยจัดใหมีการ
สัมมนากรรมการและเจาหนาที่สหกรณตามโครงการ 
บริหารความเส่ียง ตลอดจนการจัดหาวิทยากรที่มี
ความเช่ียวชาญในดานการบริหารความเสี่ยงจาก
สถาบันการเงินมาบรรยายในการสัมมนาอีกดวย 
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จาก...ตนกลา  สู...ปาใหญ 
งาน จากตนกลา สูปา...ใหญ เพื่อรวมพลังชาว

สหกรณ โอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ 
โดยมีทาน ถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมปาไม 
และผูกอต้ังสหกรณออมทรัพย กรมปาไม จำกัด เปน
ผูวาง ตนกลา ตนนอย เปดงาน เมือ่วันท่ี 17 สงิหาคม 
2550 ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพฯ และมี
อธิบดีกรมปาไม นายวิชัย แหลมวิไล เปนประธาน
เปดงาน 
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การประชุมใหญสามัญประจำป 2550 
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วันท่ี 3-4 กุมภาพันธ 2550 
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ในป 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดสงเสริมกิจกรรมกลุมของสมาชิก โดยมอบใหผูแทน
สมาชิกเปนผูดำเนินการเอง จำนวน 12 กลุม ไดแก กลุมสมาชิกจังหวัดสงขลา กลุมสมาชิกจังหวัดตาก  
กลุมสมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร กลุมสมาชิกจังหวัดอุตรดิตถ กลุมสมาชิกเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด กลุม
สมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี กลุมสมาชิกจังหวัดเชียงราย กลุมสมาชิก 
จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมสมาชิกสำนักอนุรักษสัตวปา และ กลุมสมาชิกสำนักอุทยานแหงชาติ สวนสมาชิก 
สวนกลางสหกรณจัดงานในวันที่ 28 กันยายน 2550 

เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม 
กิจกรรมกลุมสมาชิก 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกสหกรณซึ่งเกษียณอายุราชการในป 
2550 มีการบรรยายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสำหรับผูเกษียณอายุราชการ โดยแพทยจากโรงพยาบาล
ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การชมวิถีชีวิตชาวบานสองฝงคลอง ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็น ชมหิ่งหอยท่ีสองแสง
ใตตนลำพู ชมอุทยานประวัติศาสตรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 2 รวมกันทำบุญตักบาตร และไหวพระ 9 วัด  
ณ อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางวัน 28-29 กรกฎาคม 2550        

สายใยไมเกษียณ 
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ในป 2550 น้ี สำหรับกิจกรรมคายไดแก 
การดำรงชีพในปา รูจักสหกรณจากตนกลา สู..ปา
ใหญ เปดใจใหปา ตามรอยสัตวปา นางไมในฝน ดู
นก ชมพรรณไมหายาก ทอรัก-ทอฝนสานสัมพันธ
ในครอบครัว สุนทรียธรรมชาติ เสนทางธรรมชาติ
เขาใหญและกิจกรรม Walk Rally ฯลฯ 

สำหรบัสมาชิกสหกรณทัว่ประเทศ สหกรณ
จัดใหมีโครงการคายสหกรณเพื่อการอนุรักษ
ทรพัยากรปาไม ในรูปแบบสงเสรมิสถาบันครอบครัว 
�คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ รุน 2�  ณ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ รับ พอ แม ลูก เขาคาย
พรอมโปรแกรมการดำรงชีพในปา โดยจัดในชวง
ปดเทอมวันที่ 20-22 ตุลาคม 2550 

คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
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โยงใยเครือขายสหกรณและสงเสริมสังคม 

มอบทุนการศึกษาชุมชนใกลเคียงกรมปาไม 
มอบทุนการศึกษาแกสถาบันการศึกษาบริเวณใกลเคียงกรมปาไม ประจำป 2550 แกนักเรียนโรงเรียนบางบัว 
โรงเรียนสารวิทยา นิสิตคณะวนศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาสหกรณ ม.เกษตรศาสตร เมื่อวันที่   
28 กันยายน 2550 

ทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดมีการมอบทุน
การศึกษาในป 2550 แกโรงเ รียนปาไม อุทิศ  
1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 และ
มอบทุนการศึกษามูลนิธิศรีบุณยานนท 

การประชุมภูมิอากาศโลก 
นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ  ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จำกัด ไดเดินทางเขารวมการประชุม 
ภมูอิากาศโลก กบั ศาสตราจารย ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ 
รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 
3-14 ธันวาคม 2550 

สัมมนากลุมภาคีบางเขน 
การสัมมนากลุมภาคีบางเขน เชื่อมสัมพันธระหวาง สอ.กรมปาไม สอ.กรมวิชาการเกษตร สอ.กรมสงเสริม
การเกษตร สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน สอ.กรมประมง และในปน้ียังมี สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารวมสัมมนา 
�คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่เครือขายสหกรณกลุมภาคีบางเขน� ระหวาง 6 สหกรณเพื่อนบาน
เรือนเคียง เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2550 ณ ชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และคณะกรรมการดำเนินการทั้ง 6 สหกรณ รวมทั้งการ            
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นและแนวนโยบายในการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการอีกดวย 
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การศึกษาดูงานจากสหกรณ สู..คนสหกรณ 

ผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ 
คณะกรรมการผูบริหารและเจาหนาที ่บริษทั เครือเจริญ
โภคภัณฑ เยีย่มชมดูงานเก่ียวกบัการจัดต้ังสหกรณ เมือ่
วันที ่30 มกราคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จก. 
คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที ่ศึกษาดูงาน
เกีย่วกับการบริหารจัดการ การใหบริการสมาชิก และ
ระบบสหกรณทางโทรศัพท เมือ่วันที ่7 มนีาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จก. 
นายฤกษ ชัย รัตรสาร รองประธานกรรมการ 
กรรมการคณะทำงาน ICT และเจาหนาที่ ศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการติดต้ังและการใหบริการสหกรณ 
ATM  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 

ผูบริหารรถไฟฟา บีทีเอส 
คณะกรรมการผูบริหารและเจาหนาที ่บริษัท ระบบ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกดั เยีย่มชมดูงานเกีย่วกบัการ
จดัต้ัง สหกรณ เมือ่วันที ่20 กมุภาพันธ 2550 

เจาหนาทีส่งเสรมิสหกรณพ้ืนท่ี 2 
คุณจินตนา ฉันทศรัทธาการ ผอ.สำนักงานสงเสริม 
สหกรณพื้นที ่ 2 และเจาหนาที ่ประชุมเกี่ยวกับการ
พฒันาสหกรณ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สหกรณสูความเปนสากล เมือ่วันที ่7 มนีาคม 2550 

สอ.ครูนาน จก. 
นายสมชาย พันธุแกว ประธานกรรมการ กรรมการ 
และเจาหนาที่ ศึกษาดูงานเก่ียวกับการใหบริการ
สมาชิก สวัสดิการ ATM และดานอ่ืน ๆ เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2550 
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นิสิตปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร 
คณะนิสติปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร เยีย่มชมดงูาน
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน เมื่อ 
วันที ่5 พฤษภาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูแทนกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐ
โมซัมบิก 
คณะผูแทนดานปาไมจากกระทรวงเกษตร แหง
สาธารณรัฐโมซัมบิก เยี่ยมชมดูงานของสหกรณออม
ทรพัยกรมปาไม จำกดั เมือ่วันที ่11 มถินุายน 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 สหกรณ จังหวัดลพบุรี  
สอ.ศูนยอำนวยการสรางอาวุธ สอ.ศูนยการบินทหาร
บก สอ.เขาสามยอด สอ.พนักงานสวนตำบลจังหวัด
ลพบุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เมื่อวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอ.พระจอมเกลาพระนครเหนือ จก. 
นายชัยสทิธิ ์สขุมาก ประธานกรรมการ กรรมการ และ
เจาหนาที ่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
สวัสดิการ ATM และดานอ่ืน ๆ เมือ่วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขายสหกรณพ้ืนท่ี 1 
สหกรณเขตพ้ืนที ่1 (พระนคร) 13 สหกรณ และเจา
หนาทีส่งเสรมิสหกรณ ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการบริหาร
จดัการ  ATM  และดานอ่ืน ๆ เมือ่วันที ่11 ก.ค.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอ.สหกรณ ธกส. จก. 
คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาท่ี สหกรณ
ออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จำนวน 15 ทาน เยี่ยมชมดูงาน เมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2550 
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สอ.พนักงานไทยบริดจสโตน จก. 
สอ.พนักงานไทยบริดจสโตน ศกึษาดูงานเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการ การใหบริการสมาชิก ATM  สวัสดิการ
และดานอ่ืน ๆ เมือ่วันที ่21 กนัยายน 2550 

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน 
สอ.กรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ การใหบริการสมาชิก ATM  สวัสดิการ
และดานอ่ืน ๆ เมือ่วันที ่4 ตุลาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จก. 
คณะกรรมการดำเนินงานและเจาหนาที่ สอ.ทีที 
แอนด ที จก. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การใหบริการสมาชิก ATM และดานอ่ืน ๆ เมื่อวันท่ี 
26 พฤศจิกายน 2550 

สอ.ทีที แอนด ที จก. 
คณะกรรมการดำเนินงานและเจาหนาที่ สอ.ทีที 
แอนด ที จก. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การใหบริการสมาชิก ATM และดานอ่ืน ๆ เมื่อวันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2550 
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คณะกรรมการดำเนินการไดเริ่มตนแผนกลยุทธ สหกรณ 
2548-2551 จะตองซกซอมความเขาใจ ทั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ และเจาหนาที่สหกรณ ในเรื่อง วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค กลยทุธ  KPI (ดัชนีตัวช้ีวัดความสำเร็จ)  แผนงาน
โครงการและความเช่ือมโยงท้ังหมด ในสวนของฝายจัดการเจา
หนาที่ไดปฏิบัติตามแนวโยบาย ตลอดจนแผนกลยุทธที่ได
กำหนดไวแลวในปกอน สำหรับในปน้ี ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย
ที่เจาหนาที่จะตองเนนและปฏิบัติตอสมาชิก อันไดแก การใหบริการตอสมาชิกอยางมีมาตรฐาน และตอนรับ
สมาชิกดวยความเต็มใจ วาจาสุภาพ ประกอบกับหนาตาย้ิมแยมแจมใส  อีกทั้งยังตองพัฒนารูปแบบการให

บริการตอสมาชิกเพื่อตอบสนองใหตรงตามความตองการของสมาชิก 
อยางดีที่สุด และอยูในหลักการ อุดมการณ และวิธีการทางสหกรณ 

เมื่อวันท่ี 24-25 กุมภาพันธ 2550 ณ ภูตะวัน แนชเชอรัล 
รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการไดกำหนดใหมี
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการและเจาหนาที่ขึ้น เพื่อเดินหนา
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ป2549 ที่วางไว  และในปน้ีไดมีการจัด
แบงเจาหนาท่ีออกเปนฝายตาง ๆ เพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

งาน และเพ่ือใหเจาหนาที่มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการกำหนดตัวช้ีวัดตามกลุมภารกิจ 
กำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตลอดจนมีการปรับโครงสรางฝายจัดการ เพื่อให
ไดการบริการอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตรงตามวิสัยทัศนของสหกรณที่วา �เปนองคกรการเงินที่มั่นคง 
บริการอยางมีมาตรฐาน เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม� 

สัมมนาการบริหารความเส่ียง 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดใหความสำคัญกับ

ความเสี่ยงที่อาจข้ึนกับการบริหารงานของสหกรณ ไมวาจะเปน
ผลกระทบจากภายใน และภายนอกสหกรณ อาทิเชน สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม บุคลากรของสหกรณ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  

คณะกรรมการดำเนินการ จึงไดจัดสัมมนากรรมการ เจา
หนาที่สหกรณเรื่อง �สหกรณออมทรัพยกับการบริหารความ
เสี่ยง� ระหวางวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2550 ณ ชลพฤกษ 
รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยเชิญ อ.ไพศาล วรเศรษฐศิริ จาก
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
การบริหารความเส่ียง ตลอดจนเม่ือไดรับความรูแลวก็ไดมีการ
ทำ Workshop เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของสหกรณทั้งในสวน
ของคณะกรรมการ และเจาหนาที่แตละฝาย 

สัมมนากรรมการ-เจาหนาที่สหกรณ 
ปที่ 3 ของแผนกลยุทธ 2548-2551 
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โครงการคายความรูสหกรณ สู..ชนบท 
 คร้ังที่ 14 
 วันท่ี 11-17 ตุลาคม พ.ศ.2550 
 ณ โรงเรียนบานทองมงคล อำเภอบางสะพาน  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 โดย ชุมนุมนิสิตภาควิชาสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
สนับสนุนงบประมาณสวนหน่ึงใหกับโครงการ 

�คายความรูสหกรณสูชนบท� 
นิสิตภาควิชาสหกรณ   คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ปน้ีก็ เหมือนปกอนๆท่ีพวกเรายังคงสนุกกับการ
ทำงานคาย  วาจะไมต่ืนเตนแลวเชียว แตการได

รูจักคนใหมๆน่ีเปนรสชาติที่หอมหวน กลิ่นมิตรภาพลอย
อบอวลมากอนวันคายดวยซ้ำ รูปแบบคายก็คงเอกลักษณ
เดิมเนนสัมพันธรักระหวางครอบครัว ที่ทุกวันน้ีสภาวะ
สังคมทำใหผูคน โดยเฉพาะพอแมลูกแทบจะไมคอยได
เจอะเจอ  ทั้งที่อยูบานเดียวกันนะเน่ีย... 

เชาๆน่ีลองไดตื่นมาชวงน้ี  คงไดล้ิมอากาศสดๆ 
ลมโชยออนหวานปะทะใบหนา  ชางร่ืนรมยกวาหองแอรราคาแพงหรูโรงแรมหาดาวแหงๆ  ไมเชื่อก็ลองดู  หรือ
ไมก็ถาม เจาหนูตนกลา ที่หนีฝนมาจากปกษใตบานเราก็ไดนะ  ประสบการณตรงจากเคาละ...ตามมาเลย!.....  

�ปดเทอมกลางปน้ี  แมพาผมหนีฝนจากปกษใตสุราษฎรธานีเมืองคนดี 
เพื่อไปทาลมหนาวท่ีเขาใหญกับคายครอบครัวสหกรณ  แคฟงช่ือวาเขาใหญผมก็
ต่ืนเตนแลวละ พอมาถึงสหกรณ มีเพื่อนจากครอบครัวอ่ืน ๆ  มากนัเยอะเลย  ยิง่
ไดเจอครอบครัว �ปาจ�ิ ทีม่าจากสุราษฎรฯ ดวยแลวรูสกึอบอุนมาก กะวาไดแหลง
ใตกันใหหรอยจังห ูแตวาอะไรมันจะลุนเทาตอนรถบัสขึ้นเขาใหญน่ีแหละต่ืนเตน
แทบขาดใจ ก็ดีใจที่พี่ทีมงานและพี่เลี้ยงบอกวารับรองปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต แค
ทำใหเสียวเลน แหม.. ไมยักบอกแตทีแรก�  

 
�กิจกรรมตางๆ ที่พี่เลี้ยงจัดใหก็สนุกทุกอยางเลย เปนประสบการณที่ผมไมเคยไดรับจากท่ีไหนมากอน ก็

ใครจะไปรูวาถุงพลาสติกก็หุงขาวไดดวยละ ประทับใจไมมีวันลืมเลย ไดรูจักเพื่อน ๆ  มากมาย  บางคนมาจาก
อุดรธานี  บอกวามาถึงตั้งแตเชาเปนครอบครัวแรกเลยต้ังใจมาจริง ๆ บางครอบครัวนะมาท้ัง พอ  แม  ลูก และ
คุณยา ดวย� 

�แหม.... ก็คุณยานี่แหละที่เปนขวัญใจของพวกเราทุกคน ก็ยาเลนปาเปาซะแตกทุกลูกจนหลานๆ  
เปนงงขอบอก และตีกอลฟไดเฉียบยังกะไทเกอรวูด พอพ่ีโตงถามวาไปฝกมาจากไหน คุณยาบอกวาดูจาก

คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ  
สานความผูกพัน 

ครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ  
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  

20 � 22 ตุลาคม 2550      
   เลาสูโดย  บรรดาวัยซนคาย 50 
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ทีวี...และเวลาถางหญา ก็ลองหวดพราดวยวงสวิงสวยๆ ..... นะหลานเอย....�  
งานน้ีครอบครัวคุณยาเลยไดรางวัลขวัญใจไปเลยนะจะบอกให  ออ....ลืมบอกคุณยาเขามาจากระยอง...ฮิ.. 
สวนผมลุนรางวัลครอบครัวบูบ้ี เพราะมาสองคนกะแม แตเปนงงมากที่ไดรับรางวัลช่ือเหมือน  ก็ผมชื่อ  

ตนกลา ครับ สื่อความหมายวา �จากตนกลา ....สูปาใหญ� เลยไดรางวัลหมูทอง พรองเงินขวัญถุงจาก 
ทานกรรมการดวย  ปล้ืมซะไมมี  ขอบพระคุณทานมากครับ 

กอนกลับผมไดเห็นน้ำตาใสๆ ของเพื่อนๆ หลายคน (รวมท้ังผมดวย) ที่บงบอกความรูสึกซาบซ้ึงถึงความ
รักความผูกพันของคนในครอบครัวที่มีพอ แม ลูก และความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันของสหกรณออมทรัพย       
กรมปาไมฯ ทีม่ใีหกบัสมาชิกและครอบครัว อยากบอกวาผมรักพอ รักแม และรักสหกรณฯ ครับ ปหนาอยากชวน
เพื่อนๆ  มาเขาคายกันนะครับ ทั้งหนาว ทั้งตื่นเตน  สะใจดีแทนะพ่ีนอง .... 

 ฟงผมเลามาเยอะแลว มาฟงความรูสึกแทนใจของครอบครัวเพ่ือนๆ ที่มารวมคายครอบครัวสหกรณ
สัมพันธ กันบางนะครับ.......สวนผมตองเตรียมตัวไปเลาประสบการณใหเพ่ือนๆ และครูที่โรงเรียนฟงกอนนะ
ครับ .....บาย......บาย� 

....................................................... 

ไงละ ลีลาเลาเรื่องของเจาหนูตนกลา มันสหยดติ๋งๆ 
มั้ยละ ฟนธง อนาคต เจโครก็เจโครเหอะ รับรองตองท่ึง ฝกปรือ
วิทยายุทธการเขียนไวละ ดังไมรูตัวขอบอก ฮิ ฮิ บางทีความ       
ต่ืนเตนที่วา นอกจากไดรูจักคนใหมในชีวิตแลว ยังไดรูเรื่องราว 
นารักๆจากชาวคายแตละรุน แวบ! เนียนๆเปนผูสื่อขาวประเภท
กอสซิบ  เลียบๆเคียงๆ  จะเอ  เจาหนู  วัยซน 10  ขวบม้ังเนี่ย 

วากันวา  เจาหนูรอคอยวันเวลาน้ีมารวม 3 ปแลวนะ โอะ 
โอ  ก็ต้ังกะ 7 ขวบซี ไปนารักไกลๆเลยเจาหนู ตัวแคน้ีรูจักรักปา อยากเที่ยวปา เห็นมีแตอยากเที่ยวหางเนอะ 
อยางน้ีตองเมาทกันหนอยละ เด็กอะไร ทำผูใหญอายนะจะ  มาฟงคุณพอคนเกงบอกเลากันดีกวา.... 

 
�3 ปที่รอคอย กับคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ� 

 �พอ หนูอยากจะไปเท่ียวปา ไปเดินปาบาง เมื่อไหร จะพาหนูไปเสียที�  ลูกชายครอบครัวคุณวัชระ 
สุนทรภักดี บนกับพอ    

 �จริง� แมวา �เรานาจะไปเที่ยวกัน ดูแลวนาสนุก เพราะไปกันหลายครอบครัว�  
เสียงของลูกชายกับภรรยาบอกกับขาพเจา หลังจากท่ีไดอานขาววารสารจากสหกรณออมทรัพยที่สงให

ขาพเจาถึงบาน ความจริงทุก ๆ ป ในชวงปดเทอม ขาพเจาจะพาครอบครัวไปพักผอนแตเนื่องจากครอบครัวเรา
อยูจังหวัดชายทะเล ดังน้ัน สวนใหญจึงไปเที่ยวชายหาด เที่ยวเกาะ ดูปะการัง ตกปลา หรือเที่ยวน้ำตกตาง ๆ 
ละแวกใกลเคียง (ความจริงมีสาเหตุมาจากการจราจรท่ีสับสนและความพลุพลานของนักทองเที่ยวในชวง         
ปดเทอม จึงทำใหไมอยากเดินทางไปเท่ียวไกล ๆ) จากแหลงทองเที่ยวท่ีเราคุนเคย (ซึ่งเปนที่ตองการของนัก
ทองเทีย่วตาง ๆ) ความตองการของครอบครัว จงึอยากจะไปเทีย่วเดินปาทองปา ทองธรรมชาติทางบกดบูาง แต 
การเที่ยวโดยไมมีกิจกรรมกลุม ที่พอจะมีความสัมพันธกันบาง ก็คงจะไมสนุกเต็มที่นัก ขาพเจาจึงสัญญากับ
ครอบครัววา เมื่อลูกอายุครบ 10 ขวบ จะมาเขารวมกิจกรรมของสหกรณ (ขณะน้ันขาพเจาเปนผูแทนสมาชิก
ของจังหวัดระยอง ) 
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วันน้ี (หลังจากลูกครบ 10 ขวบ เมื่อเดือนกันยายน  2550) ครอบครัวสุนทรภักดีก็ไดมาเขารวม
กิจกรรมคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ หลังจากรอคอยมา 3 ป ยอมรับวาประทับใจทุกอยาง ทั้งทีมงาน �  
วิธีการ � สถานท่ี ไมงายนักสำหรับการจัดคาย ฯ ที่มีทีมงานจากหลายแหงมารวมกัน สรางสรรคผลงานสู      
เปาหมายในสถานที่ ที่ตนไมรูคุนเคย ยอมรับในความสามารถและประสบประการณของทีมงาน ที่ทำใหทุก
ครอบครัวมีความสุข ความพอใจ สนใจสรางความสัมพันธและความเขาใจกันระหวาง พอ � แม � ลูก  
(+ สังคม)   

ขอบคุณสหกรณออมทรัพยกรมปาไม กิจกรรมน้ีอาจจะเปนเพียงกิจกรรมเล็กๆ ของ สหกรณระดับ
ดีเดนของประเทศ แตเชื่อไดวา กิจกรรมแบบน้ีแหละที่สมาชิกของหลายสหกรณฯตองการท่ีจะได                  
เขารวม  แตไมมีโอกาส  อาจมีบางแตคงจะไมสมบูรณแบบน้ี 

คายครอบครัวสัมพันธคร้ังน้ี ครอบครัวสุนทรภักดีมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงและประสงคจะเขารวม
กิจกรรมอีก (หากสหกรณใหโอกาส) ตลอดจนพรอมท่ีจะใหความรวมมือในกิจกรรมของสหกรณเทาที่จะชวยได 
เพื่อใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม คงคุณภาพและเพ่ิมพูนศักยภาพท่ีสูง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ทายน้ีขออนุญาตเสนอขอคิดเห็นที่พอจะไดรับทราบจากการเขารวมกิจกรรม ดังน้ี 
1. ชวงวัยของบุตรสมาชิกที่ใกลเคียงกัน เชน 
 - คร้ังที่ 1  บุตรชวงอายุ 10 � 15 ป 
 - คร้ังที่ 2 บุตรชวงอายุ 15 � 20 ป 
 เพื่อความกลมกลืนและความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจัดให 

2. ถาจัดกิจกรรมภาคเหนือ ควรระบุสมาชิก 
+ ครอบครัวท่ีอยูภาคกลาง � ภาคใต �ตะวันออก
กิจกรรมภาคตะวันออก � ภาคใต ควรระบุสมาชิก 
+ ครอบครัวท่ีอยูทางภาคอีสาน �ภาคเหนือ  
เพื่อความสนใจและความตองการของสมาชิกที่
สอดคลองกัน 

3. สหกรณออมทรัพยสมควรท่ีจะแสวงหาทีม
งานแตละภาคเพื่อความเหมาะสมของกจิกรรม และ 
กระจายบุคลากรตามทองถ่ิน เพือ่ปองกนัความอ่ิมตวั
ของทมีงาน(ความออนลาดวย)    

4. เพิ่มจำนวนของกิจกรรม ในชวงปดเทอมละ 2 กิจกรรม  เนื่องจากมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมจำนวนมาก 
ขอขอบคุณอีกคร้ังสำหรับความประทับใจท่ีสหกรณฯมอบใหสำหรับครอบครัวสมาชิก อยากฝากบอก

สมาชิกทานอ่ืนๆ  ที่ยังไมเคยไปรวมกิจกรรม ใหพาครอบครัวมาแลวจะเขาใจถึงคำวา  
� คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ �  
จบลงดวยความรูสึกสวยๆ  ดีๆ ซึ้งๆกับส่ิงที่อยูใกลใจใกลตัวที่สุดแตคนไมคอยเห็นกัน  น่ันคือรักสัมพันธ

ที่แทจริงของครอบครัว กับชีวิตที่เปนอยู  ในระบบแขงขัน มือใครยาวสาวไดสาวเอา โลกแหงการคลิก วัตถุนิยม 
กับการไดมาเยือนส่ิงที่อยูกับเรามาตลอดชีวิตแตเราไมรู ไมตระหนัก  ทำใหฉายภาพชัดเจนข้ึน การมาคายของ
ทุกครอบครัว จึงคุมคาทุกเสี้ยววินาทีทีเดียว  พบกับคายฯตอในฉบับหนากับความรูสึกอบอุนของชาวคายฯ 
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ผานไปแลวกับมุมมองเล็กๆแตย่ิงใหญของชาว
คายทัง้วยัซนและวัยตกกระ ไมวาผลสำเรจ็ของคายฯจะวัด
ดวยอะไร   

แตสิง่หนึง่ทีท่มีงานสขุใจนกั นอกจากนำ้ตาร้ืนทีไ่ดเหน็
ครอบครัวอยูกันพรอมหนา มีเวลาพูดคุยกันโดยไมตองผาน
มอืถือใหเปลอืงตังค นัง่มองสายสมัพนัธอบอุนในออมแขนกัน
และกัน สายลมหนาวชโลมกายแผวเบาลูบไลดวยรักจากออม
กอดของขุนเขา กลิ่นไอของพืชปา เสียงเสนาะกองพงไพร  
กค็อื...   

การไดปลูกจติสำนกึรักปาและสิง่แวดลอม การไดมี
สวนรวมพิทกัษผนืปา คุมครองโลกใหรอดพนภัยพิบัตจิาก
ภาวะโลกรอน  ทีม่นุษยอกีฟากฝงกระทำไว แมจติสำนึกจะ
บังเกิดแคเพียงคนเดียวในคาย  ก็คิดวาคุมแลวและน่ันละ
คือสิง่ทีท่มีงานพบความสุขอยางแทจรงิ... 

ขอขอบคุณชาวคายทีน่ำพาความรักความสุขมายงัคายฯ
น้ี หวงัอยางยิง่  จะไดพบกนัอีกเมือ่ธรรมชาติตองการผูกอบกู.. 

ฟงเสียงจากชาวคาย คุณสมเกียรติ เสนานุช ที่เพียร
พยายามสมัครมาคายถึง 3  รอบ แตกไ็มพรอมสักคร้ัง   

�ชอบเสียงเพลงและบทเพลงธรรมชาติที่นำมาตอนรับ
พวกเขามาก  บวกกบัหนาฝนตนหนาว จึงไดลิม้รสอากาศแสนดี 
กลางขุนเขาใหญอยางเขาใหญ ที่คนเคยมาตองจินตนาการ
ออก กจิกรรมทีน่ำมาไมนาเบ่ือ  ชวงไหนตองรอคอยรุนลูกทำ
กิจกรรม ก็มีกิจกรรมอ่ืนที่แตกตางมารองรับการรอคอยของ
พอแมทำใหสนุกสนานกับการรอ การมาคายทำใหมีโอกาส
รูจกัครอบครัวอ่ืน ไดเหน็ ไดประทับใจ ไดแลกเปล่ียน ทีส่ำคญั
คิดวาคายไดปลูกจิตสำนึกเยาวชนใหรัก มีน้ำใจกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม� 

มาที่ครอบครัว�คุณสมคิด สิงหสาธร มาไกลจาก
อุดรธานี ไมพูดพร่ำทำเพลง รีบบอกความประทับใจใหเปน
กำลงัใจแกทมีงานเลยวา    

�ดีใจมากๆที่ไดมา...อยากใหสหกรณจัดทุกปและควร 
จะจัดปละ 2 คร้ัง เห็นความรักใครสามัคคีปรองดองกันของ
แตละครอบครัวขณะทำกิจกรรมแลวปล้ืม ทำใหลูกหลาน  
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ซึ่งเปนเยาวชนของชาติไดรูจักการดำรงชีพของสัตวปา และ 
ชนิดของพันธุไมปา ในวงจรของส่ิงมีชีวิตเหลาน้ี สุดยอดก็คือ
ทำใหลูกหลานรูจกัการดำรงชีพในปาและดูแลชวยเหลอืซ่ึงกนั
และกันแมจะเดินทางมาจากคนละภาคของประเทศไทย 
ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงความรักของครอบครัวสหกรณ         
ออมทรัพยกรมปาไมของเรา ตองขอบคุณมากๆ�    

แถมขอเสนอแนะเพ่ือทีมงานไดมาปรับปรุงเพื่อคายตอ
ไปวา คราวหนาอยากใหจัดแถวๆ อุทยานทางทะเล เพ่ือให 
ลูกหลานรอบรูกวางขึน้ในทุกสิง่แวดลอม กอนท้ิงทายกำลงัใจให
คณะกรรมการสหกรณไดยิ้ม คือการอวยพรและแสดงความ
ยินดีที่สหกรณเราไดรับรางวัลดีเดนประจำปน้ี ขอบคุณมากๆ
นะเจาคะ ทีไ่ดมาจริงๆแลวก็เพราะมีสมาชิกทีแ่สนนารักทกุคน
นะแหละเปนหลัก..... 

คุณสุเจนต สรุยิะโสภา เปนอีกหนึง่ในครอบครัวคายฯ 
ทีก่ารมาคายทำใหรูสกึรกัและสามัคคีในครอบครัวมากข้ึน  ทัง้
ยังไดสานสัมพันธกับครอบครัวอ่ืนๆ ไดรูจักเด็กนารักอยาง
นองเติล้ (ลูกใครหวา) อดทนกบัความยากลำบาก  ติดดินวา
งั้นเหอะ  แมจะเหนื่อยลาแตมีความสุขมากคะ และสุดทายน้ี
ลืมไมไดเลย พ่ีเลีย้งนารักทกุคนเลย ขอขอบคุณ พอครัว � แม
ครัว มากคะทีท่ำอาหารใหเราทาน อาหารอรอยมาก ๆ เลยคะ 
ทีมงานกอขอบคุณและดีใจที่ทำใหครอบครัวรักใครกันย่ิงข้ึน 
ไมวาวันไหนๆ กจ็ะทำหนาทีใ่หดีทีส่ดุ ตามทีส่มาชิกคาดหวังไว 
เจอกนัอยาลืมทกัทายกนับางเดอ...... ลากอน 
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ลำดับ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550 ผลการดำเนินงาน 2550 

1 พันธกิจที ่1 ระดมเงินออมเพ่ือนำมาบรหิารจดัการใหเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 1. สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงนิ 
เพิม่ขึน้ 
 
 
2. สามารถกำหนดผลตอบแทนการออม 
สงูกวาสถานบันการเงินอ่ืน 
 
 
 
 
3. มรีะบบการบริหารการเงินการลงทุนทีม่ี
ความม่ันคงและใหผลตอบแทนสูง 

จำนวนบัญชีออมทรัพยทีเ่คลือ่นไหว 
ตอเดือน 11,000 บัญชี จำนวนเงิน  
8 ลานบาท 
 
ผลตอบแทนการออมเงินฝาก 
ออมทรัพยพเิศษและเงินปนผลเฉล่ีย 
สงูกวาดอกเบ้ียเงนิฝากประจำ 1 ป 
เฉลีย่ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 
4 ธนาคาร 1.5% ตอป 
 
ผลตอบแทนการลงทุนสูงกวาอัตรา 
ดอกเบ้ียเงนิฝากประจำ 1 ป เฉลีย่ 
ของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

จำนวนบัญชีออมทรัพยทีเ่คลือ่นไหว 
ตอเดือน 10,494 บัญชี 
จำนวนเงิน 7.4 ลานบาท 
 
ผลตอบแทนการออมเงินฝาก 
ออมทรัพยพเิศษและเงินปนผล 
เฉลีย่สงูกวาดอกเบ้ียเงนิฝากประจำ 
1 ป เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย 
ขนาดใหญ 4 ธนาคาร 2.56% ตอป 
 
ผลตอบแทนการลงทุนสูงกวา 
อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจำ 1 ป 
เฉลีย่ของ 4 ธนาคารพาณิชย 
ขนาดใหญ 2.19 ตอป 

2 พันธกิจที ่2 จดับริการทางการเงนิใหสอดคลองกบัความตองการของสมาชกิและความสามารถของสหกรณ 
 1. เปดใหบริการทางการเงนิแกสมาชิก 

    ทีค่รบวงจร 
 
2. มกีารกำหนดเงือ่นไขการใหเงนิกูเพ่ือให 
    สมาชิกใชเงนิกูตามวัตถุประสงค 
 
3. ผลตางอัตราดอกเบ้ียเงนิกูและเงินฝาก 
 
 
 
4. มกีารจัดหาเงินทนุเพือ่เสริมสภาพคลอง 
    ใหเพยีงพอในการบริการทางการเงิน 

จำนวนการ กู ฝาก ถอน 
160,000 คร้ัง 
 
จำนวนเงินกูตามวัตถุประสงครวม 
สะสม 500 ลานบาท 
 
อัตราดอกเบ้ียเงนิกูสามญัสงูกวา 
อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพย 
พเิศษไมเกนิรอยละ 3.36 ตอป 
 
เงนิสดท่ีสามารถระดมได 
80 ลานบาทตอวัน หรอืไมนอยกวา 
รอยละ 2 ของเงนิฝากจากสมาชิก 
รวมกบัจำนวนเงินทีส่มาชิกตองการกู 
ตอวัน 

จำนวนการ กู ฝาก ถอน 
450,697 คร้ัง 
 
จำนวนเงินกูตามวัตถุประสงครวม 
สะสม 622 ลานบาท 
 
อัตราดอกเบ้ียเงนิกูสามญัสงูกวา 
อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพย 
พเิศษไมเกนิรอยละ 2.8 ตอป 
 
เงนิสดทีส่ามารถระดมได 
680 ลานบาทตอวัน หรอืไมนอยกวา 
รอยละ 2 ของเงนิฝากจากสมาชิก 
รวมกบัจำนวนเงินทีส่มาชิกตองการกู 
ตอวัน 

วัตถุประสงค เปาหมาย และผลดำเนินงาน ป 2550 
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ลำดับ วัตถุประสงค เปาหมาย 2550 ผลการดำเนินงาน 2550 
3 พันธกิจที ่3 จดัสวัสดกิารและบรกิารอืน่ท่ีเปนประโยชนแกสมาชกิและสงัคม 

1. สวัสดิการทีส่มาชิกไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สนับสนุนกจิกรรมสงเสรมิสมาชกิ 
    และเพ่ือสังคม  
 
 
 
 
3. มสีวนรวมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ 
    ใหเขมแขง็ยิง่ขึน้ 

จำนวนเงินสวัสดิการทีส่มาชิกไดรับ 
เฉลีย่ 700 บาทตอคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนับสนุนกจิกรรมตนสังกดั 10  
กจิกรรม 
คายสหกรณ 3 กจิกรรม 
กจิกรรมสาธารณกุศล 30 กจิกรรม 
กจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ 1 กจิกรรม 
 
การรวมพัฒนาขบวนการสหกรณ 
10 กจิกรรม 

จำนวนเงินสวัสดิการทีส่มาชิกไดรับ 
เฉลีย่ 776 บาทตอคน ไดแก 
- ประกันชีวิต 5,494,915.00 บาท 
- สงเคราะหการศพสมาชิก 
   300,000 บาท 
- อุทกภยั วาตภัย อัคคีภยั 
  135,000 บาท 
- พวงหรีด 52,020 บาท 
- ทนุฝกอบรมวิชาชีพ 56,150 บาท 
- ทนุเกือ้กูล 478,000 บาท 
- ทนุบำเหนจ็ 550,916.18 บาท 
- ทนุการศึกษา 1,841,100 บาท 
- ทนุวันเกดิ 1,303,400 บาท 
   รวม 10,211,501.18 บาท 
 
สนับสนุนกจิกรรมตนสังกดั 10  
กจิกรรม 
คายสหกรณ 1 กจิกรรม 
กจิกรรมสาธารณกุศล 31 กจิกรรม 
กจิกรรมสมาชิกเกษยีณ 1 กจิกรรม 
 
การรวมพัฒนาขบวนการสหกรณ 
10 กจิกรรม 

4 พันธกิจที ่4 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจดัการใหมคีวามทันสมยั เหมาะสม และสามารถสรางประโยชนสงูสดุ 
                ใหแกสมาชกิสหกรณ 
1. การพัฒนาโครงสรางองคกรและระบบ 
    บริหารบุคคล 
 
 
2. การนำเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาประยุกต 
    เพือ่บริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
    และปลอดภัย 
 
 
3. มกีารพัฒนาการกำหนดเวลามาตรฐาน 
    การใหบริการทกุประเภท (P2) 

จำนวนประเภทของงานท่ีเจาหนาที ่
สามารถปฏิบัติไดตอคนไมนอยกวา 
60% ของประเภทงานท้ังหมด 
 
- พฒันาระบบ ATM 1 ระบบ 
- พฒันาระบบ MIS 1 ระบบ 
- พฒันาระบบ E-COOP 1 ระบบ 
- พฒันาระบบ Call Center 1 ระบบ 
 
การใหบริการเงินกูฉุกเฉินจากเดิมใช
เวลา 3 � 24 ช่ัวโมง ลดเหลือใชเวลา 
3 นาที 

จำนวนประเภทของงานท่ีเจาหนาท่ี 
สามารถปฏิบัติไดตอคนไมนอยกวา 
65% ของประเภทงานท้ังหมด 
 
- พฒันาระบบ E-COOP    1 ระบบ 
- พฒันาระบบ Call Center 1 ระบบ  
 
 
 
ระยะเวลาการใหบริการลดลงในปที่
ผานมา 1% 
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ลำดบั วัตถุประสงค เปาหมาย 2550 ผลการดำเนินงาน 2550 
4. การเพ่ิมพนูทกัษะความรูความสามารถ 
    และจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรม 
    แกกรรมการ เจาหนาที ่และสมาชิก 
 
 
 
 
5. การสรางขวัญและกำลังใจใหกบัเจาหนาที ่
 
 
 
6. เพิม่ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการ 
    ตรวจสอบ 

จำนวนกรรมการท่ีผานเกณฑทดสอบ 
75% 
จำนวนเจาหนาทีท่ีผ่านเกณฑทดสอบ 
75% 
จำนวนผูแทนสมาชิกที่ผานเกณฑ
ทดสอบ 50% 
 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียการสำรวจขวัญ
และกำลังใจของเจาหนาท่ีไมนอยกวา 
80% 
 
ปริมาณงานที่ มี ค วามสำคัญต อ
สหกรณเกิดความผิดพลาดไมเกิน 
0%-10% ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงาน 

ไมมกีารทดสอบกรรมการ 
 
จำนวนเจาหนาทีท่ีผ่านเกณฑทดสอบ 
80% 
จำนวนผูแทนสมาชิกที่ผานเกณฑ
ทดสอบ 92% 
 
ผลคะแนนเฉล่ียการสำรวจขวัญกำลัง
ใจของเจาหนาทีไ่มนอยกวา 90% 
 
 
ยังไมมีการกำหนดปริมาณงานที่มี
ความสำคัญตอสหกรณและจำนวนไม
เกนิรอยละท่ีเกดิความผิดพลาดได 

5 พันธกิจที ่5 เสริมสรางความสมัพันธทีด่รีะหวางสมาชกิ 
1. การใหความรู ขอมูลขาวสารเก่ียวกบั 
    สหกรณทีท่นัสมยัแกสมาชิก 
 
 
2. การสงเสรมิกจิกรรมผูแทนสมาชิกและ 
    กลุมสมาชิกใหมคีวามเขมแขง็ 
 
 
3. มกีารพัฒนาระบบบริการสมาชิกสมัพนัธ 
    (Call Center) 
 
 
4. มกีารพัฒนาการบริการและธุรกจิเสรมิ 
 

จำนวนวารสารสหกรณ 12 ฉบับตอป 
จำนวนสมาชิกที่รับวารสาร 13,000 
คน ตอเดือน 
 
จำนวนกลุมสมาชิก 126 กลุม 
จำนวนกลุมสมาชิกทีจ่ดักจิกรรม 
25 กลุม 
 
จำนวนคร้ังที่สมาชิกสอบถามและ 
ไดรับคำตอบในเวลาท่ีกำหนดไมนอย
กวา 80% 
 
จำนวนคร้ังที่สมาชิกใชบริการธุรกิจ
เสรมิเพิม่ขึน้ 60% 

จำนวนวารสารสหกรณ 12 ฉบับตอป 
จำนวนสมาชิกทีรั่บวารสาร 13,000  
คนตอเดือน 
 
จำนวนกลุมสมาชิก 126 กลุม 
จำนวนกลุมสมาชิกทีจ่ดักจิกรรม 
12 กลุม 
 
จำนวนคร้ังที่สมาชิกสอบถามและได
รับคำตอบในเวลาท่ีกำหนดไมนอย
กวา 85 % 
 
จำนวนคร้ังที่สมาชิกใชบริการธุรกิจ
เสรมิเพิม่ขึน้ 98.89% 
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การใหบริการเงินกู 
ในป 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ได

ใหบริการเงินกูแกสมาชิก สรุปได ดังน้ี 

  เงินกูฉุกเฉิน 
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. 1,031 1,430 14,897,837.50 22,283,433.76 
ก.พ. 1,085 1,362 15,884,277.25 21,419,866.75 
ม.ีค. 1,468 1,505 21,647,399.75 23,819,127.51 
เม.ย. 1,395 1,518 20,064,993.00 23,264,824.51 
พ.ค. 1,292 1,549 19,317,879.50 23,558,345.25 
ม.ิย. 1,277 1,637 18,966,792.75 25,915,516.26 
ก.ค. 1,296 1,360 19,254,875.25 21,108,755.01 
ส.ค. 1,434 1,693 20,974,691.25 26,351,793.01 
ก.ย. 1,336 1,528 19,918,487.25 23,738,004.25 
ต.ค. 1,312 1,624 19,644,016.76 25,926,924.56 
พ.ย. 1,541 1,913 23,478,911.25 29,770,968.46 
ธ.ค. 1,635 1,450 24,611,709.26 24,513,282.00 
รวม 16,102 18,569 238,661,870.77 291,670,841.33 

 

  เงินกูสามัญ 
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงนิ(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. 656 880 206,780,783.00 283,727,809.98 
ก.พ. 642 851 206,625,819.75 280,905,913.00 
ม.ีค. 818 943 254,347,046.75 321,464,966.00 
เม.ย. 721 775 223,214,248.00 253,271,649.00 
พ.ค. 1,123 1,003 360,415,299.50 329,162,298.75 
ม.ิย. 922 918 288,563,885.00 308,560,103.75 
ก.ค. 667 706 213,510,855.00 235,339,552.00 
ส.ค. 719 815 234,535,372.50 272,890,350.00 
ก.ย. 759 631 249,145,255.56 215,808,512.25 
ต.ค. 979 864 331,870,410.75 300,492,535.00 
พ.ย. 1,189 1,359 405,528,760.00 472,224,622.25 
ธ.ค. 1,015 1,358 340,832,616.25 482,076,281.25 
รวม 10,210 11,103 3,315,370,352.06 3,755,924,593.23 

 

  เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงนิ(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. 36 68 1,809,818.25 4,153,275.75 
ก.พ. 30 56 1,568,571.00 2,983,676.50 
ม.ีค. 57 78 2,955,148.00 4,228,099.25 
เม.ย. 55 67 2,509,572.25 3,469,081.50 
พ.ค. 157 141 6,420,564.95 7,172,127.75 
ม.ิย. 101 129 5,078,090.75 7,767,671.50 
ก.ค. 64 62 3,454,679.00 3,131,386.50 
ส.ค. 60 47 2,614,561.25 3,085,124.25 
ก.ย. 42 36 1,821,974.25 2,364,595.25 
ต.ค. 84 77 5,618,329.00 5,453,935.00 
พ.ย. 161 148 7,982,213.45 9,506,568.25 
ธ.ค. 83 91 4,599,841.25 5,861,092.00 
รวม 930 1,000 46,433,363.40 59,176,633.50 

 
  เงินกูสามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงนิ(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. 6 6 656,000.00 359,000.00 
ก.พ. 8 8 618,000.00 385,000.00 
ม.ีค. 3 4 350,000.00 313,000.00 
เม.ย. 4 4 249,000.00 225,000.00 
พ.ค. 5 3 389,300.00 123,000.00 
ม.ิย. 14 1 867,500.00 40,000.00 
ก.ค. 4 1 173,000.00 70,000.00 
ส.ค. 6 3 365,000.00 295,000.00 
ก.ย. 1 2 47,000.00 80,000.00 
ต.ค. 3 1 201,000.00 30,000.00 
พ.ย. 2 2 149,000.00 139,000.00 
ธ.ค. 5 1 234,000.00 70,000.00 
รวม 61 36 4,298,800.00 2,129,000.00 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

  เงินกูสามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. - - 0.00 0.00 
ก.พ. - - 0.00 0.00 
มี.ค. - - 0.00 0.00 
เม.ย. - - 0.00 0.00 
พ.ค. - - 0.00 0.00 
มิ.ย. - - 0.00 0.00 
ก.ค. 2 - 222,000.00 0.00 
ส.ค. 15 - 1,594,000.00 0.00 
ก.ย. - - 0.00 0.00 
ต.ค. - - 0.00 0.00 
พ.ย. - - 0.00 0.00 
ธ.ค. - - 0.00 0.00 
รวม 17 - 1,816,000.00 0.00 

  เงินกูสามัญเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน  
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. - - 0.00 0.00 
ก.พ. - - 0.00 0.00 
มี.ค. 4 2 75,000.00 52,500.00 
เม.ย. - 1 0.00 20,000.00 
พ.ค. 1 1 16,500.00 18,000.00 
มิ.ย. - 1 0.00 23,420.00 
ก.ค. 2 1 34,500.00 17,000.00 
ส.ค. 6 1 113,300.00 30,000.00 
ก.ย. 1 1 28,000.00 30,000.00 
ต.ค. 1 2 48,500.00 93,000.00 
พ.ย. - 1 0.00 17,000.00 
ธ.ค. 1 1 25,000.00 22,000.00 
รวม 16 12 340,800.00 322,920.00 

  เงนิกูสามญัเพ่ือคุมครองชวิีตและทรัพยสนิ  
  เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. - 0 0.00 0.00 
ก.พ. - 1 0.00 58,000.00 
มี.ค. 5 0 338,900.00 0.00 
เม.ย. 2 1 95,000.00 38,000.00 
พ.ค. 4 1 185,500.00 85,000.00 
มิ.ย. 3 0 130,000.00 0.00 
ก.ค. 645 0 28,290,340.00 0.00 
ส.ค. 233 2 10,180,060.00 96,000.00 
ก.ย. 2 1 94,000.00 39,000.00 
ต.ค. 1 0 35,000.00 0.00 
พ.ย. 1 0 55,000.00 0.00 
ธ.ค. 1 0 60,000.00 0.00 
รวม 897 6 39,463,800.00 316,000.00 

 
    

  เงินกูสามญัเพ่ือซ้ือคอมพวิเตอรและอปุกรณ 
   เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงนิ(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. - 2 0.00 52,290.00 
ก.พ. - 2 0.00 55,070.00 
มี.ค. - - 0.00 0.00 
เม.ย. - - 0.00 0.00 
พ.ค. - 1 0.00 35,900.00 
มิ.ย. - - 0.00 0.00 
ก.ค. 4 4 148,963.00 89,848.00 
ส.ค. 4 1 127,279.00 27,306.00 
ก.ย. 3 1 108,650.00 20,000.00 
ต.ค. 2 - 39,690.00 0.00 
พ.ย. 7 - 237,083.00 0.00 
ธ.ค. 2 1 76,100.00 37,800.00 
รวม 22 12 737,765.00 318,214.00 

 

   เงินกูพิเศษ 
   เปรียบเทียบระหวางป 2549 และ 2550 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงนิ(บาท) 

2549 2550 2549 2550 
ม.ค. 21 9 19,686,375.00 13,106,449.00 
ก.พ. 19 16 16,334,230.00 13,156,827.00 
มี.ค. 18 15 17,007,971.00 17,015,345.00 
เม.ย. 18 3 16,260,930.00 1,961,531.00 
พ.ค. 22 10 19,634,672.00 7,608,586.40 
มิ.ย. 18 10 17,976,546.00 11,351,893.00 
ก.ค. 13 12 11,659,201.00 11,165,215.00 
ส.ค. 14 11 12,637,713.00 11,370,555.00 
ก.ย. 14 12 14,161,826.00 11,568,449.00 
ต.ค. 28 20 21,688,755.00 21,893,058.00 
พ.ย. 19 9 15,929,264.00 8,818,587.00 
ธ.ค. 11 12 7,757,006.00 13,575,111.00 
รวม 232 139 190,734,489.00 142,591,606.40 
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จุดเดนการดำเนินงาน 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

ขอมูลฐานะการเงิน 
สนิทรัพย 
ในป 2550 สนิทรัพยเพิม่ขึน้จากป 2549 จำนวน 685,811,659.65 บาท หรือเพ่ิมขึน้รอยละ 18.10  

และสหกรณใหเงนิกูแกสมาชิกคดิเปนรอยละ  80.73 ของสนิทรัพยทัง้หมด 

ลูกหน้ีเงนิกูฉกุเฉนิ 

สนิทรัพย 

2546 2547 2548 2549 2550 

สนิทรัพย 

ลูกหนีเ้งนิกู 

เงนิลงทุน 

2,5
17

,82
4,6

95
 

3,4
11

,44
6,9

15
 

2,2
49

,45
0,1

13
 

17
5,0

00
,00

0 
3,0

06
,29

8,1
58

 
2,6

23
,95

5,2
00

 

28
8,4

59
,96

9 

3,0
14

,84
3,4

38
 

30
8,7

58
,39

5 3,7
88

,41
8,0

04
 

3,3
88

,67
1,0

79
 

25
0,5

85
,08

3 

4,4
74

,22
9,6

63
 

3,6
12

,18
6,3

46
 

78
0,1

77
,07

0 

14
,83

7,6
00

 
9,0

74
,04

9 

14
,39

3,0
23

 

19
,69

2,5
49

 

23
,55

3,0
12

 

25
,57

1,9
35

 

26
,27

6,3
79

 

35
,71

2,6
94

 

52
,62

3,9
28

 

57
,28

3,9
51

 

จุดเดนการดำเนินงาน 
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2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

ลูกหน้ีเงนิกูสามญั 

ลูกหน้ีเงนิกูพิเศษ 

63
6,5

34
,50

0 1,2
33

,12
2,5

00
 

1,5
02

,63
6,8

07
 

1,6
99

,21
7,1

28
 

2,0
00

,99
1,7

64
 

2,1
14

,93
5,9

36
 

2,3
96

,92
9,9

06
 

2,6
50

,54
7,1

31
 

2,8
74

,70
5,5

70
 

2,9
90

,21
3,9

60
 

0 0 48
5,9

33
 

10
,52

2,2
59

 

58
,76

8,1
31

 

10
4,1

21
,18

8 19
7,9

32
,04

5 31
3,7

04
,40

7 

46
1,3

41
,58

0 56
4,6

88
,43

5 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

ลูกหน้ีเงนิกูแตละประเภท 

หน้ีสนิ 

หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สหกรณมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากป 2549 จำนวน 447,814,459.01 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.84 เนื่องจากในป 2550 สหกรณไดสงเสริมใหสมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้นโดยเพ่ิม
โครงการเงินฝากออกมทรัพยชีวิตพอเพียง  

95
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30
,33
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35
,00

0,0
00

 
1,1

30
,15

0,3
34

 

15
0,0

00
,00
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0,0

00
,00

0 

1,6
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,00

0,0
00
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เงนิรับฝาก 

เงนิฝากแตละประเภท ป 2550 

95
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30
,33

1 

1,1
20
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0,0
00
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08
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(1.64%)
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

ทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สหกรณมีทุนของสหกรณ ดังน้ี  
 1) ทุนเรือนหุน 1,997,780,400.00 บาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 10.39 
 2) ทุนสำรอง 118,719,563.40 บาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 13.95 
 3) ทุนสะสม 70,494,710.59 บาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 15.48 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดจัดสรรสัดสวน ทุนสำรอง และทุนสะสม ต้ังแตป 2546 � 
2550 มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงรอยละของการจัดสรรทุนสำรอง และทุนสะสม จากกำไรสุทธิ 
                : รอยละ 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 
ทุนสำรอง 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 

ทุนสะสม 17.74 12.16 11.40 10.61 11.66 

รวม 27.74 24.16 21.40 20.61 21.66 

ทนุ 
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ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

ทนุเรือนหุน 

ทนุสำรอง 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

ทนุสะสม 

ทนุของสหกรณ ป 2550 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

æ—π∏°‘®∑’Ë 4 ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ¡’§«“¡∑—π ¡—¬ ‡À¡“– ¡ ·≈– “¡“√∂ √â“ß
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„Àâ·°à ¡“™‘°·≈– À°√≥å

1.  °“√æ—≤π“‚§√ß √â“ßÕß§å°√·≈–√–∫∫∫√‘À“√∫ÿ§§≈

2.  °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡À¡“– ¡¡“ª√–¬ÿ°µå‡æ◊ËÕ∫√‘°“√∑’Ë –¥«° √«¥‡√Á« ª√–À¬—¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬

3.  ¡’°“√æ—≤π“°“√°”Àπ¥‡«≈“¡“µ√∞“π °“√„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°ª√–‡¿∑

4.  °“√‡æ‘Ë¡æŸπ∑—°…–§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·°à°√√¡°“√  ‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈– ¡“™‘°

5. °“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë

6. ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√µ√«® Õ∫

æ—π∏°‘®∑’Ë  5 ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’√–À«à“ß ¡“™‘°
1. °“√„Àâ§«“¡√Ÿâ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫ À°√≥å∑’Ë∑—π ¡—¬·°à ¡“™‘°

2. °“√ àß‡ √‘¡°‘®°√√¡ºŸâ·∑π ¡“™‘°·≈–°≈ÿà¡ ¡“™‘°„Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß

3. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ¡“™‘° —¡æ—π∏å

4. ¡’°“√æ—≤π“∫√‘°“√·≈–∏ÿ√°‘®‡ √‘¡

3. °≈¬ÿ∑∏å (Strategy)
°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 1  æ—≤π“ À°√≥å„Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 2  æ—≤π“∫√‘°“√„Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬·≈–¡’¡“µ√∞“π

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 3  ‡ªìπ·À≈àß°≈“ß°“√ÕÕ¡ ·≈–°“√°Ÿâ¬◊¡¢Õß ¡“™‘°

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 4  æ—≤π“√–∫∫°“√„Àâ «— ¥‘°“√ ¡“™‘°·≈–∫√‘°“√ —ß§¡

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 5  æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬°≈ÿà¡ ¡“™‘°·≈–ºŸâ·∑π ¡“™‘°„Àâ‡¢â¡·¢Áß

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 6   àß‡ √‘¡¢∫«π°“√ À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å„Àâ‡¢â¡·¢Áß¬‘Ëß¢÷Èπ

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√ (Tactic Plan)
 ”À√—∫°≈¬ÿ∑∏å¢Õß À°√≥å¡’∑—ÈßÀ¡¥ 33 ·ºπß“π‚§√ß°“√

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 1  æ—≤π“ À°√≥å  „Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ·ºπß“π‚§√ß°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‚§√ß √â“ßÕß§å°√

2. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√

3. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√°“√∫√‘À“√°“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√ À°√≥å

5. ·ºπß“π‚§√ß°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—∫Õß§å°√µà“ß Ê

6. ·ºπß“π‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡ —¡¡π“°√√¡°“√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë

7. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢Õß À°√≥å

ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„Àâ·°à ¡“™‘°·≈– À°√≥å
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°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 2  æ—≤π“∫√‘°“√„Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬·≈–¡’¡“µ√∞“π

1. ·ºπß“π‚§√ß°“√ À°√≥å ATM

2. ·ºπß“π‚§√ß°“√°“√„Àâ∫√‘°“√‡ß‘πΩ“°·≈–™”√–‡ß‘πºà“π‡§√◊Õ¢à“¬ ∂“∫—π°“√‡ß‘πµà“ß Ê

3. ·ºπß“π‚§√ß°“√°“√„Àâ∫√‘°“√√–∫∫ E › Coop

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“∫√‘°“√·≈–∏ÿ√°‘®‡ √‘¡¢Õß À°√≥å (æ.√.∫.√∂¬πµå , πÈ” , ‰ø , ®Õßµ—Î«)

5. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ¡“™‘° —¡æ—π∏å (Call Center)

6. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“√–∫∫ À°√≥å∑“ß‚∑√»—æ∑å

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 3  ‡ªìπ·À≈àß°≈“ß°“√ÕÕ¡ ·≈–°“√°Ÿâ¬◊¡¢Õß ¡“™‘°

1. ·ºπß“π‚§√ß°“√§√Õ∫§√—«ÕÕ¡∑√—æ¬å

2. ·ºπß“π‚§√ß°“√‡ß‘πΩ“°≈Ÿ°®â“ß™—Ë«§√“«

3. ·ºπß“π‚§√ß°“√∫—≠™’‡ß‘πΩ“°ÕÕ¡∑√—æ¬å‡Õπ°ª√– ß§å

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√‡»√…∞’‡ß‘π≈â“π (ÕÕ¡Àÿâπ§Ÿà‡ß‘πΩ“°)

5. ·ºπß“π‚§√ß°“√°“√„Àâ∫√‘°“√‡ß‘π°Ÿâµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 4  æ—≤π“√–∫∫°“√„Àâ «— ¥‘°“√ ¡“™‘°·≈–∫√‘°“√ —ß§¡

1. ·ºπß“π‚§√ß°“√æ—≤π“√–∫∫ «— ¥‘°“√ ¡“™‘°

2. ·ºπß“π‚§√ß°“√Õ“™’æ‡ √‘¡‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â

3. ·ºπß“π‚§√ß°“√ ÿ¢¿“æ¥’∂â«πÀπâ“ ( àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ ¡“™‘°)

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√§à“¬‡¬“«™π‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ√—°…å∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â

5. ·ºπß“π‚§√ß°“√ À°√≥å‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π

6. ·ºπß“π‚§√ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ ¡“™‘°∑’Ë¡’ªí≠À“∑“ß°“√‡ß‘π

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 5  æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬°≈ÿà¡ ¡“™‘°·≈–ºŸâ·∑π ¡“™‘°„Àâ‡¢â¡·¢Áß

1. ·ºπß“π‚§√ß°“√°‘®°√√¡°≈ÿà¡ ¡“™‘°

2. ·ºπß“π‚§√ß°“√ ”π—°ß“π À°√≥å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

3. ·ºπß“π‚§√ß°“√ —¡¡π“ºŸâ·∑π ¡“™‘°

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√«“√ “√ À°√≥åªÉ“‰¡â√“¬‡¥◊Õπ

5. ·ºπß“π‚§√ß°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å ¡“™‘°°≈ÿà¡‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 6   àß‡ √‘¡¢∫«π°“√ À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å„Àâ‡¢â¡·¢Áß¬‘Ëß¢÷Èπ

1. ·ºπß“π‚§√ß°“√°“√¡’ à«π√à«¡æ—≤π“√–∫∫ À°√≥å

2. ·ºπß“π‚§√ß°“√∑«‘¿“§’  Õ.ª¡. ·≈– À°√≥åÕ◊Ëπ

3. ·ºπß“π‚§√ß°“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√àÕÿ¥¡°“√≥å À°√≥å Ÿà —ß§¡

4. ·ºπß“π‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»√–À«à“ß À°√≥å
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รายงานกิจการประจำป 2550 

ดชันีชีว้ัดความสำเรจ็ของสหกรณออมทรพัยกรมปาไม จำกดั  
มมุมองดานองคกรและการเรยีนรู (4 ดัชนชีวีัด)     
ลำดบั ดชันีชีว้ัด รหัส สตูรคำนวณ น้ำหนัก  ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

1 จำนวนโครงการฝกอบรม ศกึษาดูงานของ O1 จำนวนโครงการฝกอบรม ศกึษาดูงานของกรรมการ ผูแทนสมาชิกและเจาหนาที ่x 100 4% 77.78% 54% 100% 100% 100% 100% 
 กรรมการ ผูแทนสมาชิกและเจาหนาที ่  จำนวนโครงการฝกอบรม ศกึษาดงูานตามแผน    (100%) (87%) (120%)  
2 ผลการทดสอบทักษะความรูความสามารถของ O2/1 จำนวนกรรมการ และเจาหนาทีท่ีผ่านเกณฑการทดสอบ x 100 2% ไมม ี ไมม ี 60% 70% 75% 75% 
 กรรมการ ผูแทนสมาชิก และเจาหนาที ่  จำนวนกรรมการ และเจาหนาทีท่ัง้หมด    (ไมม)ี (71%) (80%)  
  O2/2 จำนวนผูแทนสมาชิกทีผ่านเกณฑการทดสอบ x 100 1% ไมม ี ไมม ี 40% 60% 50% 50% 
   จำนวนผูแทนสมาชิกทัง้หมด    (60%) (92%) (92%)  
3 ผลการสำรวจขวัญกำลงัใจของเจาหนาที ่ O3 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการสำรวจขวัญกำลงัใจของเจาหนาที ่x 100 3% ไมม ี ไมม ี 70% 75% 80% 85% 
   จำนวนเจาหนาทีท่ัง้หมด    (ไมม)ี (ไมม)ี  (90%)  
4 การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงาน O4 จำนวนระบบงานที่มกีารนำเทคโนโลยีมาปรับใช x 100 5% 100%  - 100% 100% 100% 100% 
     จำนวนระบบงานที่มกีารนำเทคโนโลยีมาปรับใชตามแผน    (40%) (50%) (50%)  

 
มมุมองดานกระบวนการ (3 ดชันชีวีัด) 

ลำดบั ดชันีชีว้ัด รหัส สตูรคำนวณ น้ำหนัก ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
1 จำนวนประเภทงานที่เจาหนาทีส่ามารถปฏิบัติได P1 จำนวนประเภทของงานที่เจาหนาทีส่ามารถปฏิบตัิไดตอคน x 100 5% 5% 25% 40% 50% 60% 60% 
 ตอคน  จำนวนประเภทของงานพื้นฐานหลักของสหกรณ    (29%) (50%) (65%)  
2 จำนวนงานบริการทีร่ะยะเวลาการใหบริการลดลง P2 ระยะเวลาการใหบริการประเภททีล่ดลง(ปปจจุบัน - ปทีผ่านมา) x 100 5% ไมม ี ไมม ี 10% 8% 5% 3% 
    ระยะเวลาการใหบริการประเภททีล่ดลงในปทีผ่านมา    (ไมม)ี (88%) (1%)  
3 จำนวนความผิดพลาดของกระบวนการปฏิบัติงาน P3 ปริมาณงานทีเ่กดิความผิดพลาดที่มคีวามสำคัญตอสหกรณ x 100 5% ไมม ี ไมม ี ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 
 ทีม่คีวามสำคัญตอสหกรณ  ปริมาณงานทีม่คีวามสำคัญตอสหกรณทัง้หมด    คาอยูระหวาง 0% - 10 % 
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มมุมองดานผูใชบริการ (5 ดชันีชีว้ัด) 

ลำดบั ดชันีชีว้ัด รหัส สตูรคำนวณ น้ำหนกั ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
1 บริการเงนิกูตามวัตถุประสงค C1 จำนวนเงินกูตามวัตถุประสงครวมปปจจุบัน   5%  1.00   1.69   1.80   3.20   5.00   6.00  
 (แยกตามประเภทเงนิกู)  จำนวนเงินกูตามวัตถุประสงครวม ป 2546    (3.05)  (5.31) (5.87)  
2  จำนวนครั้งทีส่มาชิกมาใชบริการทางการเงิน  C2 (จำนวนครั้งทีส่มาชิกกู ฝาก และถอนเงินปปจจุบัน -ป2546) x 100  4% 0% 10% 20% 40% 100% 4.00 
 (ไมรวมสมาชิกสมทบ)   จำนวนครั้งทีส่มาชิกกู ฝาก และถอนเงินป 2546    (36%) (232%) (299%)  
3 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกผูใชบริการ C3 ผลรวมเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการทีต่อบแบบสอบถาม x 100 4% ไมม ี ไมม ี 80% 80% 80% 80% 
   จำนวนผูใชบริการทีต่อบแบบสอบถามกลับมาทัง้หมด    (ไมม)ี (80%) (85%)  
4 การใหบริการธุรกิจเสรมิ C4 (จำนวนครั้งทีส่มาชิกใชบริการธรุกจิเสรมิปปจจุบัน - ป 2546) x 100 3% 0% 37% 50% 55% 60% 65% 
   จำนวนครั้งทีส่มาชิกใชบริการธรุกจิเสรมิป 2546    (48%) (97%) (99%)  
5 จำนวนครั้งทีส่มาชิกไดรับคำตอบในเวลาที่กำหนด C5 จำนวนครั้งทีส่มาชิกไดรับคำตอบในเวลาที่กำหนด x100 4% ไมม ี ไมม ี 80% 80% 80% 80% 
 จากการสอบถามของสมาชิก  จำนวนครั้งทีส่มาชิกตดิตอสอบถามทั้งหมด    (ไมม)ี (ไมม)ี (85%)  

 
มมุมองดานการเงนิ ( 7 ดชันีชีว้ัด) 

ลำดบั ดชันีชีว้ัด รหัส สตูรคำนวณ น้ำหนกั  ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
1 จำนวนเงินรับฝากตอสินทรัพยรวม F1 จำนวนเงินรับฝาก x 100 5% 38% 36% 39% 40.5% 41.5% 42.5% 
    สนิทรัพยรวม    (40%) (43.4%) (46.24%)  
2 จำนวนบัญชีเงนิฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ F2 จำนวนบัญชีเงนิฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบเฉลีย่ตอเดือน x 100 5% ไมม ี 61.42% 100% 100% 100% 100% 
 (ยกเวนออมทรัพยสนิมธัยสัถทีไ่มเคลือ่นไหว)  จำนวนบัญชีเงนิฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบเฉลีย่ตอเดือนตามแผน    (100%) (153%) (153%)  
3 จำนวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม F3 จำนวนทุนเรือนหุน x 100 3% 51.89% 48.47% 48% 47% 46% 45% 
   สนิทรัพยรวม    (48%) (48%) (45%)  
4 อัตราผลตอบแทนการออม F4 อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากและเงินปนผลเฉลี่ย ลบดวย 4% 3.03% 2.58% 2.5% 2.5% 1.5% 1.5% 
   อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจำ 1 ป เฉลีย่ของธนาคาร    (2.96%) (1.6%) (2.69%)  
5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอก F5 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอก ลบดวย  4% 5.38% 3.49% 3.5% 3.5% 1.0% 1.5% 
   อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจำ 1 ป ของธนาคาร    2.31% (1.4%) (2.19%)  
6 ปริมาณสภาพคลองทางการเงินทีจ่ดัสำรองไว F6 จำนวนเงินสดที่สามารถระดมไดตอวัน  4% ไมม ี  2.00   2.00   2.00   2.00   2.00  
 บริการสมาชิก  (2 % เงนิฝากของสมาชิก +  จำนวนเงินทีส่มาชิกขอกูเฉลีย่ตอวัน)     '(3.00)  (8.51) (14)  
7 ผลตางอัตราดอกเบี้ยเงนิกูและเงินฝาก F7 อัตราดอกเบี้ยเงนิกูสามญัทั่วไป - อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพยพเิศษ 5% ไมม ี 3.36% <3.36% <3.36% <3.36% <3.25% 
        (3.10%) (2.75%) (3.50%)  
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รายงานกิจการประจำป 2550 

มมุมองดานสงัคมและขบวนการ (6 ดัชนชีีว้ัด) 

ลำดบั ดชันีชีว้ัด รหัส สตูรคำนวณ น้ำหนัก  ป 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
1 จำนวนเงินจัดสรรเปนสวัสดิการเพือ่สมาชิก SO1 จำนวนเงินจัดสรรเปนสวัสดิการเพือ่สมาชิกปปจจบุัน x 100 4% 1.42% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 
    ทนุเรือนหุนของปปจจบุัน    (0.89%) (0.38%) (0.06%)  
2 เงนิสวัสดิการทีส่มาชิกไดรับ SO2 จำนวนเงินสวัสดิการสมาชิกทีจ่ายของปปจจุบัน 3%  431   569   600   650   700   776  
   จำนวนสมาชิกปจจุบัน    (748) (742) (776)  
3 จำนวนสมาชิกทีไ่ดรับวารสาร  SO3 จำนวนครั้งตอป  x จำนวนสมาชิกทีไ่ดรับวารสาร x 100 3% ไมม ี   50% 75% 100% 100% 
    จำนวนครั้งตอปตามแผน  x จำนวนสมาชิกทีไ่ดรับวารสารตามแผน      (167%) (117%) (100%)  
4 จำนวนกลุมสมาชิกทีจ่ดักิจกรรม SO4 จำนวนกลุมสมาชิกทีจ่ดักจิกรรม x 100 4% 0.64% 0.00% 10% 15% 20% 20% 
   จำนวนกลุมสมาชิกทัง้หมด    (4%) (5%) (10%)  
5 จำนวนครั้งทีเ่ขารวมหรือสนับสนุนขบวนการ SO5 จำนวนกิจกรรมทีเ่ขารวมหรือสนับสนุนขบวนการสหกรณ x 100 3% 100% 62.50% 100% 100% 100% 100% 
 สหกรณ  จำนวนกิจกรรมทีเ่ขารวมหรือสนับสนุนขบวนการสหกรณตามแผน    (100%) (80%) (100%)  
6  จำนวนกิจกรรมที่สงเสรมิสมาชิกและสังคม SO6 จำนวนกิจกรรมทีส่งเสรมิสมาชิกและสังคม x 100 3% 36.36% 56.67% 100% 100% 100% 100% 
   จำนวนกิจกรรมทีส่งเสรมิสมาชิกและสังคมตามแผน    (98%) (109%) (95%)  

หมายเหต ุ          
 1. คาทีแ่สดงในวงเล็บ (        ) คือ คาแสดงผลการดำเนินงาน  

2. สหกรณเหน็ควรปรับปรุงเปาหมายดัชนีชี้วัดความสำเร็จของป 2551 รวม 5 ดัชนีชี้วัด ดังนี้ 
    2.1 บริการเงนิกูตามวัตถุประสงค (C1) จากเปาหมายเดมิ จำนวน 2 เทาของป 2546  เปน 6 เทาของป 2546 
    2.2 จำนวนครั้งทีส่มาชิกมาใชบริการทางการเงนิ (C2) จากเปาหมายเดมิเพิม่ขึน้ 100 % เนือ่งจากจำนวนที่เพิม่มากวา 100% จงึเปลีย่นเปนเพิ่มขึน้จากป 2546 จำนวน 4 เทา 
    2.3 อัตราผลตอบแทนการออม (F4) จากเปาหมายเดมิสวนตางระหวางสหกรณกบัสหกรณ  2.5 % ลดเหลือ 1.5 % เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเงนิ 
    2.4 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอก (F5) จากเปาหมายเดมิสวนตางระหวางการลงทนุภายนอกกบัฝากธนาคาร 3.5% ลดเหลือ 1.5 % เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเงนิ 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

หนังสือรับรองของสหกรณ 
 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

      วันที่  17  มกราคม  2551 
เรียน   นายการุญ  ทองโสภิต 

หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 และผลการดำเนินงาน สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระ
สำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดหรือไม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบ ซึ่งงบการเงินดังกลาว
ไดจัดทำขึ้นตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปนดังตอไปน้ี 
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดงรายการและ

ขอมูลตาง ๆ 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของท้ังหมด 
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่

สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน 
4. สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตอ        

งบการเงิน นอกจากน้ี สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล ซึ่งหาก
ไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงิน 

5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับ 
ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนำมาพิจารณาเปด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสำรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน 
 6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจำกัดการใชเงินกู 
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอผูกมัดใด ๆ  

ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลว และอาจเกิดขึ้นในภายหนาไว

อยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมดที่สหกรณใหแกบุคคล 
ที่สาม  นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

9. นอกจากเรือ่งทีอ่ธิบายไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว ไมมเีหตกุารณใดเกดิขึน้ หรอืไมปรากฎขอเท็จจริงใด 
ที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสำคัญ ซึ่งตองนำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท) 
  ประธานกรรมการดำเนินการ 

  (นายวิชิต  สนธิวณิช) 
  กรรมการทำหนาท่ีผูจัดการ 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

 ป 2550 ป 2549
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  71,164,169.50  142,750,714.03 
เงินลงทุน 3
     ระยะส้ัน  180,177,070.22 25,000,000.00 
     ระยะยาว  600,000,000.00  225,585,083.20 

รวมเงินลงทุน  780,177,070.22  250,585,083.20 
ลูกหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียคางรับ 4

ลูกหน้ีระยะส้ัน  637,474,695.96 589,600,078.51 
ลูกหน้ีระยะยาว  2,974,711,650.28 2,799,071,000.55 
ดอกเบ้ียคางรับ  2,225,273.22 1,409,186.84 
รวมลูกหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียคางรับ  3,614,411,619.46  3,390,080,265.90 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ
ลูกหน้ีระหวางดำเนินคดี
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ

0.00 946,382.71 
0.00 946,382.71 
0.00 0.00 

เคร่ืองใชสำนักงาน - สุทธิ  3,004,351.54  2,173,071.81 
สินทรัพยอ่ืน 5  5,472,452.45  2,828,868.58 

รวมสินทรัพย  4,474,229,663.17  3,788,418,003.52 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 และ 2549
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 ป 2550 ป 2549
หน้ีสินและทุนของสหกรณ หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสิน
เงินรับฝาก 6  2,068,907,435.82  1,644,235,896.49 
เงินกูยืมระยะส้ัน 7  30,000,000.00 0.00 
หน้ีสินอ่ืน 8  17,416,516.79  24,273,597.11 

รวมหน้ีสิน  2,116,323,952.61  1,668,509,493.60 
ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
หุนท่ีชำระเต็มมูลคาแลว  1,997,780,400.00  1,809,797,550.00 

ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 

 118,719,563.40  104,188,211.53 
9  70,494,710.59  61,043,037.21 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำป  170,911,036.57  144,879,711.18 
รวมทุนของสหกรณ  2,357,905,710.56  2,119,908,509.92 
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ  4,474,229,663.17  3,788,418,003.52 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

 (นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ) 
 เลขานุการ 

 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
 วันท่ี  17  มกราคม  2551 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ป 2550 ป 2549
 บาท  %  บาท  % 

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินใหกูยืมและเงินฝาก  268,228,841.15  93.91  235,343,033.07  95.07 
เงินลงทุน  17,388,327.84  6.09  12,214,039.44  4.93 

รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน  285,617,168.99 100.00  247,557,072.51 100.00 
คาใชจายดอกเบ้ีย

เงินรับฝาก  85,773,528.76  30.03  70,002,462.26  28.28 
เงินกูยืมระยะส้ัน  614,643.82  0.22  6,014,412.90  2.43 

รวมคาใชจายดอกเบ้ีย  86,388,172.58  30.25  76,016,875.16  30.71 
รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ  199,228,996.41  69.75  171,540,197.35  69.29 
บวก รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย

คาธรรมเนียมแรกเขา  85,700.00  0.03  155,100.00  0.06 
รายได - จากการประเมินหลักประกัน  302,190.00  0.11  358,310.00  0.14 
รายไดสวนลด - บางจาก  0.00  0.00 278.76 0.00 
รายไดสวนลด - พรบ. รถยนต  12,150.00  0.00  14,900.00  0.01 
รายไดจากการตรวจสอบผลงานกอสราง  32,000.00  0.01  45,000.00  0.02 
รายไดจากการจำหนายทรัพยสิน  1,500.00  0.00  0.00  0.00 
รายไดเบ็ดเตล็ด  524,973.87  0.18  544,111.05  0.22 
รายได - จากเบ้ียประกันอัคคีภัย  0.00  0.00  8,228.75 0.00 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย  958,513.87  0.33  1,125,928.56  0.45 
หัก หน้ีสงสัยจะสูญ  (946,382.71) (0.33)  0.00  0.00 

หัก คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี

เงินเดือน  6,647,640.00  2.33  5,787,420.00  2.34 
คาลวงเวลา  558,330.00  0.20  502,638.00  0.20 
สวัสดิการพนักงาน  517,789.25  0.18  400,854.50  0.16 
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม  220,235.93  0.08  224,463.00  0.09 
บำเหน็จพนักงาน  970,100.00  0.34  1,201,480.00  0.48 
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 บาท  %  บาท  % 
คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

คาโทรศัพท  280,149.35  0.10  214,446.53  0.09 
คากระแสไฟฟาและสาธารณูปโภค  474,848.85  0.17  416,642.75  0.17 
คาบำรุงรักษาสำนักงานและครุภัณฑ  530,242.00  0.19  493,732.85  0.20 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร  97,354.05  0.03  88,513.02  0.03 
คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ  663,007.67  0.23  666,592.07  0.27 

คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก
เงินสมทบประกันชีวิต  5,494,915.00  1.92  5,438,405.00  2.20 
คาสงเสริมกิจกรรมกลุมสมาชิก  1,004,917.00  0.35  337,729.00  0.14 

คาใชจายดำเนินงานอ่ืน
คาใชจายประเมินหลักประกัน  512,890.00  0.18  494,810.00  0.20 
คาเบ้ียประชุมกรรมการ  413,030.00  0.14  380,400.00  0.15 
คาพาหนะและเบ้ียเล้ียง  1,380,746.50  0.48  1,260,840.00  0.51 
คารับรอง  70,953.25  0.02  59,868.00  0.02 
คาตรวจสอบกิจการ  144,000.00  0.05  144,000.00  0.06 
คาสมนาคุณ  486,949.00  0.17  442,758.00  0.18 
คาวัสดุและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  704,916.96  0.25  871,011.90  0.35 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  120,000.00  0.04  120,000.00  0.05 
คาจัดเก็บเอกสาร  139,631.28  0.05  94,488.73  0.04 
คาธรรมเนียมการสงไปรษณีย  727,738.20  0.25  1,186,871.00  0.48 
คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมเช็ค  507,204.50  0.18  414,496.23  0.17 
คาธรรมเนียมบัตรATM  2,204,300.00  0.77  1,912,200.00  0.77 
คาใชจายวันประชุมใหญ  2,121,414.00  0.74  2,303,637.90  0.93 
คาฝกอบรมสัมมนา  904,262.00  0.32  859,950.00  0.35 
คาใชจายดานประชาสัมพันธและเผยแพร  2,045,392.30  0.72  754,071.00  0.30 
คาใชจายทางศาลและประกันภัย  164,866.43  0.06  136,428.50  0.05 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด  44,432.90  0.02  42,666.75  0.02 
คาพัฒนาโปรแกรม  70,600.00  0.02  535,000.00  0.22 
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน  30,222,856.42  10.58  27,786,414.73  11.22 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 170,911,036.57  59.84 144,879,711.18  58.52 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จำกดั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรบัปสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 
 

สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ำคญั            
 - สหกรณบันทกึบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง          
 - สหกรณรบัรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสดัสวนของเวลา สวนจำนวนรายไดจะเทากบัอัตราดอกเบ้ียคูณดวยจำนวนเงินตนท่ี 
  คางชำระ  ตามระยะเวลาท่ีกูยมื           
  -  สหกรณไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การจัดช้ัน   
  คณุภาพลูกหนีเ้งนิกูและการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญในป พ.ศ.2544       
 - สหกรณต้ังคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวในจำนวนท่ีเพียงพอสำหรับการขาดทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยการพิจารณาลูกหนีแ้ตละรายท่ี 
  คางอยู ณวันส้ินปหรอื โดยคิดเปนรอยละของยอดลูกหนี ้ณวันส้ินปตามอายุของหนีท้ีค่างชำระของลูกหนีแ้ตละราย  
 - สหกรณตรีาคาวัสดุคงเหลอื / ของใชสิน้เปลืองตามราคาทุน       
 - คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ  คำนวณโดยวิธเีสนตรงในอัตราท่ีกำหนดไวในระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ 
  บัญชีของสหกรณ  พ.ศ.2542          
 - เงนิลงทนุระยะส้ัน/เงนิลงทนุระยะยาวท่ีเปนเงนิลงทนุในหลักทรพัยทีไ่มอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 
 - คาซอมบำรุง  คาซอมแซม  รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสำหรับทรัพยสนิรายการยอย ๆ ถอืเปนคาใชจายหกัจากรายได 
 - เงนิสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ  เงนิสดในมือ - เงนิฝากธนาคารทุกประเภทและเงนิฝากสหกรณทกุประเภท ทัง้น้ีรวม 
  ถงึเงนิฝากธนาคาร และ เงนิฝากสหกรณทีน่ำไปเปนหลักทรพัยค้ำประกนัหน้ีสนิดวย  

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดวย  ป 2550  ป 2549 
 บาท  บาท 

เงินฝากธนาคาร
เงินสด  0.00  0.00 
กระแสรายวัน  86,700.00  56,132.00 
ออมทรัพย  69,077,469.50  128,694,582.03 

                 เงินฝาก ธ.JP MORGAN  0.00  10,000,000.00 
                 เงินฝาก ธ.อาคารสงเคราะห
                 สลากออมทรัพยทวีสินชุด 40 ป
                 สลากออมสินพิเศษ งวดท่ี 32

 0.00  4,000,000.00 
 1,000,000.00  0.00 
 1,000,000.00  0.00 

รวม  71,164,169.50  142,750,714.03 



76

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

3.  เงินลงทุน  ประกอบดวย
 ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

 บาท  บาท 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน ธ.CITIBANK
ต๋ัวสัญญาใชเงิน ธ.DB
หุนกู ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 0.00  5,000,000.00 
 0.00  20,000,000.00 

 18,043,347.40  0.00 
หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด
ต๋ัวแลกเงินธ.กรุงไทย
หุนกู ธ.ไทยพาณิชย
ต๋ัวแลกเงิน ธ.ไทยพาณิชย
ต๋ัวแลกเงิน ธ.สแตนดารดชารเตอร

 2,541,735.80  0.00 
 10,000,000.00  0.00 
 50,000,000.00  0.00 
 49,591,987.02  0.00 
 50,000,000.00  0.00 

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน  180,177,070.22  25,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาว
 ราคาทุน 

 บาท 
 ราคาทุน 

 บาท 
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
หุนกู ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด
ต๋ัวแลกเงินธ.HSCB
ต๋ัวแลกเงินธ.กรุงไทย
ต๋ัวสัญญาใชเงิน ธ.DB
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง
เงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล

 0.00  18,043,347.40 
 0.00  2,541,735.80 
 0.00  10,000,000.00 
 0.00  10,000,000.00 
 0.00  10,000,000.00 

 50,000,000.00  5,000,000.00 
 5,000,000.00  5,000,000.00 

 100,000,000.00  100,000,000.00 

หุนกู-บมจ.การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
หูนกูบริษัท ธ.ไทยพาณิชย ลิสซ่ิง

 415,000,000.00  65,000,000.00 
 30,000,000.00  0.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว  600,000,000.00  225,585,083.20 
รวมเงินลงทุนท้ังหมด  780,177,070.22  250,585,083.20 

4.  ลูกหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียคางรับ  ประกอบดวย
 บาท  บาท 

ระยะส้ัน  637,474,695.96 589,600,078.51 
ระยะยาว  2,974,711,650.28 2,799,071,000.55 
ดอกเบ้ียคางรับ  2,225,273.22 1,409,186.84 

รวมลูกหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียคางรับ  3,614,411,619.46 3,390,080,265.90 
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5.  สินทรัพยอ่ืน   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

ดอกเบ้ียพันธบัตรคางรับ
ดอกเบ้ียหุนกู-บมจ.ปโตรเลียมแหงประเทศไทยคางรับ

 2,022,191.78 2,022,191.78 
 1,174,093.12 272,465.72 

วัสดุและเคร่ืองเขียนแบบพิมพคงเหลือ  25,375.05 41,522.77 
รางวัลสลากออมสินคางรับ
เงินรอเรียกคืน

 81.00 0.00 
 14,386.00 14,386.75 

เบ้ียประกันชีวิตหมูคางรับ  130,137.00 190,066.00 
รายไดจากการลงทุนคางรับ
คาธรรมเนียมแรกเขาคางรับ
หลักทรัพยรอขาย
เงินประกันการใชโทรศัพท
เงินประกันการเชาตูไปรษณีย

 1,075,896.71 206,226.48 
 2,100.00 200.00 

 946,382.71 0.00 
 23,509.08  23,509.08 
 10,300.00  10,300.00 

เงินประกันการใชไฟฟา  48,000.00  48,000.00 
รวม  5,472,452.45  2,828,868.58 

6.  เงินรับฝาก   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ(สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพย เกษียณเปยมสุข
เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน(สหกรณกรมวิชาการเกษตร)

 287,046,886.56 248,442,710.90 
 20,355,776.21 13,311,882.85 

 1,417,118,949.73 1,159,682,589.73 
 210,145,049.28 92,031,588.88 
 95,348,924.65 60,404,316.45 
 1,200,000.00 51,200,000.00 

เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน(กระทรวงพาณิชย)  1,097,560.98 1,047,659.07 
เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค  31,726,365.70 14,855,475.26 
เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ)  2,161,357.97 1,903,462.53 
เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(24เดือน)
เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(36เดือน)
เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(48เดือน)

 751,000.00 600,000.00 
 430,000.00 370,000.00 
 360,000.00 360,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(60เดือน)
เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน-สมาชิกสมทบ(60เดือน)

 115,000.00 25,000.00 
 1,210.82 1,210.82 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง  1,029,939.80 0.00 
เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)  19,414.12 0.00 

รวม  2,068,907,435.82 1,644,235,896.49 
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7.  เงินกูยืม   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

เงินกูยืม - ธนาคารนครหลวงไทย  30,000,000.00 0.00 
รวม  30,000,000.00 0.00 

สหกรณกูยืมเงินจาก ธ.นครหลวงไทย วงเงินขออนุมัติกูยืม 150 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 3.87% , 5.48% ตอป โดยใช
ต๋ัวสัญญาใชเงินเปนหลักประกัน
สหกรณกูยืมเงินจาก ธ.ไทยพาณิชย วงเงินขออนุมัติกูยืม 135 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 4.50% , 5.73% ตอป 
โดยใชพันธบัตรรัฐบาล และหุนกู-บมจ.การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนหลักประกัน

8.  หน้ีสินอ่ืน   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

เงินรับโอนจากสมาชิก

เงินรอจายคืน

 681,656.70  874,802.93 
 437,516.46  8,318,059.37 

เงินสมนาคุณเจาหนาท่ีการเงินคางจาย
เงินสินไหมทดแทน
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี คางจาย
ดอกเบ้ียจาย - เงินรับฝากสหกรณอ่ืนคางจาย
ดอกเบ้ีย-เงินกูยืมคางจาย
เงินประกันสังคม - ลูกจาง
คาใชจายคางจาย
คาเบ้ียประกันชีวิตคุมครองหน้ี
เจาหน้ีคอมพิวเตอรครุภัณฑ
เจาหน้ี-ธ.ไทยพาณิชย
เบ้ียประกันอัคคีภัยรอนำสง
เจาหน้ี - ธ.กรุงไทย

 189,926.00  242,000.00 
 1,800,000.00 0.00 

 120,000.00  120,000.00 
 4,331.51  228,295.89 

 70,273.97 0.00 
 18,606.00  17,510.00 

 589,197.50  799,217.29 
 0.00  2,170,236.00 
 0.00  443,250.00 

 6,383,131.50  4,665,792.40 
 160,367.56  116,158.26 
 19,500.00  9,500.00 

คาธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกสมทบรอนำสง  600.00  0.00 
คารักษาบัญชีธนาคาร สมาชิกสมทบรอนำสง  19,500.00  0.00 
เงินบริจาคตามวัตถุประสงค
สำรองบำเหน็จเจาหนาท่ี
สวนลด-เติมน้ำมันบางจาก

 172,799.17  489,764.55 
 6,744,180.00  5,774,080.00 

 4,930.42  4,930.42 
รวม  17,416,516.79  24,273,597.11 
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9.  ทุนสะสมตามขอบังคับ   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

ทุนสาธารณประโยชน
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนขยายกิจการ

 1,666,338.75  1,741,888.75 
 2,952,399.00  1,966,418.00 
 2,430,000.00  2,330,000.00 

 30,279,960.00  20,279,960.00 
ทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก  33,166,012.84  34,724,770.46 

รวม  70,494,710.59  61,043,037.21 
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ป 2550 ป 2549
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ 170,911,036.57 144,879,711.18
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเส่ือมราคาสินทรัพย 663,007.67 666,592.07
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเกินความตองการ (946,382.71) 0.00
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ(เพ่ิมข้ึน) (816,086.38) (94,774.01)
ดอกเบ้ียและปนผลคางรับลดลง 0.00 166,559.57
รายไดจากการลงทุนคางรับ(เพ่ิมข้ึน) (869,670.23) (206,226.48)
ดอกเบ้ียหุนกู - บมจ.ปโตรเลียม คางรับ (901,627.40) 0.00
เงินรางวัลออมสินคางรับ (81.00) 0.00
เงินสมนาคุณเจาหนาท่ีคางจายลดลง (52,074.00) 5,030.00
สำรองบำเหน็จพนักงานเพ่ิมข้ึน 970,100.00 1,201,480.00
คาใชจายคางจายลดลง (210,019.79) 13,043.00
ดอกเบ้ียเงินกูยืมคางจายเพ่ิมข้ึน 70,273.97 (119,473.97)
คาธรรมเนียมแรกเขาคางรับ(เพ่ิมข้ึน) (1,900.00) 0.00
ดอกเบ้ียจาย - เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืนคางจาย(ลดลง) (223,964.38) 211,994.52
คาธรรมเนียมแรกเขารับลวงหนา(ลดลง) 0.00 (3,300.00)

กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง

168,592,612.32 146,720,635.88

ลูกหน้ีเงินกู (223,515,267.18) (373,827,640.63)
วัสดุคงเหลือ 16,147.72 (8,432.28)
เงินรอเรียกคืน 0.75 222,847.18
เบ้ียประกันชีวิตหมูคางรับ 59,929.00 (106,329.00)

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับโอนจากสมาชิก (179,669.48) 293,324.39
เบ้ียประกันอัคคีภัยรอนำสง 44,209.30 26,872.26
เงินรอจายคืน (7,850,638.91) 8,143,977.64
เงินสินไหมทดแทน 1,800,000.00 (333,072.93)
เจาหน้ีคอมพิวเตอรครุภัณฑ (443,250.00) 443,250.00

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
งบกระแสเงินสด

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
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ป 2550 ป 2549
บาท บาท

เงินประกันสังคม-ลูกจาง 1,096.00 429.00
เงินบริจาคตามวัตถุประสงค (316,965.38) (30,561.24)
เจาหน้ี - ธ.ไทยพาณิชย 1,717,339.10 3,735,913.40
เบ้ียประกันชีวิตคุมครองหน้ี (2,170,236.00) 768,086.76
เจาหน้ี - ธ.กรุงไทย 10,000.00 9,500.00
คาธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกสมทบรอนำสง
คารักษาบัญชีธนาคาร สมาชิกสมทบรอนำสง

600.00 0.00
19,500.00 0.00

เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน (62,214,592.76) (213,941,199.57)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซ้ือเคร่ืองใชสำนักงาน (1,494,287.40) (959,273.00)
เงินลงทุนหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึน) (134,591,987.02) 58,173,312.26
หุนกู-บมจ.ปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน (350,000,000.00) 0.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมข้ึน (45,000,000.00) 0.00

เงินสดสุทธิ(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (531,086,274.42) 57,214,039.26

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทุนเรือนหุนเพ่ิมข้ึน 187,982,850.00 171,674,160.00
เงินสดจายทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก (2,822,083.18) (3,097,736.20)
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (575,550.00) (1,468,520.00)
เงินสดจายทุนสงเสริมการศึกษา (2,514,019.00) (1,612,050.00)
เงินกูยืมเพ่ิมข้ึน 30,000,000.00 (120,000,000.00)
เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน 424,671,539.33 263,378,203.49
เงินสดจายคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ (10,000.00) (10,000.00)
เงินสดจายเงินปนผล (97,670,071.75) (80,268,334.25)
เงินสดจายเงินเฉล่ียคืน (14,708,617.75) (8,515,830.00)
เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี (2,639,725.00) (2,355,009.00)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 521,714,322.65 217,724,884.04

เงินสดสุทธิ(ลดลง) (71,586,544.53) 60,997,723.73
เงินสด ณ วันตนป 142,750,714.03 81,752,990.30
เงินสด ณ วันส้ินป 71,164,169.50 142,750,714.03



82

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

ภาคผนวก
รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2550

(รวม 1,841,100 บาท)
1 นายชีรชัย จิราพงษ
2 นางสมศรี ชาญชญานนท
3 นายสมศักด์ิ เรงเพียร
4 นางอวยพร อาภาพิพัฒนกุล
5 นางศศิธร ทิมอุดม
6 นางวัลภา มะเฟอง
7 น.ส.สมพร ศรเจริญ
8 นางทิพยดา ชิยางคบุตร
9 นางจิดาภา คำเสริมสอน
10 นายบุญเสก ทวมเจริญ
11 นางจรัสศรี สุมาพา
12 นายสุชาติ เตียวพานิช
13 นายจีระศักด์ิ ทิพยมูสิก
14 นายธงชัย พรไพบูลย
15 นายสมบัติ กลายเจริญ
16 นายอดิศักด์ิ บรรณสาร
17 นายบุญชวย พานิชย
18 นายวรชัย ไหมธนโชติ
19 นายกฤตธี จันทรสงา
20 นายประเวช วิรัตน
21 นายจรัญ บุญประเสริฐ
22 นายพงษศักด์ิ ฉัตรเดชะ
23 นายมานพ อ่ิมอราม
24 นายสมเกียรติ บานกลวย
25 นายมนตรี พุทธวงศ
26 นางเย็นจิต ศิริภัทรากูร
27 นายภุชงค หวังวีระ
28 นางพนิตตา บุญเพ่ิม
29 นายอนันต มิตรคุณ
30 นายกฤษณ สุริยินทร
31 นางมาลี ชัยกล
32 นายประสงคทรัพย พิมพรัตน
33 นายดนุชา ดะเซ็ง
34 นางกำไร ปานเพ้ิง
35 นายนิรันดร คำสินธุ
36 นายนาถพงศ สุวรรณวาทิน
37 นายหล่ำ เซาะกาน
38 นางจารุวรรณ จันแพ
39 นางพิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน
40 นายจักรี มนตรีศาสตร
41 นายอุดม ตันวัฒนธนากุล

42 นายวิรัตน กล่ินหอม
43 นายดำรง จักรมานนท
44 นายธีรยุทธ สมตน
45 นายศักด์ิสิทธ์ิ พงษโสภา
46 นางโสภา ปลองอิศวร
47 นายวรชัย ทองวัฒนะ
48 นายวีระพล พัฒนคุม
49 นางนิภา ฆองวงษ
50 นายธีรพันธ พวงสุนทร
51 นายสมเด็จ จำป
52 นางศศิธร สายสุนทร
53 นายสุวิทย อองสมหวัง
54 นายบุญหลาย จันทรประทักษ
55 นางตวงรัตน โพธ์ิเท่ียง
56 นางวารุณี มาเกิด
57 นายศรจักรพร จ.ชมประสพ
58 นายสมชิด เพชรอยู
59 นางอรวรรณ อาจนาฝาย
60 นายสงา แสงดี
61 นางปยะพร หงษเงิน
62 นายไกรสร ล่ิมวงศ
63 นางสถาพร พ่ึงพระเกียรติ
64 นางสมมาตร จำเริญวรทศ
65 นายสุรัติ กาญจนกุญชร
66 นายวีรพล กนกกรรณ
67 นายธวัชชัย วงศประเสริฐ
68 นายกิตติศักด์ิ ทิตยสีแสง
69 นายกิตติ สินสุข
70 นายสังเวียน พาลีตา
71 นายอรรณพ บุญเต็ม
72 น.ส.อัชฎา ชิตโชติ
73 นายสมชาติ วรภัทรหิรัญมาศ
74 นางพิสมัย แพทยปรีชา
75 นางวันทนีย เกียรตินำพาพร
76 นายสุรินทร คำภูษา
77 นายสมศักด์ิ ฉัตรเงิน
78 นางนฤมล ภานุนำภา
79 นางวิชชุดา เนืองนิตถา
80 นางสิริพร บุญรอด
81 นายธนะกาญจน ศรีสมบูรณ
82 นายวิชัย การะเวก

83 นายนิวัฒน หงสพันธ
84 นายเดชา พงษพานิช
85 นางรุจีรัตน ใจรักษ
86 นายสุเทพ รัตนยอดกฤษ
87 นางวัฒนา สวางวิวัฒน
88 นายเจริญศักด์ิ ศรีรักษา
89 นางอนุชยา ชำนาญคิด
90 นายวิน เตียวพานิช
91 นางชวิณี ชูวงคอภิชาติ
92 นางกาญจนา มาแจง
93 นายทวี จอยศิริ
94 นายประดิษฐ ดิษฐวิบูลย
95 นายสุทัศน คงแยม
96 นายศักด์ิศิริ เจริญเนตร
97 นางนพพา กาบตุม
98 นางเพ็ญพิศ พรหมเดช
99 นายนอย พ่ึงโพธ์ิทอง
100 นายสมพร รัตนคช
101 นายวรศักด์ิ ฟองจันทร
102 นายกิตติมศักด์ิ สุภาวณิชย
103 นายยุทธนา ดาวเดน
104 นายทวี รัตนวงศ
105 นายกฤษดา เดชดี
106 นายสุธรรม ชาญณรงค
107 นายสมชาย ดิษฐศร
108 นายศักรินทร จารุพงศ
109 นางกาญจนี ทวีสัตย
110 นายเทิดศักด์ิ พิทักษธรรมคุณ
111 นายธนพล สุวรรณช่ืน
112 นายเจษฎา อ๊ึงเหมอนันต
113 นายสมเกียรติ บุญเรือง
114 นายสมพงษ กรีดกราย
115 นายภูมิไพยม มะลิพัฒน
116 นางพิรุณพร จันทรทอง
117 นางสมพร พยัคฆะ
118 นายศิริวัฒน ทองเปย
119 นายชัยยันต คำปอ
120 นางทิพวรรณ เศรษฐพรรค
121 นายธงไชย วงษสงา
122 นางชนากาญจน กันภัย
123 นางสดใส สวาง

124 นางสุนันท พิพัฒนสมบุญ
125 นายจุฒิรักษ คุณเศรษฐ
126 นายสุริยะ ถาวรแกว
127 น.ส.วิลัย ไชยพัฒน
128 นายสมเนตร สวาง
129 นางสมสุข สัมฤทธ์ิ
130 นายกมล สมบูรณญา
131 นายสุธี วิสุทธิเทพกุล
132 นายพงษศักด์ิ จักรกุล
133 นายเทียนชัย จินดามณี
134 นายเจษฎากร กอนฝาย
135 นางจุฑารัตน เทพมงคล
136 นายประสิทธ์ิ ภาสอน
137 นายมนัส พุมแกว
138 นางละออง แสนยาพันธุ
139 นางสายสนิท ศุภวงษ
140 นายเทพนิมิตร สาธุสิทธ์ิ
141 นายพิพัฒน จันทรเอ่ียม
142 นายสมพงค บุญสนอง
143 นายสังเวียน ขุนเกตุ
144 นางประภัสสร กระจายศรี
145 นางคณิสรา เอ่ียมพานิช
146 นายสุทัศน ศรีทอง
147 นายวิศิษฐ จันทรโณทัย
148 นายสุเทพ ขึงกระโทก
149 นายสวัสด์ิ โพธ์ิชัย
150 นายสวาง เฟองกระแสร
151 นายพูลศักด์ิ ศุภเจียรพันธ
152 วาท่ี ร.ท. คำนึง นันทโพธ์ิเดช
153 นางพุทธชาติ จิตรสวาง
154 นายจิตรกร อุปพงษ
155 นายสถิตย ศรีสัมพันธ
156 นายวัชระ ปองชาลี
157 นายอุรศาสตร ๅชา
158 นายอมร อาชาเพ็ชร
159 นายปกาสิต นุชมี
160 นายสมรักษ สินธุรส
161 นางสุกัญญา ดีดา
162 นายอาทิตย สิโนทก
163 นายสุริยา ฟองมูล
164 นางจันทรเพ็ญ มุมกลาง
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165 นายสุภี สมภาวงษ
166 นางธัญวรัตน แตงผ้ึง
167 นายสมเกียรติ เสนานุช
168 นายชัยยุทธ คุณชมภู
169 นายศักด์ิสิทธ์ิ พลทรัพยศิริ
170 นางภูเวียง ไชยวงษา
171 น.ส.ศิริพร นวานุช
172 น.ส.ประทุม สนงาม
173 นางสุมาวดี พงษไชย
174 นางภิตินันท ไชยเดช
175 นายปรีชา กงอัมพร
176 นายชลอ โพธ์ิศิริ
177 นางปาณิตา งามสอาด
178 นางจินดา กุลพญา
179 นายนิวัตร บุพสุวรรณ
180 นางอุไรรัตน บางหลวง
181 นายอุดมพร ศิริรักษ
182 นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย
183 นางเกศินี พราหมพันธุ
184 นายอิทธิกร พูลนิล
185 นายประดิษฐ นพศิริกุล
186 นายไพรัช อุทัยแสง
187 นางนุชนารถ นิลกำแหง
188 นายยงยุทธ มีแสงพราว
189 นายสุรพงษ อนุชน
190 นางมานฟา แสงสมัย
191 นางสุพัตรา สิงหอมร
192 นางดลฤดี บุญญา
193 นางณัชกานต อินสวัสด์ิ
194 น.ส.มณีรัตน สิริกวินกอบกุล
195 นางสุณีรัตน ทรัพยบัว
196 นางประสิทธ์ิ สุปรีย
197 นายวิโรจน ทองอินทร
198 นางมยุรี จิตตแกว
199 นายศรันยพงศ วรรณพิณ
200 นายสมสกุล ทองลุน
201 นางอาภรณ ผลอาหาร
202 นายมนตสังข ภูศิริวัฒน
203 นายสมยศ ดวงนา
204 นางอัจฉราพรรณ สอนไวย
205 นางหว่ัน บัวเขียว
206 นายอภิชัย มณีธร
207 นายศิลปชัย จันทรนนท
208 นายประเสริฐ ประถมพักตร
209 นายการันต ฐาปนาเวท
210 นายสมชาย เหลาอินทร
211 นางจรีรัตน เครือแวงมนต

212 นายบัณฑิต ทมโคตร
213 นายประสิทธ์ิ ชงโค
214 นายสุชัจจ นันทนพงศ
215 นายสงวน จันทรสูรย
216 นายศักด์ิเสริม คำแดง
217 นางพรนภัส รอยบาง
218 นางวาสนา สิงหพงษ
219 นางรัตนา มวงเทศ
220 นายสมชาย ย้ิมสนิท
221 นายเฉลิม โพธ์ิชัย
222 นางสมคิด ไวยกัญหา
223 นายนิพร วนากมล
224 นางพันธมาศ แกวนะรา
225 นายคำสอน ศรีชัยสิทธ์ิ
226 นายจันดา ผาจันทา
227 นางอุมาพร บัววิเชียร
228 นายชำนาญ พ่ึงชู
229 นายยงยุทธ อมรจันทรเพ็ญ
230 นางอำไพ เพ็ชรเพ็ง
231 นางสุภาวดี อยูผาสุข
232 นายธวัช ไชยพัฒน
233 นายผาด อุรีรักษ
234 นายสน่ัน พันธุงาม
235 นางนุน เตียวพานิช
236 นางสุมิตรา บุญชิต
237 นางอรอนงค เวียงนาค
238 นางเสนห สองสีโย
239 นายเลิศชาย ปราณี
240 นายบุญเสริม อาทรวิริยกุล
241 นายอรุณ พงศไพฑูรย
242 นางพรชรินทร บุญเจริญ
243 นายสาคร วิทยพันธุ
244 นายอำพล ผลอนันต
245 น.ส.กลางเดือน เจียมเจริญ
246 นายวชิระ วัฒนุวรรณ
247 นางสุวรรณี เจริญกลกิจ
248 นางแสงจันทร เติมลาภ
249 นางอมรรัตน เภสัชชะ
250 น.ส.รัชนี วิสุทธิแพทย
251 นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช
252 นางพบพร รัตนสุวรรณ
253 นายสัมพันธ บัวทอง
254 นายวินัย สาใจ
255 นายประยุทธ สกุลทา
256 นางยุพดี ทองสวาง
257 นายจีรศักด์ิ แสงศรี
258 นางจินตนา เพชรเชย

259 นางณัฐฐิดา เหมทานนท
260 นางมริสา สาระอาภรณ
261 นายณรงค สังขทอง
262 นายจรัญ มากสมบูรณ
263 นางสมมารถ บางประดิษฐกุล
264 นายธาราเทพ โกมาสถิตย
265 นายอุสาห กินีสี
266 นายภุชงค สินธุรัตน
267 นายนเรศ วรวลัย
268 นายปราโมทย ศรีแกน
269 นายณรงค บุญประเสริฐ
270 น.ส.จิดาภา โสภณ
271 น.ส.มันทนา แกวลำใย
272 นางสุมนา ศิริวิลาศ
273 นายวิบูลย เรืองศรีศุภพงศ
274 นายศิริพงษ สุวรรณลพ
275 นายประหยัด คำพิมพา
276 นางจิตชญา จันทรทอง
277 นายคำปน สืบสิงห
278 นายสุดชาย วิสิทธิพานิช
279 นายมงคล สืบคา
280 นางสุชีลา ธีราภรณ
281 นายณรงค ชูประเสริฐ
282 นายบุญฤทธ์ิ สุขอนันต
283 นายสุขอนันต ทองชัย
284 นายไพฑูรย ฤกษอราม
285 นางสุภาวดี บุญสำราญ
286 นายเดชา เช้ือบุญยืน
287 นางโสภา กระจาดทอง
288 นายสุวัฒน ณรงคฤทธ์ิ
289 นายสมชาย สุวรรณชาติ
290 นางประภา พุมขจร
291 นางวรรณา ก่ิงกาญจน
292 นายวิชัย มูลธิ
293 นางธิดา อินทับ
294 นายทรงชัย สมณะ
295 นายสมชา วงคใจ
296 นายปรารภ ปฐมเพทาย
297 นายสมใจ พรหมจิตต
298 นางขวัญลักษณ ทองคำ
299 นายพิทักษ บุญจันทร
300 นายอำนวย ปวงคำ
301 นายเชษฐา ประทุมมาศ
302 นายนำชัย สุขเจริญ
303 นายบุญจาบ แกวนพรัตน
304 นายสัมพันธ สาสุนีย
305 นางภาวันสินี น้ำแกว

306 นางธนวรรณ บัวกานทอง
307 นายบำรุง ภัควนารมย
308 นายดาวรุง ยะอนันต
309 นายจันทร ทาจันทร
310 นายชาญ เทพสุภา
311 นายเดชณรงค คำชัยวงศ
312 นายประทีบ ทองสุข
313 นายสุธรรม ชูสุวรรณ
314 นายถาวร ตันตระกูล
315 นายสุรยุทธ หลิมตระกูล
316 นางนันทนา บุณยานันต
317 นายบุรินทร ปุริมะ
318 นางอุไรวรรณ หนูดำ
319 นายพิรุจน ศุขรินทร
320 นายธนิตย หนูย้ิม
321 นายประสาท จิตตวารี
322 นายองครักษ ฤทธิรุฒม
323 นายปรีชา ศรีจันทะวงศ
324 นายอิทธิพล อยูไพบูลย
325 นายฐะนะวัฒน เสงสง
326 นายธีระศักด์ิ มุสิกเจียรนันท
327 นายไพบูลย พงษพานิช
328 นางสมสุข วิรัตจริยาพร
329 นางกรภัทร ดำรงคไทย
330 นายศรีวรรณ เตชะช่ืน
331 นายสมชาย น้ำหอม
332 นายสมเกียรติ ศรีแกว
333 นายพิสุทธ์ิ คงเติม
334 นางประคอง เกิดแสง
335 นายมนู ผงสุภา
336 นายสุระศาสตร ประสม
337 นายเชวง ศีลพร
338 นายเลิศฤทธ์ิ ปราณี
339 นางอัญชลี จันทรสงา
340 นางวารณี นามะสนธิ
341 นายชาญณรงค เหลาสูงเนิน
342 นายวรวิทย ศรีสำราญ
343 นายคมสันต กนิษฐกุล
344 นายรัชสิต จงจรัสพร
345 นายมาโนชน บุญยานันต
346 นางอรุณศรี รัตนากร
347 นายอนันต ชูสงค
348 นายสัมพันธ อินทองแกว
349 นายประดิษฐ เปรมใจ
350 นายสงวน ทนันชัย
351 นายสวัสด์ิชัย ชูพรม
352 นางธนิดา แจงสุทิมล
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353 นายพรเทพ ศิระวงษ
354 นายกอง ประเสริฐสาร
355 นายสัมฤทธ์ิ ถิรคุณ
356 นายพีระพล อวมบุญมี
357 น.ส.อวยพร พลนาคู
358 นายวิรัตน ไสยะ
359 นายประคอง ชุมภูทอง
360 นางวาสนา สรอยจำปา
361 นายปรัญญา เสนาฤทธิไกร
362 นางสุนทรี บุบผามาศ
363 นายสวัสด์ิ แกวนะรา
364 นายอินจันทร สีสงค
365 นายอรุณ เหลียววนวัฒน
366 นายนพดล คงดี
367 นายนิพนธ ภิญโญ
368 นางสุชิลา วงคสายถนอม
369 นายสุกิตติ สุรัติรางคกุล
370 น.ส.สุนียนุช พงษอนันต
371 นายพุฒิพงศ ปนแกว
372 นางพรจิตร ม่ันฤกษ
373 นายณัฐพงศ ศรีสนิท
374 นางนงลักษณ ภูโต
375 นายชัยพร มูลธิ
376 นายมนัส แสงเทียน
377 นางสุมามาลย พันธุเพ็ง
378 นางอุทุมพร ถาวร
379 นางจรีรัตน พลอยแดง
380 นายสุรชาติ คูเจริญถาวร
381 นางพรกมล พวงธรรม
382 นายเบ็ญ บุญธรรม
383 นางสุพรรณี เน่ืองดิถี
384 นายถนอม แพงแกว
385 นายประทีป เอกฉันท
386 นายมาณพ รอดแจม
387 นายยุวบูลย ชัยปล้ืม
388 นายนิวา บุญชวย
389 นางสำราญ หวังดี
390 นายประทุม เพ็งพวง
391 นายรำพรรณ หนอพรหม
392 นายประยุธ ชลสุวรรณ
393 นายธีระวุฒิ คงสวัสด์ิ
394 นายสมชาย ออนอาษา
395 นายสันติ กิตติบรรพชา
396 นางบุษรา มากสมบูรณ
397 นายปราโมท หานวิไล
398 นายสวาง ทิพยนุกูล
399 นายประสงค ศรีพรม

400 นายสุวิทย อุปถัมภ
401 นายปรีชา ศรีวิไล
402 นางสุภิญญา ศรีสุทธ์ิ
403 นายประสพ สุวรรณนอย
404 นายสมยศ สิทธิบุตร
405 นายสหพันธ นุยเสง
406 นายไกรศรี มณีออน
407 นางอุษณีย กันทพงษ
408 นายจ่ืน วงศกา
409 นายปฐม ศริพันธุ
410 นายกองเกียรติ ไชยนะ
411 นายรัชพล ชาญพิทยกิจ
412 นางสมบูรณ บุญรอด
413 นายดิเรก สุดขาว
414 นางคนึงนิจ บุญศรี
415 นายปรารภ หาญชาง
416 นางวันวิสาข นันทสุทธิวารี
417 นายกมล ดวงพันนา
418 นางวิพาภรณ เปลงเกียรติกุล
419 นางอำพัน แสงพงศานนท
420 นางอมรรัตน หวงแกว
421 นางสุนันทา วิสิทธิพานิช
422 นายสำราญ ทิมแหว
423 นางวราภร หลอจิตตเสียง
424 นายศรชัย สังคเลิศ
425 นายจำรัส จำปาสด
426 นายชาติชาย ศรีแผว
427 นางถนอม ทองกำเหนิด
428 นางธนสร นิลพร
429 นายสัมพันธ เพชรนาจักร
430 นางสิริพร มาสุข
431 นายประสงค พงวาเรศ
432 นายประกอบ ทองเส็ม
433 นายมานพ คำตัน
434 นายสมโภชน คลายนาค
435 นางพิมล นันตา
436 นายไพรัช พันธุเจริญ
437 นายปรเมษฐ ศรีนามะ
438 นายอุดม ทาสอน
439 นายมอง พันธชู
440 นายประวิตร ไพรัตน
441 นายวิษณุวัต ตันติโกวิทย
442 นายบุญมา ลันวงษา
443 นางประจวบ เอ่ียมสะอาด
444 นายวิเชียร เอ่ียมสะอาด
445 นายพงศพีระ วงศคำลือ
446 นายมงคล ประเสริฐ

447 นายธันวา มวงทอง
448 นายชัยรัตน รัตนดำรงภิญโญ
449 นางบุศรินทร เข็มใหญ
450 นายศุภชัย สุกใส
451 นายนิรัฐ นิภานันท
452 นายจรัล หวังกิจ
453 นางนิตยา แดงชวง
454 นายนพรัตน ดอกดวง
455 นายไพโรจน ถินทะชัย
456 นายสมยศ กระปุกทอง
457 นายมานะ บุดดี
458 นายนริศ เล็กบำรุง
459 นางนงเยาว สรอยสุวรรณ
460 นายสมัคร หลงกุล
461 นายสุรศักด์ิ พีรภูติ
462 นายนิกร เช่ียวชาญ
463 นายจิรศักด์ิ นิรโศก
464 นางอุปถัมย โทนธนู
465 นายอำนาจ มวงปรางค
466 นายรัชชัย สุทธิมา
467 นายประยูร ประยูรชาญ
468 นายสิรภพ ดรดี
469 นายศักดา อัคราช
470 นายอภิเดช เตียวศิริทรัพย
471 นายวิเชียร ไทยก่ิง
472 นายสมบัติ สุภศร
473 นางนัทรีรัตน สุขแสนเจริญ
474 นายทองสุก บุดดี
475 นายประเชิญ สรอยทองคำ
476 นายสำอางค จันทะพฤกษ
477 นายนะเชียร จวบโชค
478 นางละเอียด รุจาคม
479 นายสมพร เอกวานิช
480 นายชัยกรณ กีฏามระ
481 นางพัชรินทร หินออน
482 นายภักดี มัจฉพันธ
483 นางจรัลรัตน มาเอม
484 นายปยะ อุรีรักษ
485 น.ส.สุมาลี ศรจันทร
486 นายอำนวย วงษเวียง
487 นายสุวรรณ มีชัย
488 นายประพจน สัตถาภรณ
489 นายภิญโญ วิยะรัตนกุล
490 นางยุวดี ใจหงษ
491 นายอรัญ สงพรมทิพย
492 นายสุรพล คำวงษา
493 นายพิทักษชัย สังขศิลา

494 นายอิทธิพงษ บำรุงสุข
495 นายไพโรจน โสดาวงษ
496 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปลาสุวรรณ
497 นายประยุทธ เส้ียวย้ิม
498 นายอนา อนาวิโล
499 นายสมชาย อวิคุณประเสริฐ
500 นางสำรวย บุญญรักษ
501 นายมานพ โพธ์ินอย
502 นายสาย คงมณีฉาย
503 นายบุญลือ รักศิลป
504 นายวุฒิ สุขแสง
505 นายออน เทือนสูงเนิน
506 นายวีรศักด์ิ พลคำ
507 นายสุพจน อินทรเหลาใหญ
508 นายฉัตรชัย ไหมเจริญ
509 นายนิเวช มะโนรี
510 นางไพฑูรย เรืองเจริญ
511 นายเจียม พันสนิท
512 นางสุนันทา อวิคุณประเสริฐ
513 นายพันธศักด์ิ วงศสูง
514 นายบุญสง สมเพาะ
515 นางอรทัย เกิดแกว
516 นายปรีชา อิทธิกุล
517 นายสันติ ศรีศิลปกร
518 นางจิดาภา ภรณพงศ
519 นายดำรัส ครสิงห
520 นายสุรพงษ วงษมีพันธ
521 นายนพดล ชำนาญ
522 นายชาญชัย ชูวงศ
523 นายเสนห คงชาลี
524 นางอวยพร ปานเทพ
525 นางพนารัตน ทาสาย
526 นายประหยัด โมจมสิน
527 นายมนตรี กำเหนิดหลม
528 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท
529 นางลัญชนา รอบวงษ
530 นายพงษศักด์ิ ขำคลาย
531 นางยุพดี สุกใส
532 นายวินิตย แตงผิว
533 นายอรุณ ทุมวงค
534 นายสมศักด์ิ เชียงทอง
535 นางพรทิพยภา ศรีสุวรรณ
536 นายนพดล แกวคำไสย
537 นางสีฟา ละออง
538 นายสุขเกษม สาระคำ
539 นายบรรเจิด มากศิริ
540 นายบุญสม ศรีวัฒนพันธุ



85

ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

541 นายธวัชชัย แผนวิเชียร
542 วาท่ีร.ตยุธยา สุวรรณ
543 นายพล พรมภักดี
544 นายปอมเพชร สุวรรณโคตร
545 นายปรีชา ชูเทศะ
546 นายอภิรักษ อนันตศิริวัฒน
547 นางนัชชา เจนกิจกลชัย
548 นางเพียงใจ ประสิทธ์ิวิเศษ
549 นายวัชรากร ทะนันไชย
550 นางรัตนา ออนละออ
551 นายประจักษ มิยา
552 นายพิษณุ นวมเฟอง
553 นายประสิทธ์ิ น่ิมนวลฉวี
554 นายชุมพล ศาสตรา
555 นายบุญเทียน พูนพิน
556 นายศักด์ิเดช ศรีจำปา
557 นายบรรจบ พงษอำนวยกฤต
558 นายมานพ มะทะ
559 นายกิตติ เด็ดขาด
560 นายกริช สายบัว
561 นายสมบูรณ แกวบุญเรือง
562 นายมาโนชย อินทรเหลาใหญ
563 นายไชยยันต อินทรสุวรรณ
564 นางณัฐฐิญา เขงคุม
565 นางยุพิน อูปนวล
566 นายชำนิ อูปนวล
567 นายอดิศักด์ิ อ่ำศรี
568 นายบุญศรี จำนงค
569 นายประสงคโชติ ไพรวัลย
570 นายธวัช ทองฉิม
571 นายสมศักด์ิ บุตรฉุย
572 นางดวงเดือน พันธุตา
573 นายสุรพล ศรียางคุย
574 นายภูสิทธิ ชูสกุลชาติ
575 นายพรภิรมณ โหรวิชิต
576 นายกอบชัย ประยูรไทย
577 นายสมานใจ ม่ันศิลป
578 นางปฎิมา ม่ันศิลป
579 น.ส.ภัสรินทร แสนรัษฎากร
580 นายอนิรุทธ ถนอมวัฒนา
581 นายกิตติกูล แกวเปรม
582 นายสุริยา เสกขุนทด
583 นางพรรณี บุญวิเศษ
584 นายปรีชา กันตะบุตร
585 นายเริงชัย ศรีพรหมมุนี
586 นางพรภินันท สกุลธาร
587 นายบัญชา อาจยุทธ

588 นายสุวิทย ไทยนุกูล
589 นายสมพล ศัลยประดิษฐ
590 นางราตรี โรจนชาตรี
591 นายสมยศ ทองอุน
592 นางสมจิตร สิงหขันธ
593 นายจรัญ โจมฤทธ์ิ
594 นายสุพจน สุขพันธ
595 นายชาลี เมนขำ
596 นายสานนท สังฆารักษ
597 นายณรงค พิณโนเอก
598 นายรุงโรจน ปรัชญา
599 นายโสภณ เพ็งประพันธ
600 นายประสิทธ์ิ สอนดา
601 นายสมพงษ เปยมพราย
602 นายกังวาล พอจิต
603 นางดรุณี พุมแกว
604 นางก่ิงฟา ใยเกษ
605 นายทรงชัย ธานีรัตน
606 นายธณภณ บุญยงค
607 นายอัษฎพงศ พรหมวัชรานนท
608 นายอธิคม อภัยพงษ
609 นายสิทธิชัย งานดี
610 นายคมสัน แดนโพธ์ิ
611 นายจำลอง ใจสวาง
612 นายวิเรศ ขันใจ
613 นายสนธิ ประสงค
614 นายประดับ เครือวัลย
615 นายภูวดล ผงแสง
616 นายสมชาย มูลมติเชาว
617 นายสมชาย บำรุงพงศ
618 นายสมศักด์ิ เกษมรัตน
619 นายสมควร มาเมือง
620 นายชัยรัตน อารีย
621 นายรวีโรจน ผิวงาม
622 นายประวัติ เหมืองจา
623 นายทองพูล สุวรรณพันชู
624 นายปริญญา จันทรนนท
625 นายเรืองฤทธ์ิ ทันวงศ
626 นายวชิรายุ เกียรติบุตร
627 นายปริญ ดีอินทร
628 นายอราม ศรีปรางค
629 นายจงรักษ ศิริภาพ
630 นายอโนทัย เพียรคงชล
631 นายปทุม พงศกรเฟองฟู
632 วาท่ีร.ตพีระ สุทธิพันธตระกูล
633 นายลือไกล ภิญโญภาพ
634 นายปรีชา โชโต

635 นางศศิวัณย เอกอุทัยธวัช
636 นายพัฒนยุทธ เพ็ชรมณี
637 นายเหมืองเพชร ไชยปญญา
638 นายสมบัติ ไกรวิเศษ
639 นายถวิล กาลจักร
640 นายนเรศร วิจฝน
641 นายสุรินทร ชิปานันท
642 นายวีระพงษ ชนิลกุล
643 นายถวิล หลาก่ำ
644 นายธีระพันธ อินทรทัต
645 นายธวัชชัย นิลเอก
646 นายชาตรี มากนวล
647 นายเอียด ดิกิจ
648 นายสมศักด์ิ น้ำผ้ึง
649 นายพูนสิน มากสมบูรณ
650 นายบังเอิญ สีสังข
651 นางภัทรวรรณ ปนประจักษ
652 นายศุภโชค เต็มสอาด
653 นายนุกูล ศรีรัตนกุล
654 นายอนันต สัตกุลพิบูลย
655 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
656 นายวัฒนศักด์ิ ทองรักทอง
657 นางพัชรินทร จันทรลา
658 นายระแบบ เนียมหอม
659 นายทองดี พิมพเพ็ง
660 นายสุรสิทธ์ิ จินารักษ
661 นายวาทิตย เจริญศิริ
662 นายพนัส เช้ือสะอาด
663 นายศุภชัย วิเศษกุล
664 นางเอ็นดู ยกทรัพย
665 นางอรุณี ทองเอ่ียม
666 นายวิชาญ คุณพรรษา
667 นายพัฒนา อ่ำเกตุ
668 นายสุวิชญ มณีอินทร
669 นายสุชาติ น่ิมพิลา
670 นายธีรเดช ศรีวิชัย
671 นางวันทนีย ผลชู
672 นายสมเกียรติ หอมจันทร
673 นายเสกสันต ลอมแปลง
674 นายสัมฤทธ์ิ ไชยจรัส
675 นายชอุม นุนงาม
676 นายนุกูล ดีอุดม
677 นายปกรณ นึกหมาย
678 นายสุมา บัณฑิต
679 นายวิชัย บุญอภัย
680 นายนิพนธ อาจแกว
681 นางจิราภรณ อาจแกว

682 นายธัณยภาคย ริมฝาย
683 นายผัดแกว ตันอาย
684 นายวิบูลยศักด์ิ ศิริพันธุ
685 นางสุภาพร วงษเวียง
686 นางพิกุล ปตุยะ
687 นายสนาม ดาเดช
688 นายสาล่ี เรืองจันทร
689 นายอมร ศรีคันธรักษ
690 นายสาคร นาชัย
691 นายบำเพ็ญ จิตทวี
692 นางวิลาวัณย วิเชียรนพรัตน
693 นางเตือนใจ รักษวงศ
694 น.ส.จุติพร ศรีสวัสด์ิ
695 นายวินัย พวงแฉลม
696 นางวารี เสือเอ่ียม
697 นายสิงหแกว ดอกดวง
698 นายอำนาจ วิริยมานุวงษ
699 นายสมบูรณ กองหลา
700 นายพยนต แสงมุข
701 นายปาณินท อุทัยทัศน
702 นางสุพิชชา เช้ือเอ่ียม
703 นางวารุณี ผลให
704 นายประเสริฐ จันทรประสพพร
705 นายอนุชา อดิศรเกษม
706 นายกมล วงษคำ
707 นายวิชิต สนธิวณิช
708 นายสมัย สีโท
709 นายสมยศ คำภูมี
710 นายศุภโชค เจริญวัน
711 นายบรรจง กำเหนิดหลม
712 นายธวัชชัย กิจนิเทศ
713 นางบุญเรือน สุทธิกลับ
714 นางเสาวนีย จีนปุย
715 นางพุทธชาติ คำบุศย
716 นายเฉลย เพียชอ
717 นายนิพนธ บุญรอด
718 นายยอดย่ิง นอมถวาย
719 นายจอน ขอถือกลาง
720 นายเพ่ิม พรมทอง
721 นางธนิดา เอ่ียมนนท
722 นายสำลี ฉิมมังกรทอง
723 นายเสนันท โลหเรืองทรัพย
724 นายสมร ทูลพุทธา
725 นายปราโมทย มาอยู
726 นายทรงธรรม ใจกวาง
727 นายสมชาย ฉิมแยม
728 นายพงษศักด์ิ ไชยแสนวัง
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729 นายปญญา วงสุรินทร
730 นางรักษิณา พุฒลพ
731 นางทองดี คุมหมู
732 นางอรุณี สุดจันทร
733 นายอรรณพ เด่ียววาณิชย
734 นายเฉลิม ใจเรือน
735 นายสุโพธ์ิ แกวปนทอง
736 นายถาวร ต้ังจิตธนากุล
737 นายสุรพล นุชนารถ
738 นางอรุณี วีณิน
739 นายวิชัย ออนนอม
740 นายสุนันท ศิริพิพัฒนไพศาล
741 นางเพียงใจ เสียงหวาน
742 นายอดุลย สันธนะสุรางค
743 นายกำพล สุวงศวรรณ
744 นายคำผอง กุลวงศ
745 นายสมชาย สาระถี
746 นายชาตรี ภัตติชาติ
747 นายกฤตเมธ สัมผัสชัยมงคล
748 นายใหญ ตรีสุคนธ
749 นายสมนึก นิลปาน
750 นายสุชาติ ไทยเพ็ชร
751 นายถิรวัฒน สุนทรมหาลาภ
752 นางสุธิชา ชูชาติ
753 นายวรวุฒิ ธีรธนาธร
754 นางอัมพร คำสอน
755 วาท่ี ร.ณรงคชัย งามช่ืน
756 นายธีระ ณ วงศ
757 นายอุดม วิชาดี
758 นายประธูป งานดี
759 นางนิภา ศรีสงคราม
760 นางจีระพงษ สัมผัสชัยมงคล
761 นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ
762 นางอรพิณ ต้ังเสริมวงศ
763 นางพิมพนิภา สุภาพ
764 นายพิรมย สกูลหรัง
765 นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ
766 นางศิริพร สุมมาตย
767 นายสมัย จันทรดี
768 นายกิตติศักด์ิ ศรีหาชัย
769 นายพิชิต ฟองเสียง
770 นายสันติ แกวกัญญา
771 นายประยงค ภูมิดอนสาร
772 นายศิริ พวงกองนะ
773 นายมโนธรรม ชาญกลา
774 นางเข็มทอง สุทธิพันธ
775 นายสายัณห หนูบุตร

776 นายลวน ทัศนโกวิท
777 นายสุวิทย บุตรวิชา
778 นายประสิทธ์ิ ชูเกต
779 นายสมพร พงษธนาคม
780 นายถาวร บุญปนดิ
781 นายทวี แกวภูมิแห
782 นายบุญเฮือง สิทธิ
783 นายสนใจ เส้ียวเส็ง
784 นางธัญญาภรณ หิตปราณีต
785 นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
786 นางธนิตา ฝอยทอง
787 นายธนา โพธากุล
788 นายสมชาย สังขทอง
789 นายสุพจน พรหมเอ่ียม
790 นายคำเฝอฝน พงษคำผาย
791 นางเตือนใจ บุญญลักษณ
792 นางอารยา อิมิวัฒน
793 นายเทอดไทย ขวัญทอง
794 นายวิรัช หนอนาค
795 นายนราธิป นันทราช
796 นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ
797 นายณรงค เพ็ชรพิชัย
798 นายปญญา ตาละลักมณ
799 นายอุดมศักด์ิ เปยมพอดี
800 นายวีรพงษ ทองแตม
801 นายประหยัด จงจริงวงศ
802 น.ส.จิฬาพัทธ์ิ ปานเทวัญ
803 นางนิดหนอย ศิริพิพัฒนไพศาล
804 นางสมพิศ จอมพระ
805 นายทนงศักด์ิ คงอุป
806 นายพีระพงษ บุญวัฒน
807 นายเจริญชัย ลัดขุนทด
808 นายสมเกียรติ อินคลาย
809 นายคลอน ปานทอง
810 นางวัชรา มณีกอน
811 นายพิเชษฐ บุญมา
812 นายสุพรรณ รักเมือง
813 นายสิริพงษ ตระการไทย
814 นายราเชนทร คำเฉย
815 นายชัยชนะ เพ็ญธัญกิจ
816 นายอาทิตย สีแกว
817 นายบุญชู ไกรคง
818 นายสมชาย สีดารักษ
819 นางวัชราภรณ ผลยะวา
820 นายบรรพต พุมน้ำเย็น
821 นายกฤษณวิกรม แกลวกลา
822 นายธีระวัฒน เกียรติศิริถาวร

823 นางสุพรณี พวงสุนทร
824 นายชนินทร ธีระศรีปรีชา
825 นายเรืองยศ ปล้ืมใจ
826 นายวัฒนา ชมภูษา
827 นางกุมารี เทือกตาหลอย
828 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีทุมสุข
829 นายประทีป เถ่ือนเหลือ
830 นายบัณฑิต กุญจนาทพงษ
831 นายพรศักด์ิ สุริยะวงศ
832 นายประเชิญ เจนชัย
833 นายมนตรี สวงโท
834 นายสมฤกษ อภิเดชธนรักษ
835 นางอรสา วงศไชย
836 นายประชัย อุดมทิพยสมบัติ
837 นายสุรินทร กองพล
838 นายวีรพล พ่ึงภพ
839 นายประชา ลิมพะสุต
840 นายบุญไทย เนตรแสงสี
841 นายวีระ วรธงไชย
842 นางสวรรยา ผาจันทึก
843 นางปราวดี สุชานิวัฒน
844 นายนเรศร ระไวกลาง
845 นางเบญจา แทสูงเนิน
846 นายวีรพล กึกกอง
847 นายณรงค คำเมืองปลูก
848 นายสมชาย เสนาธรรม
849 นายบุนรินทร วงษา
850 นายจุฑาวุฒิ เมฆเงิน
851 นายประกิจ แกวเปรม
852 นายสมศักด์ิ ศรีคงทน
853 นายสัมฤทธ์ิ ฉลอม
854 นายรัตนพงษ ถ่ินสุข
855 นายพงศกร เสมมหาศักด์ิ
856 นางนิรมล ตานุ
857 นายปญญา มูลตรีมา
858 นายจิรพัฒน มานาเสียว
859 นายธีระพล ซ่ือสัตย
860 วาท่ีร.ตสุรพล ประสมทรัพย
861 นายศิริศักด์ิ ศิริกาญจนวงษ
862 นายพิศิษฎศักย ศรีสมัย
863 นายวราวุธ พรหมออน
864 นางรัชนี จันทรพาหา
865 นายชยกฤต พินศิริ
866 นางมาลินา มีไชยโย
867 นายปริญญา ศรีแกวดี
868 นายวิรัตน แสงแกว
869 นายจำนง ขามสาม

870 นายฉลอง เคร่ืองสนุก
871 นายสมศักด์ิ ศรีจันทรอินทร
872 นายสายชล หร่ิงรอด
873 นายวิรัตน ดวงบัว
874 นายทรงพล เชาปานนท
875 นายสุรพจน สุทิน
876 นายบุญรับ หอมดี
877 นางกาญจนฐิดา หอมดี
878 นายพัฒนะ แกวฉุย
879 นายชัยพร พูลเพ่ิม
880 นายวิทยา บุญชิต
881 นายเหล็ก หอมจันทร
882 นายคำตัน ราณไพรี
883 นายสมบัติ โชคอำนวย
884 นางวีระวรรณ สัจจารักษ
885 นายศรีวงค อัมพุธ
886 นายบุญชวย แกวยศ
887 นายสมเกียรติ บุญเนาว
888 นายสุรพงษ พันธุเดช
889 นายกองพัน บุญเกิน
890 นางแสงอรุณ ปานนอย
891 นายสุขสันต์ิ ขันติมัง
892 นายอำนาจ วงษหาญ
893 น.ส.มาณี ปานแดง
894 นายศรีหลา ทองสุวรรณ
895 น.ส.วิราภรณ ประยูรทอง
896 นายสุรพล เจริญศรีธงไชย
897 นายจันทรยงค ตูภูมิ
898 นายรุงโรจน แกวสกุล
899 นายเริงชัย จิตรหลัง
900 นางบุญเทียม อางทอง
901 นายมนตรี วงศใหญ
902 นางราตรี สุยาละ
903 นายธนากร สุวะจันทร
904 นายคณาธิป รัตนภาค
905 นายสุวรรณ ภามี
906 นายทองสุข กันยาทอง
907 นายสมศักด์ิ จันทะมาตร
908 นายฉกรรจ วรรณศรี
909 นายสมพร แกวเสม็ด
910 นายไกรสิงห พรมลี
911 นายไพฑูรย ถอยวิลัย
912 นายวิสุทธ์ิ สวงโท
913 นายมงคลศักด์ิ เรือนมงคล
914 นายสำคัญ กลางสูงเนิน
915 นางวาสนา พรมภักดี
916 นายสุเทพ สุริยะ
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917 นายสุวิทย มะลัย
918 นายศักดา ชำนาญ
919 นายเสนอ ชนปกาสิทธิกุล
920 นางศรัณญา คุมวิสะ
921 นายเปล้ือง ยาเณร
922 นายยงยุทธ นาคแกว
923 นายสุรเดช แจวทอง
924 นายสัญชาติ อินทะชัย
925 นายไพรัช สมณะ
926 นางนวลศศิธร ศุภกูล
927 น.ส.สุพรรณี ศรีสุภัคจิโรจ
928 นายบุญชวย นามเมืองปก
929 นางจรรยา แสงทอง
930 นายจิรพงษ เอกวานิช
931 นายสถาพร สัปปพันธ
932 นายณรงค ทองขจร
933 นายสุรวัชร เปล่ียนปราณ
934 นายภวังค ชัยวินิจ
935 นายสุรพล อธิสุมงคล
936 นายบุญ ดีสันเทียะ
937 นายอาคม สุมมาตย
938 นายสุทัศน เลาสกุล
939 นายธวัชชัย เกล้ียงเมือง
940 นายเจริญ กาญจนรัตน
941 นายประหยัด กุลดา
942 นายนะพิต ผาสุข
943 นางขนิษฐา มนตรี
944 นายสายัณห หาพันธุ
945 นางสมถวิล ธนะวาสน
946 นายสุรินทร ทองชมภูนุช
947 นายเทพ ฟูคำ
948 นายศุภวัฒน เพชรวงศ
949 นายประสิทธ์ิ คำโส
950 นายณรงค โพธาชัย
951 นายโชคชัย หอมไกล
952 นายพศวัต เวียงนาค
953 นางวัลลภา สุทธิรัตน
954 นายประยัญ ลาวันนา
955 นายฤทธิรงค วิชัยดิษฐ
956 นายมิตร พลิกนาค
957 นางสุมาลี ใจคำ
958 นางธนัชชา วิริยา
959 นายสำรวย คำลาย
960 นายศรีทัศน ยุวิช
961 นายประเสริฐ นกแยม
962 นายปริญญา นิลหยก
963 นายกมล เขงคุม

964 นางพิกุล ราศรี
965 นางมณีรัตน สกุลศิรจิตร
966 นายอดิศักด์ิ ขวัญไฝ
967 นางสมบูรณ ปานสังข
968 นางรัศมี ดอนสมหมาย
969 นายจักรกฤษณ ทองแกว
970 นางอัญชัญ เข่ือนแกว
971 นายไพศาล สุนหอม
972 นายธนิก จันทรคง
973 นายสมาน ไชยจินดา
974 นางสุทธยาน หมายหม้ัน
975 นายภราดร จันทราช
976 น.ส.ยุพิน ชุมตา
977 นายสมศักด์ิ แสงอน
978 นายเกียรติศักด์ิ วาสนาทิพย
979 นายสมใจ สมฤทธ์ิ
980 นายเจียงลม แกวเขม
981 นายดิเรก อรุณเพ็ง
982 นายสมชาย ตันเจริญ
983 นายชวลิต ศุภการ
984 นายทวีป ม่ันชาวนา
985 นายชารี ลิขิตศิริ
986 นายชลวิทย นามจันทรา
987 นายอภิวัฒน แสนทาว
988 นายสมคิด ผาทอง
989 นายสมหวัง อาษา
990 นายศากร สมุทรเพ็ชร
991 นายจำเริญ สุรจิตร
992 นายกมล ทิพยลุย
993 นายธีรวุฒิ นุนสังข
994 นายทองสาย สามารถ
995 นายศิริวัฒน สีโม
996 น.ส.โสภา ศิริไพพรรณ
997 นายสีธร บุญตัน
998 นายนพปฎล เกสรา
999 น.ส.พวงพรรณ ยงรัตนา
1000 นายจิตรวรรณ คำฟู
1001 นางอมรรัตน อายสุวรรณ
1002 นายทนงศักด์ิ จงอนุรักษ
1003 นายสมหมาย เอ้ือเฟอ
1004 น.ส.กมลนัทธ นาคะรัตน
1005 นายวรพล ปนเลิศ
1006 นายณัฐสิทธิ วงคไชยา
1007 นายประทีป นิธิสุวรรณ
1008 นายวิชาญ พินิจ
1009 นางหทัยวรรณ พุฒิพิริยะ
1010 นางราวรรณ ดิลกพิทยาธร

1011 นางศิริพัฒนา ดวงสนิท
1012 นางรัชนี รัตนพันธุ
1013 นางเสมียน พรมทอง
1014 นางมยุรี เอกศิริพงษ
1015 นายพิชัย คำมาลา
1016 นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา
1017 นายสุชีพ สมณี
1018 นายคำรณ เจริญผล
1019 นายวิทยา อยูดี
1020 นายธนพงษ เสง่ียมศักด์ิ
1021 นายคมกริช วันชัย
1022 นายสมบูรณ อินตะศรี
1023 นายกิตติชัย เครือวัฒนา
1024 นายวิชัย จันทรใส
1025 นายสมพงษ เนียมพุมพวง
1026 นายเยาว เรียงสี
1027 น.ส.อนงค แกวออน
1028 นายประพันธ วรรณสาร
1029 นายทองสา พานกระดึง
1030 นายสมศักด์ิ กาญจนะคช
1031 นายพัฒนพงศ โพธ์ิภักดี
1032 นายคัมภีร สุดมี
1033 นายชูวัฒน เขียวปญญา
1034 นายสมพล แปงกันทา
1035 นายจำลอง รักรัตน
1036 นายอภิสิทธ์ิ มีชัย
1037 นางวรนุช บุญเพ็ชรทอง
1038 นายบุญเชิด ทาบุญมา
1039 นายบุญ ศิริ
1040 นายคำพัน ไพรชาญ
1041 นายพิชัย จันที
1042 นายสมศักด์ิ เมืองคำ
1043 นายประสิทธ์ิ ม่ังมี
1044 นายจเร วงศฉายา
1045 นายฤทธี ลือโฮง
1046 นายทรงวุฒิ เทียมทอง
1047 นายนุสรณ ศรีมวง
1048 นายสุทธิศักด์ิ หมายชม
1049 นายอนันต อุดสม
1050 นายณัฐวัฒน จวบจันทรผล
1051 นายไมตรี ศรีฟา
1052 นายนภดล เชียงโส
1053 นายสมพงศ งามทรง
1054 นางอุไร มีไทย
1055 นายจำลอง สิงหรักษ
1056 นายปลอดภัย ทองแมน
1057 นายพรประเสริฐ วาณิชยเจริญ

1058 นายสุธน กมลบูรณ
1059 นายสุทธิ โกษาจันทร
1060 นายสมศักด์ิ อินทรอำนวย
1061 นายมานพ เปรมจิตร
1062 นายยอดชาย แสงกลา
1063 นายชาตรี ศรียาภัย
1064 นายพิสิทธ์ิ แสงจันทร
1065 นายโยธิน นอยภาษี
1066 นางพยอม ศรัทธาธรรม
1067 นางมาลี เรืองแสงอราม
1068 นายดวงจันทร พรมเวียง
1069 นายเอกชัย เกยมาศ
1070 นายพิเชษฐ ช่ืนเจริญ
1071 นายทองใบ สารีนนท
1072 นายประเสริฐ ศรีจามร
1073 นางย่ิงลักษณ ศิลปนาวา
1074 นายอิทธิชัย ทัศจันทร
1075 นายธงชัย แสงปก
1076 นายพรชัย อินดีสี
1077 นายบุญจันทร แสวงผล
1078 นายประพล นามวิชา
1079 นายชัยณรงค กงชัยภูมิ
1080 นายชัยมงคล ปนรัตน
1081 นายสมศักด์ิ ไกรวิฑูร
1082 นายพงษพันธ ปดชา
1083 นายวิชัยรัตน อินทนุพัฒน
1084 นายสุทัศน คำเครือ
1085 นายสมภพ ขันศรี
1086 นายณรงค สุริวงษ
1087 นายหาญ จันทรแสงศรี
1088 นายสมทรง พรมมาป
1089 นายบุญทรง รูทำนอง
1090 นางปยพร ดาราทอง
1091 นางอวยพร ศรีสุวรรณ
1092 นายสุริยะ นุชพืช
1093 นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ
1094 นายประดิษฐ บุญโชติ
1095 นายวีระเชษฐ ถ่ินจันทร
1096 นางมณู สมบัติรัตนานันท
1097 นายรหัส พวงทอง
1098 นางเนาวรัตน ฆองกังวาน
1099 นายชัยวัฒน ศรีเจริญ
1100 น.ส.ผองศรี ฟูใจ
1101 น.ส.ทิพยวิภา คงทน
1102 นายจรูญ หมายดี
1103 นางปวิมล สวาสดี
1104 นางสมบูรณ แกวประทุม
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1105 นายภูวเดช รมพยอม
1106 นายอุดม คลังแสง
1107 นายสุรเดช อินทราชา
1108 นายประกิจ อภิรัชตานนท
1109 นายวิทยา ไพศาลศักด์ิ
1110 นางรัตนา มัธยันต
1111 นายวาส สะลิมาต
1112 นายเสรี เพชรศรี
1113 นายขจร คิดหา
1114 นายมังกรทอง ทูลพุทธา
1115 นายศิริศิลป ศิลปบูรณะ
1116 นายเจริญ ชางสีสังข
1117 นายถนอม สมคำ
1118 นายรัตนา เจริญวัน
1119 นายทองขันธ เฮากอก
1120 นายประสพ ชวยจันทร
1121 นายชุมพวง ปามะโน
1122 นายชัยเดช สีเหลือง
1123 นายนิพนธ เต็มแกว
1124 นายสมนึก เพชรประดับสุข
1125 นายสมชาย จิตรสงวน
1126 นายประยุทธ จีรวัฒนากร
1127 นายสมพล วรรคตอน
1128 นายสุเทพ บุญทะวงค
1129 นายสมพงษ ฤกษยาม
1130 นายคณาวุฒิ เพชรล้ำ
1131 นายพิสิษฐ ปยสมบุญ
1132 นายวรวุฒิ โพธิแทน
1133 นายวาป พรมรัตน
1134 นายพุทธิพงษ สำราญรมย
1135 นายประเสริฐ เม้ียนมิตร
1136 นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ
1137 นายนภดล สอนศรี
1138 นายนรังสินธุ เหมะ
1139 นายอำนาจ ฉ่ำมะนา
1140 นายอธิวัฒน สารพันธุ
1141 นายนุชิต จันทาพูน
1142 นายอำนาจ ไพรวรรณ
1143 นางกัลยา ศรีจันทร
1144 นางศิริกัลยา มานะสถิตย
1145 นายไพบูลย ขันทอง
1146 นายสมบัติ เกษมภักดีพงษ
1147 นายกะเสียร ทวมทรัพย
1148 นางสุวิมล เกษมภักดีพงษ
1149 นายอาคม เกตุประยูร
1150 นายชาติสมปอง รังสิมันตุชาติ
1151 นายต้ัง กวางทุม

1152 นางกนกรัตน รำไพรุจิพงศ
1153 นายถนอมพงษ สังขธูป
1154 นายสุเทพ เรงรัด
1155 นายพงศภรณ สดับธรรม
1156 นายประทีป สุพันธนา
1157 นายสมปอง พ่ึงอยู
1158 นายสุทธิ กุลสา
1159 นายปรีชา เกตทองสง
1160 นางกอมาศ มาสันเทียะ
1161 นายประยุทธ ภคเมฆานนท
1162 นายรณฤทธ์ิ ชุมขุนทด
1163 นายคำเผียน คงชาลี
1164 นายปราบษณ สมใจ
1165 นายศุภกุล จันทรลา
1166 นายชนิตว สักเย็น
1167 นายสมคิด เพ็ชรอยู
1168 นายชำนาญ พูลพังงา
1169 นายประสิทธ์ิ เฉยปญญา
1170 นางอัญชลี พลายบุญ
1171 นายชัยยะ ดวงสอาด
1172 นายรุงรัตน ปราบพาล
1173 นางสมใจ กีฏามระ
1174 นายวงศ ทองปน
1175 นายณัฐวุฒิ รัตนมณี
1176 นางขวัญใจ เชิงรัมย
1177 นายสมร ไชยเดช
1178 นายศักด์ิ แกวคุณเลิศ
1179 นางลักษณา โฉมงาม
1180 นางณัฐณิชา แกวเกตุ
1181 นายเรือง เปงเสา
1182 นายเกษม ผิวคำ
1183 นางจริยา ไชยพิสิทธ์ิ
1184 นายถวิล นระแสน
1185 นายธีระยุทธ สุขนิกร
1186 นายวิษณุ กุมภคาม
1187 นายสมบูรณ ใจวงศ
1188 นายเธียรพิพัฒน มีศร
1189 นายสถิตยพงศ เช้ือทอง
1190 นายสมพร การสมดี
1191 นายนพดล เหล็กบุญเพชร
1192 นายเขมย ตองทอง
1193 นายวันชัย คาไม
1194 นางชญานนันท วารี
1195 นายนเรศ ชมบุญ
1196 นายสาโรจน คงรัตน
1197 นายมณเฑียร ปริญญา
1198 นายจรัส คำแพง

1199 นายสมคิด ล่ิมตระกูล
1200 นายสัณหวัช ศิริทวี
1201 นายเตชินท เช้ือลี
1202 นายสมเกียรติ อยูรอด
1203 นายสิงหา สมใจ
1204 นายภีระพงค อุนสกล
1205 นายทรงวุฒิ เช้ืออินตะ
1206 นางรัชภัทร โภชฌงค
1207 นายนิเวศน สกุลศึก
1208 นายสมบัติ ธรรมโชติ
1209 นายสุรชัย เสนหนู
1210 นายชัยรัตน จงกองเกียรติ
1211 นายพิชัย เอกศิริพงษ
1212 นายสิงหนาท(สมควร) ชัยวัง
1213 นายชาติโกศล ออนสนิท
1214 นายพิทักษชัย จรินเดช
1215 นายดิเรก สุริวงษ
1216 นายพนม โตขำ
1217 นายธรรมรัตน หาทูล
1218 นายกุลชาติ ทองออน
1219 นางอารี นาคนุกูล
1220 นายอำนาจ จุติผล
1221 นางสุชินา สุดเฉลียว
1222 นายสุเทพ คีมกระโทก
1223 นายอุดม หม่ันงาน
1224 นางสุมาริน งึมสันเทียะ
1225 นายอินจันทร สายนวล
1226 นายคนอง เมืองลือ
1227 นายบุรินทร สุดลาภา
1228 นายทำนอง จิมานัง
1229 นางอาภรณ วงศนวพรรณ
1230 นางเสาวภา ผองอำไพ
1231 นายดำริห สิงหโต
1232 น.ส.ชลดา ออนอาษา
1233 นายสุพจน กอมนอย
1234 นายอดิศักด์ิ ประทุมมา
1235 นายทวีศักด์ิ ผดุงกิจ
1236 นายสมฤกษ บำรุงวงษ
1237 นายธีระยุทธ สิริกาญจนขจี
1238 นางรัตติกร สวางวงษ
1239 นายอรรณพ นิติศานนท
1240 นายสายัณห เกิดม่ัน
1241 นางทัศนีย รัศมิทัต
1242 นายสมัย วงควิจิตร
1243 นายนิคม พูลทวี
1244 นายเอกลักษณ อินทรรัตน
1245 นายกาเหวา จิตชม

1246 นางจีรา จามจุรี
1247 นายประเสริฐ ทิพยภักดี
1248 นายวิไล ชนะพล
1249 นางอิสยาภรณ ทินบุตร
1250 นายเมืองมน ทองลาด
1251 นายถนอม วงษาเสน
1252 นายนิวัฒน สงมา
1253 นายสมศักด์ิ วงศร
1254 นายเสกสรร ชัยบัง
1255 นายรวย จันทรสวัสด์ิ
1256 นายพีรพล คำอุดม
1257 นายสุรชัย ศรีรัตนพรพันธุ
1258 นายอารักษ ชุมจิตร
1259 นายศุภวัฒน มะทะ
1260 นายยงยุทธ สุยานะ
1261 นายมณฑล ตันติศักด์ิชัยชาญ
1262 นายพีรพงศ ธีรพงศศร
1263 นายสุทัศน สสิพรรณ
1264 นางมุกดา เสนหนู
1265 นายรุงโรจน นิลพร
1266 นายมารุจ เช้ือบางแกว
1267 นายบุญชวย กองนอก
1268 นายจำเริญ สุพงษ
1269 นายประสิทธ์ิ เลิศพิทยานนท
1270 นายวิไล สวัสด์ิลน
1271 นายสามารถ สุภามณี
1272 นายชนะ ผิวเหลือง
1273 นางจริยา ธงพรรษา
1274 นายมนัส พิบูลย
1275 นายสุรัตน ทรงไทย
1276 นายบูสัน หวังกุหลำ
1277 นายวชิรพัฒน เอนกนวล
1278 นายจำเริญ ขันเพ็ชร
1279 นายอิทธิพล โสมาศรี
1280 นายสมบัติ พุมเนียม
1281 นายสมชาย ขำวุฒิ
1282 นายวรรณชัย บุญสิทธ์ิ
1283 นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล
1284 นายโสภณ ทิพยอาภากุล
1285 นายจีรศักด์ิ กาวีระ
1286 นายจรูญ ยะสิทธ์ิ
1287 นายณัฐวัฒน จงธนพิศุทธ์ิ
1288 นายวิจิตร บุษดา
1289 นายโกศล นุยชวดี
1290 นายคำธร คุมแกว
1291 นายเกียรติศักด์ิ เปยงเรือน
1292 นายมานิตย บุญสนอง
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1293 นายพรพจน รุกขสนธ์ิ
1294 นายบัวพันธ โกมล
1295 นางอารณี วรรณกิจมงคล
1296 น.ส.กัลยา เพ่ิมพูล
1297 นางสุวรรณา คลอยอรุณ
1298 นายมังกร นวลศรี
1299 นายวิทยา บุญมาดำ
1300 นางวิไลวรรณ จันทรไทย
1301 นายนพดล เล่ือมตา
1302 นายธรรมสินธุ คุณะกุล
1303 นายบรรจง เดชครอบ
1304 นางอรทัย มีมังคละ
1305 นางบัวของ เผาเสรีพงษ
1306 นายบรรพต แนวโนนทัน
1307 นายสมชาย พลอยแดง
1308 นายสุรพงษ พลวิเศษ
1309 นายพิชัย ถิระศุภศรี
1310 นางเพ็ญพรรณ เพ็ชรมณี
1311 นายระพีพัฒน ศรีวะสุทธิ
1312 นายพอพันธ ชัยยา
1313 นายสุพร เพงพิศ
1314 นายมรกต จันทรไทย
1315 นายจรัญ ชูสม
1316 นายไพโรจน ผิวออน
1317 นายอุดมเกียรติ บุพโก
1318 นางชัฏชนี วันดีเรืองไพศาล
1319 นายสุพัฒน ล่ิมไทย
1320 นายสมบูรณ มูลวงศ
1321 นายสิทธิพงษ ภิเศก
1322 นางสุมาลี หม่ืนทอง
1323 นางละมอม พรหมสุวรรณ
1324 นายสมนึก ชัยพงศ
1325 นางสิริลักษณ ตาตะยานนท
1326 นายวิทย ชุมภู
1327 นางจันทนา อักษรนำ
1328 นางบุญมณี โมจาง
1329 นายประสงค ชูทอง
1330 นายสุรัติ ทองเทพ
1331 นายคาวี บัวคำ
1332 นายวรพต ไตรรัตน
1333 นายสมัคร จะเร
1334 นายประสาท เสง่ียมศักด์ิ
1335 นายพงษเพชร ศรีจูม
1336 นายสุนทร พรอมสุข
1337 นายพงษไพ ศรีพงศพยอม
1338 นายประสิทธ์ิ จันทรทรง
1339 นายพงษศักด์ิ อุปถัมภ

1340 นางกฤตยา ขอถือกลาง
1341 นายวีระชาติ วีระพงศเศรษฐ
1342 นายวงศพัทธ เงียบประเสริฐ
1343 นางสุภา นิลหยก
1344 นางแสงทอง สรวงสิงห
1345 นายชะนะ ชูขำ
1346 นายณัฐพงศ ยอดเมือง
1347 นางอรวรรณ ไชยขันธ
1348 นายสุวิทย พลเดช
1349 นายจตุรงค ชูแกว
1350 นายสัมพันธ ใจสุดา
1351 นายธนวัฒน ทิพยชัยมงคล
1352 นายสุพจน จิตติอาภรณ
1353 นางอริสา ชูจันทร
1354 นายประยงค พัชนี
1355 นายธนากร หงสพันธ
1356 นางกาญจนา น่ิมพิลา
1357 นางอภินันท ขอพร
1358 นายสุพิน พลไธสงค
1359 นายทักษิณ ยาโน
1360 นายยมนารถ หนุนเจริญ
1361 นายพิเชฐ วัฒนาโกศัย
1362 นายพินิจศักด์ิ สิงหอินทร
1363 นายวรรธโน บุญชู
1364 นายเก็จบูรณ เล่ียวตระกูล
1365 นายเชาว ช่ืนชอบ
1366 นายณรงค เท่ียงคำ
1367 นายบุญเลิศ เกิดบัวทอง
1368 นายวีระพล พลทะยาน
1369 นายประชัย ศรีจามร
1370 นายเลิงตระกูล บุญธรรม
1371 นายวารี ยัญญะจันทร
1372 นายสาโรจน บุญพรอม
1373 นายวิรัส เมืองโคตร
1374 นายสมศักด์ิ ชิปานันท
1375 นายบุญเล่ือน สมกัน
1376 นายวิชัย เครือประเสริฐกุล
1377 นายนฤมิต ประจิมทิศ
1378 นายวีระ ใสแกว
1379 นายสุนทร สิทธิเรือง
1380 นายสุธรรม อาดนนทลา
1381 นายสุรพล ปูแดง
1382 นายบุญลือ เกษภิบาล
1383 นายวีรศักด์ิ สังขอุน
1384 นายไพฑูรย เทพวิจิตร
1385 นายเพ็ชร หงษโยธี
1386 นางมยุรี วรรณพินิจ

1387 นายวรนันท พันสนิท
1388 นายบุญธรรม เขมนหมาย
1389 นางพาพร เช้ือทหาร
1390 นายเรวัตร ทงสาร
1391 นายประมวล มาหาร
1392 นายจุฬารัตน เสนาชวย
1393 นายชัยรัตน ไวปรีชา
1394 นายชัยสิทธ์ิ ทวิสุวรรณ
1395 นายพิษณุ กรก่ิง
1396 นายถาวร สัมพันธ
1397 นายสมิทธ์ิ โพธิสวัสด์ิ
1398 นายชัชวาลย กุลทอง
1399 นายแสงดาว มีศรีแกว
1400 นายมานพ ทองดี
1401 นายสุพจน จรินเดช
1402 นายวิรัตน วงษสวาสด์ิ
1403 นางสิรินทร ปานขำ
1404 นายสมบัติ สุรินทร
1405 นางประกาย อินทรสมใจ
1406 นายนนทวัฒน ศิริมงคล
1407 นายเจวิทย คำนึงผล
1408 นายวีระชัย คำเพ็ง
1409 นายธนรินทร สุกปล่ัง
1410 นายชินนะกร ศรีพุทธา
1411 นายสุเทพ อินทรทอง
1412 นายตุย ขณะ
1413 นายจรัญ พริบไหว
1414 นายนัฐพล หนอคำ
1415 นายผจญ พลพิชัย
1416 นายอนุพงศ เซ้ียมก้ัง
1417 นายอนุชิต สุขัมมาศ
1418 นางยุวดี เพชรยอย
1419 นายประสาร เจนสวัสด์ิพงศ
1420 นายอนุกูล สุภาโชค
1421 นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย
1422 นายสมชาย กิตติชัยศรี
1423 นายธานินทร บุญนอม
1424 นางวรรณา ปอมสุวรรณ
1425 นายมารวิน กีเรียง
1426 นายรัชพล พยุงสิน
1427 นายมงคล ธงสิบเจ็ด
1428 นายเจษฎา มากล่ัน
1429 นายสุปน อุตลูม
1430 นายเข็มรัตน ธงพรรษา
1431 นายสำเนียง คำใฮ
1432 นายวุฒิมาศ จันทรมา
1433 นายสังเวียน สาหราย

1434 นายพิชัย สายวิเศษ
1435 นายชุมพล ทองทิพย
1436 นายจิรศักด์ิ ปรุงกลาง
1437 นายสุทธิพงษ วงศตาหลา
1438 นางประดิภา โนรีเวช
1439 นายวิเชียร ครองรัตน
1440 นายยงยุทธ สมฤทธ์ิ
1441 นายสุทิน แสงฟาเล่ือน
1442 ร.ตพลลภ วงศนวพรรณ
1443 นายนิคม สุจริต
1444 นายขจร ยอดย่ิง
1445 นายชัยชนะ วิชัยดิษฐ
1446 นายครรชิต ยองใย
1447 นายจำนัน ม่ันหยวก
1448 นายคณิศร ทับทองหลาง
1449 นายอัศวิน กลับแปน
1450 นายยุทธพงษ นาโสก
1451 นางสุภา มาลากุล ณ อยุธยา
1452 นายสมยศ เพ็ชรมุณี
1453 นายสมหวัง น้ำบุญเย็น
1454 นางสมใจ อภิชาตมานนท
1455 นายชูชาติ ดำปาน
1456 นายสุขสวัสด์ิ คำวาโย
1457 นายพัฒน หลาแกว
1458 นางปรียาภรณ วรภคบุญญา
1459 นายจำเนียร ธิวงค
1460 นายนเรศ เพชรขวาง
1461 นางดวงสุชาดา บุญประเสริฐ
1462 นายสมใจ เย็นท่ัว
1463 นางวาลี พวงพี
1464 น.ส.วาสนา นิยะพัตร
1465 นายพรชัย คชภักดี
1466 นายสุรศักด์ิ วุฒิอ่ิน
1467 นายสงัด โรจนติรนันท
1468 นายเสนห ยอดพังเทียม
1469 นายเสริม สารเงิน
1470 นายวรวิช คิดดี
1471 นายถาวร บัวโต
1472 นายมานะ บุณยานันต
1473 นางพินัญญา ทองน้ำวน
1474 นายพีระเดช สิงหประเสริฐ
1475 นายวิชาญ ขันธแกว
1476 นายสุรศักด์ิ เกียรติภัทราภรณ
1477 นายปฏิวัติ เรืองเจริญ
1478 นายสุทธิพงษ เมฆพักตร
1479 นายจินดา นันทะกูล
1480 นายมงคล ล่ิววิริยกุล



90

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

1481 นายชญาณัฐ ถองจำเนียร
1482 นางอรุณี หนูนิล
1483 นายทวีศักด์ิ พรรณพงษศิลป
1484 นายสกล เวียงนาค
1485 นางพัชรี รัตนเทพบัญชากุล
1486 นางทิพยธัญญา ชูปน
1487 นายสำฤทธ์ิ สุขประเสริฐ
1488 นายเสวต มูลทุง
1489 นายสถิตย กล่ินจันทร
1490 นายแกนแกว กล่ินจันทร
1491 นายชุมพร เครือพาน
1492 นายนิพนธ ไพรัตน
1493 นายณัฐพันธ ผาสิงห
1494 นายประจักษ ปราชญาพันธุ
1495 นายธีระรัตน โสภารัตน
1496 นายธนัท หงษชูเกียรติ
1497 นายจรูญ ศรีคำภา
1498 นายณัฐชนน คนสูง
1499 นายกมลชัย เรืองศรี
1500 นางรุงเรือง เกตุพงศ
1501 นายสืบสกุล ลังการสิทธ์ิ
1502 นางพิมสุดา เครืออยู
1503 นายสันติ เอกะวิภาต
1504 นายย่ิงศักด์ิ พงษโสภณ
1505 นายนิเวศน กาวีระ
1506 นายสำเริง ชิวหากาญจน
1507 นายวีระฉัตร ดอกดวง
1508 นายสมชัย โบศรี
1509 นายเรวัชน เณรโต
1510 นายพรชัย ชวยรัตน
1511 นายหนูแดง แสงศิริ
1512 นางสมจิตร บุญชูดวง
1513 นายบุญมา ขาวดี
1514 นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ
1515 นางนิรัชนก ทองแถม
1516 นายอาทิตย จันทเสน
1517 นายพงษศิริ ถือคำ
1518 นางวิลาวัลย โพธิวรรณ
1519 นายวุฒิพันธุ วังใน
1520 นางศิริพันธ พานิชยกุล
1521 นางรัตนา ลิสกุลรักษ
1522 นายประทีป ลิสกุลรักษ
1523 นายธีระพล อินทรทัต
1524 นางรุงทิวา แสนนรินทร
1525 นายจำนงค สุคันธมาลา
1526 นายไล เนตรแสงสี
1527 นายกาน ผงสุภา

1528 นายมานะ บุญขจาย
1529 นายชวทัช นนทวงศ
1530 นายสุรพล เกวี
1531 นายนิเวช จอมประเสริฐ
1532 นายสมนึก โฉมงาม
1533 นายประเวช ยอดดำเนิน
1534 นายสนิท ผกากรอง
1535 นางกาญจนา ฤกษเมือง
1536 นายสมศักด์ิ นรรัตน
1537 นางสุภัทรา แกวสวาง
1538 นายชิติพัทธ โพธ์ิรักษา
1539 นายประสิทธ์ิ แพงแพง
1540 นายประจักษ ภาจันทรลา
1541 นายสำราญ เดชะปกษ
1542 นางสุวรรณี จันทวงศ
1543 นายวิชาญ สีเทา
1544 นายณัฐวุฒิ ถือคำ
1545 นางสมร กองพรม
1546 นายสุทิน วีระชาติ
1547 นายสมรภูมิ นพเกา
1548 นายสุเวช ไขมุกข
1549 นายวิจิตร คงพลับ
1550 นายตอง วรรณสาร
1551 นางประทิน นันกลาง
1552 นายประเมิน โลหนารายณ
1553 นายบำรุง พงษทรัพย
1554 นางสมร ไชยพัฒน
1555 นายอัมพร พวงพารา
1556 นายสุชาติ ลือชา
1557 นายสมบูรณ รักทอง
1558 นายประภาส เพชรยอย
1559 นายประมวล สังขทอง
1560 นายสงวน ผาก่ิง
1561 นายณรงคฤทธ์ิ คำลือ
1562 นายวิจิตร ไพบูลย
1563 นายสมชาย อินทนานนท
1564 นายยงยุทธ เสียงล้ำ
1565 นายรุงเรืองชัย ทองคำ
1566 นายบุญเพ็ง ชาชูรส
1567 นายประเสริฐ เสง่ียมอยู
1568 นายวิโรจน ทองม่ัน
1569 นายสิทธิพงษ พลซา
1570 นายเดน ศรีอินทรีย
1571 นายนพดล จิตรเท่ียง
1572 นายมนู รัตนคุณ
1573 นายสมบัติ อยูเพ็ชร
1574 นายไพบูลย เอ่ียมละออ

1575 นายประพัฒ แผนสุวรรณ
1576 นายชัยรัตน วงศฟู
1577 นายจักรกฤษณ ภาคการ
1578 นางปยะฉัตร ศรีประเสริฐรัตน
1579 นายสมศักด์ิ ทองบานบอ
1580 นายสัมพันธ สุชาตตระกูล
1581 นายสุจิตร อยูม่ัน
1582 นายสุดจิต ธีระพันธ
1583 นายมงคล รบกลา
1584 นายสุชาติ ชูมี
1585 นายเอกวิทย ศรีสุวรรณ
1586 นายชำนาญ ชลทรัพย
1587 นายสุรพงศ อุปการ
1588 นายกมลาศ อิสสอาด
1589 นายณรณชัย ชูสุวรรณ
1590 นายอนุสรณ โตวรรณ
1591 นางวัลลยา วองไว
1592 น.ส.สุจินต สดเสมอ
1593 นายรุงศักด์ิ เท่ียงตรง
1594 นายสุเทพ เทพนิมิตร
1595 นายธนากร สารี
1596 นายวิชัย ดูดด่ืม
1597 นายสุวิทย คำใส
1598 นายกอเซ็ง หะเลาะ
1599 นายกิติศักด์ิ แสนปดสี
1600 นายเกรียงไกร ลันโคตร
1601 นายชัยสิทธ์ิ ต้ังทับสุนทร
1602 นายถวิล สืบศิลป
1603 นายจิตต นาดนุกูล
1604 นายหวด ราชวงษา
1605 นายจารุวัฒ เต็มไพโรจน
1606 นายศักด์ิชัย หลอภัทรพงศ
1607 นายเอกศักด์ิ เท่ียงธรรม
1608 นายเสนาะ ปานประดิษฐ
1609 นางอุรีย ตามพระหัตถ
1610 น.ส.ภัทรานิษฐ วังมี
1611 นายบัวลม วันเย็น
1612 นายดวงแกว กรรณิกา
1613 นายบัญหยัด โยธะกา
1614 นายภิรมณ ประดิษฐ
1615 นายจำเริญ ธีระพงษ
1616 นายประเวทย รบศึก
1617 นายประธาน สุภาใจ
1618 นายสุวรรณ ภานุนำภา
1619 นายประสิทธ์ิ เทพทัศน
1620 นายชาญศักด์ิ ภักวงษทอง
1621 นายธงชัย ทองสุข

1622 นายสุรศักด์ิ นันทขวาง
1623 นางทรรศนีย พัฒนเสรี
1624 นายบุญสง แสงสวาง
1625 นายอนวัทย สุโขธนัง
1626 นายพรศักด์ิ ศรีรประภพ
1627 นางปน บัณฑิตเสิศรักษ
1628 นายณัฐวุฒิ วิงวอน
1629 นางอังคณา เฉกแสงทอง
1630 นายสุรพล อนันตกุศล
1631 นายวิชัย อนันตศิริ
1632 นายทรงศักด์ิ สวันสุ
1633 นายจีระ ทรงพุฒิ
1634 นายอาทิตย บุญรอด
1635 นายสมบัติ ทิพยเนตร
1636 นายสมัย เนตรแสงสี
1637 นายพงษศักด์ิ บุญยเกียรติ
1638 นายสาธิต มณฑาทิพย
1639 นายประเวท เจริญเกียรติ
1640 นายประจัญ ปงกา
1641 นายเรืองศักด์ิ งดงาม
1642 นายอาทร กำลังใบ
1643 นายอรรครินทร เขียวสะอาด
1644 นายทองสา ทูคำมี
1645 นายเฉลิมชัย ศรีสันต
1646 นางอำไพพรรณ ใจเอ้ือ
1647 นางกนกพร วิภูษิตสมบูรณ
1648 นางสุมาลี วีระชาติ
1649 นายสถาพร พลราษฎรล้ำ
1650 นางอารี เปยมพอดี
1651 นายวัลลพ ภูมิเจริญ
1652 นายกิติศักด์ิ แกวมณี
1653 นายสุบิน โคตรสขึง
1654 นายรักชาติ สุขสำราญ
1655 นายปรีดา ทาทอง
1656 นายยงยุทธ เงินคลาย
1657 นายรังสรรค ลวนมงคล
1658 นายอำนาจ ทองมอญ
1659 นางทิพยบุปผา ใบสมุทร
1660 นายศุทธวีร(มนัส) ยศนันท
1661 นายบุญมี นาระตะ
1662 นายสมาน คำปา
1663 นายฉลองชัย ศาลางาม
1664 นายจันทร เพ็ชรเสา
1665 นายสำเนียง ตาเสน
1666 นายสุภาพ เสตะ
1667 นายสังคม พูลเพ่ิม
1668 นายณรงค ถ่ินแฝง
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1669 นายปริญญา ไชยณรงค
1670 นายสวัสด์ิ สุรินทร
1671 นายชูวิทย จันทร
1672 นายสุวินัย เพ่ิมจรัส
1673 นายประคอง ปญโญ
1674 นายเดชา เจือกโวน
1675 นางพัชรา เพ่ิมทรัพย
1676 นางจิราวรรณ จันทนาตาล
1677 นายสุดใจ ทรัพยะประภา
1678 นายสกนธ สกลพันธุ
1679 นายวิทวัฒน รองเดช
1680 นายบุญสง ฟูฝน
1681 นายเสกสันต ตันติโกวิทย
1682 นายประศาสน ออนดี
1683 นายคนึงกิจ ล้ิมตระกูล
1684 นายจุมพจน สิทธิชัย
1685 นางกรรณิการ เรืองถนอม
1686 นายทรงเดช แดงโสภา
1687 นางนิโลบล ศรีสุวรรณ
1688 นายอดิศักด์ิ ดอกแกว
1689 นายพนัส ชนวาศิลป
1690 นายชอน โคตรพงษ
1691 นายณรงค บุญรักษา
1692 นายสมชาย หวังศุภางคกุล
1693 นายกงพัฒน สงาลี
1694 นายปน เห็มกัณฑ
1695 นางสุนิสา พูนพิน
1696 นายสมหมาย หอมชวย
1697 นายเฉลิมเกียรติ สืบถวิล
1698 นายเฉลิม แตงทอง
1699 นายนพดล ปราบหงษ
1700 นายบัววัน สิทธิวงษ
1701 นายพนมไพร พงษชัยภูมิ
1702 นายรณยุทธ ภูมิคอนสาร
1703 นายพันไซ แถวอุทุม
1704 นายประสิทธ์ิ คุมหมู
1705 นางปกอี ทองเทพ
1706 นางวันเพ็ญ คำสมุทร
1707 นายธนพัฒน เพชรหนู
1708 นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล
1709 นายธนบูร นามรัสสี
1710 นางณัชชนม คำบุศย
1711 น.ส.วิไลวรรณ ธนะสูตร
1712 นางปารณีย พลอยเพียงทอง
1713 นางเสาวณี เพ็งสลุด
1714 นายสังขคีพ สมัยกุล
1715 นายธนกฤต ขำคมเขตร

1716 นายไพวรรณ หงอกวิลัย
1717 นายชพักตร ลาภทวี
1718 นายสมรัก ฟกทอง
1719 นางวันดี พุมพวง
1720 นายสมศักด์ิ ฮาดดา
1721 นายกฤษดา จันทรลา
1722 นายสมหวัง โวหาร
1723 นายสมเดช ขวัญออน
1724 นายประยูร ถาวรย่ิง
1725 นายจำลอง จองจาย
1726 นายพรชัย ทองถาวร
1727 นายศักดา ผลยะวา
1728 น.ส.กิตติมา รามัญวงษ
1729 นายสำราญ รักษพันธ
1730 นายสุนทร เช่ียวชาญ
1731 นายสมศักด์ิ นวะสุทธิ
1732 นายศิลปชัย สามัญ
1733 นายสิทธิ ดอนชัย
1734 นายประชัญ คำมาบุตร
1735 นายสมปอง ชวยจันทร
1736 นายพิพัฒนพงศ ปนคำหนู
1737 นายธงชัย เสียงดัง
1738 นายสมนึก ร่ืนเริองฤทธ์ิ
1739 นายธวัช คะชา
1740 นายอธิรัฐ เสละภูมิ
1741 นายโกมินทร เวินเกานอย
1742 นายจันทร นาคตอย
1743 นายทองอินทร มัญจะกาเภท
1744 นายพัฒนพงศ ศรีระสันต
1745 นายปราณีต ตีระเกียรติพิศาล
1746 นายเทียนชัย บุดดาคำ
1747 นายอนันต ไชยศรี
1748 นายมนตรี ดวงเดน
1749 นายสุเมธ ทองแกว
1750 นายสราวุธ เช้ือสมุทร
1751 นายดนัย เหมรา
1752 นายปรารพ แปลงงาน
1753 นายสุชาติ เจริญใย
1754 นายสวาท บุญยอย
1755 นายสบาย ยงแกว
1756 นายปติพงษ ละเลิศ
1757 นายเสรี โพธ์ิพินิจ
1758 นายบุญชัย อินทวงศ
1759 นายสมชาติ หลวงพรม
1760 นายบุญญา สองเมือง
1761 นายรัตนพันธ สะลิมาต
1762 นายธีระนันท วัชรเสรีกุล

1763 นายจำลอง สวัสด์ิพูน
1764 นายวิชาญ หนูคำ
1765 นายประยงค จามจุรี
1766 นายบุญลือ ชิกอ้ี
1767 นายทัศนา ชนะดี
1768 นายดำรงค โลหคำ
1769 นายวิสิฐ สาลีพันธ
1770 นายภาสกร ทองคำ
1771 นายสุพจน สูกระโทก
1772 นายสมคิด เก้ือนุม
1773 นายสุรพล ลิขิตวิริยะประการ
1774 นายวิชาญ บุญเก้ือ
1775 นางจิณหนิภา ยอยคุณา
1776 นายวุฒิ พันธุแกว
1777 น.ส.ประนอม ชุมเรียง
1778 นายดิเรก กุหลาบศรี
1779 นายฉัตรชัย กาศลังกา
1780 นางกิตติมา หอตระกูล
1781 นายกิตติ ใจโฮง
1782 นายภิรมย หอตระกูล
1783 นายพิษณุ ศรีเพง
1784 นายปญญา เจริญกลกิจ
1785 นายสำรวย เทพทิพย
1786 นายเอกอรรถ จันทนุปาน
1787 นายอำพล ศรีไหมนุน
1788 นายนิวัต ดีสันเทียะ
1789 นายบำรุง มูลพิลึก
1790 นายบัณฑูรย วงศเขียว
1791 นายศิริพัฒน ธโนภาสสกุล
1792 นายอำนาจ เพ็งคลาย
1793 นายชัชพงศ ชูมี
1794 นายวิสิษฐ วองสน่ันศิลป
1795 นายคมสัน กำเหนิดหลม
1796 นางสำลี อุยจรัส
1797 นางนวลทิพย ศิริกุล
1798 นายชาติชาย ชำนิการ
1799 นายอารมณ ศิริกุล
1800 นายกำพร เครือวัฒนเวช
1801 นายชัชวาล คำตุย
1802 นางติด สมจิตร
1803 นางวลัยทิพย มูสโกภาส
1804 นางณัฐจารีย วิชาโคตร
1805 นายเสกสรรค เกตุตรง
1806 นายวันชัย ทองโชค
1807 นายธีระยุทธ แสนสามกอง
1808 นายอดิศักด์ิ สุรแสง
1809 นายสนอง ธรรมเกษร

1810 นายวิชัย วิใจคำ
1811 นายประสิทธ์ิ บุญเกิด
1812 นายวีรพงษ คำมาก
1813 นายธนากรณ แข็งฤทธ์ิ
1814 นายคำพันธ บุปผางาม
1815 นายเขมชาติ ชวยเมือง
1816 นายศักดา ปานเจิม
1817 นางวิไล ปุบผะโก
1818 นายชูชีพ สุขจำนงค
1819 นางอารี ศรีสวัสด์ิ
1820 นายวิฑูรย ศรีสวัสด์ิ
1821 นายไชยยันต ไชยคำ
1822 นายวิวัฒน จันทราพูน
1823 นายมงคล ภักดี
1824 นางวิดา จอมประเสริฐ
1825 นายวัชรินทร อัครวงษ
1826 นายประเนตร แกนปดชา
1827 นายวิจักร พิกุลศรี
1828 นายวิรัตน พรหมแกว
1829 นายสุรชัย พูนศิริ
1830 นายสานันท วรรณะ
1831 นางเพ็ญศรี หนูทอง
1832 นายถวิล ปนแกว
1833 นายวิชัย ศรีจันงาม
1834 นายสมศักด์ิ ศรีหาบุตร
1835 นายประคิด เดชโบราณ
1836 นายประเทือง มะลิ
1837 นายพัฒน ถ่ินถาน
1838 นายวาสนา ทอทอง
1839 นางวรียพรรณ โหมดเทศ
1840 นายสุธา ประสมทรัพย
1841 นายศราวุธ แปลงประวัติ
1842 นายพิพัฒน อินตะผัด
1843 นางนลฐญา ภักดีกุล
1844 นายดาวเรือง สีชมภูพาน
1845 นายอนุกูล ขุนแกว
1846 นายปญญา วงคชาชม
1847 นางสุจิตรา วงศชัย
1848 นายสมพร คุมบุญนอย
1849 นายสัญญา จันทรเดช
1850 นางศิริลักษณ ทองอยู
1851 นายสัญญา ปานกำเหนิด
1852 นายทรงคุณ ดาลัดกวิน
1853 นายชาญ อินดี
1854 นายทองพูล ศรีสองเมือง
1855 นายอารีย ทองวิไล
1856 นายนิวัติ นพแกว
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1857 นางเรณู จันทรศิริตานนท
1858 นายสุเทพ ศิริรัตน
1859 นายอรุณ สุทธิรักษ
1860 นายทองหลอ เน่ืองกล่ิน
1861 นายชูชาติ เน่ืองชัง
1862 นายสมชาย อรุณเนตร
1863 นายประดิษฐ มาลัยสุริยา
1864 นางชลธิชา ลิจุติภูมิ
1865 นางอันธนา ธรรมสรางกูร
1866 นายพงศกร อุนอก
1867 นายคมสัน คลายคลึง
1868 นางเครือมาศ ชัยจินดา
1869 นางพัชรี ตุลา
1870 นายสำราญ เพ็ชรพลพันธ
1871 นายบัวบาน ภาวะพรหม
1872 นางพัชราภรณ มีทอง
1873 นายจิรวัฒน มิมำพันธ
1874 นายวิเศษ ตลับเงิน
1875 นายบุญสง มวงศรี
1876 นางสุวรรณ พวงเพชร
1877 นายไพบูลย พวงเพ็ชร
1878 นายสอาด สุขเจริญ
1879 นางละมอม วรพุทธ
1880 นายสาธิต เรือนม่ัน
1881 นายอาทิตย ธรรมโม
1882 นายสมาน คงเย็น
1883 นายสงกรานต มะลิ
1884 นายไกรลาศ วงศวานิช
1885 นางสาลินี กำเนิดทาพญา
1886 นายชำนาญ สืบรักษ
1887 นายเกรียงศักด์ิ คงคาชวย
1888 นายวิเชียร ฉ่ำสดใส
1889 นายนุกร แกวตุน
1890 นายอนุรักษ สุรังษี
1891 นายสนอง สังหม่ืนเมา
1892 นายวิทวัส วังช้ิน
1893 นายทวีศักด์ิ อธิสุมงคล
1894 นายจรูญ บัวบาน
1895 นายพงษศักด์ิ วุฒิสาร
1896 นายอารีย โสมสิทธ์ิ
1897 นายวิมล ทิพยมณเฑียร
1898 นายภูวดล ราชแดะหวา
1899 นายนพดล ลานสม
1900 นายบริพัฒน หลวงพรม
1901 นายสำราญ กลางสูงเนิน
1902 นายสมบิน ม่ิงศิริ
1903 นางวีณา หนูย้ิม

1904 นางอำพร สัตยานุรักษ
1905 นายประจบ นุชสิน
1906 นางวิลาวรรณ เกียรตินันทน
1907 นายอนุชาติ ภิญโญ
1908 นายชาญจิตร ใจม่ัน
1909 นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
1910 นางอำไพ บุษดาจันทร
1911 นายจรน แกวคง
1912 นายอารัญ อารินทร
1913 นายฤทธิศักด์ิ ดวงจันทร
1914 นางสุรส วุฒิอ่ิน
1915 นายศราวุธ บุญสู
1916 นายวิเชียร ผกาศรี
1917 นายสงวนศักด์ิ งอยหลา
1918 นายเดขพิทักษ เช้ือคมตา
1919 นางพรพิมล อมรโชติ
1920 นายไชยวิทย สุวรรณพงษ
1921 นายธีระ เต็มองคหลา
1922 นายวรการ อินทะนิล
1923 นายดุสิต วันชัย
1924 นายประลอง ชวยสุรินทร
1925 นายสุพิน อนุบุตร
1926 นางชนิตา พุมพวง
1927 นายสวัสด์ิชัย สืบวงศ
1928 นายพรต เจริญพร
1929 นายวัฒนชัย จันทรสวาง
1930 นายประเทือง โกมลเปรินทร
1931 นายเสวก นอยพล
1932 นายสมเกียรติ พวงเกาะ
1933 นายอุดม โพนภูงา
1934 นางอรชร หนูพินิตร
1935 นายยศ จีกัน
1936 นายอำพิน พรมศิริแสน
1937 นายสุเทพ ผูกโพธ์ิ
1938 นายปรีชา เสง่ียมวิบูล
1939 นายพนม เรืองนรา
1940 นายสมควร พรมมา
1941 นายสุพจน เช้ืออินทร
1942 นายลิขิต ศรีวิสุทธ์ิ
1943 นายสมชาย จันทรประทักษ
1944 นายสุกรี พงษเสือ
1945 น.ส.สุกัญญา กสิณศักด์ิ
1946 นายศิลปชัย พรหมพิชัย
1947 นายปริวัฒน แปนยอย
1948 นางปาริชาติ วิริยางคจิตตะ
1949 นางจรินทร สุขเล็ก
1950 นายอนุ วงษจันทร

1951 นายสุวิมาร พงษแกว
1952 นายจอม จันเทศ
1953 นายรงคฤทธ์ิ วงศวาท
1954 นายนรินทร สายซอ
1955 นายสายฝน คุณะดอย
1956 นายจิรพันธ หมวดจันทร
1957 นายวิชิต บุญสนิท
1958 นายสังวร หมอกรอง
1959 นายชาญวิทย แสงสรอย
1960 นายสุทิน การสมบัติ
1961 นายวิโรจน ศิริอุมากุล
1962 นายนุกูล ธัญหมอ
1963 นางอารีย ทองแกวเกิด
1964 นายพัฒนา มะลิรส
1965 นางวลัยพร สถิตวิบูรณ
1966 นายวินัย ธนาคำ
1967 นายชัชวาลย วันไชย
1968 นางปทมา ทิพรส
1969 นายสังวรณ หม่ืนชำนาญ
1970 นายสินธพ เรือนม่ัน
1971 นายนิพล ลองลม
1972 นายนคร คำภูษา
1973 นายบุญรวม อุนโต
1974 นายทินกร พิริยโยธา
1975 นายวิเชียรศักด์ิ เพชรดี
1976 นายมงคล แสนมงคล
1977 นายเกียรติศักด์ิ แจงชูศักด์ิ
1978 นายวิชัย เกษอารี
1979 นายวิโรจน นพสุวรรณ
1980 นายอาทิตย สุวรรณรัตน
1981 นายอดิศักด์ิ เจะมิ
1982 นายพรชัย เกษหอม
1983 น.ส.ศิรดา ผองสุขสวัสด์ิ
1984 นายสงบ ไชยศรี
1985 นายนพดล บุญเกาะ
1986 นายอรุณ หนูชิต
1987 นางพัชรี เหมืองจา
1988 นายอำนาจ หินเทา
1989 นายพนม ซาวคำเขต
1990 นายสุกรี อรรถพร
1991 นางสุธี วันตานาม
1992 นายประจักษ กันภัย
1993 นายสมหวัง ทองลอม
1994 นายเฉลิม เหมือนหงษ
1995 นางสิริพร มาตรนอก
1996 นายพรพรหม ธเนศอนันต
1997 นายประยูร ชัยปา

1998 นายเลิศ เอ้ือทวีพล
1999 นายสุทธิ เชษฐบุตร
2000 นายรักษพล โคตรมงคล
2001 นายวัชรพล นันตะวงษ
2002 นายวิจารย ประกอบแสง
2003 นายประทวน อุตตโรทัย
2004 นางพรพรรณ สัตถาภรณ
2005 นายชด บูชา
2006 นายเจริญ ใจชน
2007 นางเกษร จันทรมณี
2008 นายอนุสรณ วิริยะรัตนพร
2009 นายยนตรชัย หิมะนันท
2010 นางเพลิน ปานดำรงค
2011 นางกันจนา บุญภักดี
2012 นายบุญรัตน สุริยะ
2013 นายณรงค วงศสุวรรณ
2014 นายสมศรี อินจัน
2015 นายพิเชษฐ ศรีสวัสด์ิ
2016 นางสังเวียน พรมศิริแสน
2017 นายกสิณ วงษสวัสด์ิ
2018 นายวิรัตน บุญพรหม
2019 น.ส.บุษกร โพธิวงค
2020 นายสมชาย เอ่ียมอาจ
2021 นายธงชัย เตชะสิทธ์ิ
2022 นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮง
2023 นายเกษมสุข ผูกไมตรี
2024 นายธนสาร จันทรโชติ
2025 นายสมเกียรติ กัลปพฤกษ
2026 นายนิมิตร เจริญคุณ
2027 นางสรวยทอง พิมสาร
2028 นายบำรุง แสงสวาง
2029 นายบุญศรี นทีโสภา
2030 นายศุภฤกษ กลีเหลียง
2031 นายสัญญา จุลลนันท
2032 นายรณฤทธ์ิ ปล้ืมใจ
2033 นายสุทิน ศรีบุรินทร
2034 นายวีระชาติ อาจนาเสียว
2035 นายสุรพล มิตรดี
2036 นายประเสริฐ ม่ันใหญ
2037 นายเปล่ียน วงศพุฒ
2038 นายภูมิมิณทร ดวงคง
2039 นางวิจิตร อองสมหวัง
2040 นายสมฤกษ ศุภมิตรกฤษณา
2041 นายนคร เจริญสืบสกุล
2042 นายธาดา เสาวลักษณ
2043 นายจำเปน ผอมภักดี
2044 นายทรงศักด์ิ สุริยะวงศ
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2045 นายวินัย เทพเสนา
2046 นายสมสวน โคแล
2047 นายดำริ ทองพราว
2048 นายสำราญ ชัยสิทธ์ิ
2049 นายสุบิล ใจดี
2050 นายอำนาจ คงเหมาะ
2051 นางดารณี สีโท
2052 นายลือศักด์ิ โสตบุรุษ
2053 นายวุฒิชัย ศรีทรงเมือง
2054 นายคมน เครืออยู
2055 นายสัมฤทธ์ิ มวงไหมทอง
2056 นายหัตถพล คลายแท
2057 นางวนิดา อัศวชัยสัจจา
2058 นายสุรสิทธ์ิ แกวพรรณา
2059 น.ส.ณัฐวรรณ เทพเสนา
2060 นายชัยสิทธ์ิ ตระกูลศิริพาณิชย
2061 นายรณภพ ณรงค
2062 นายสุเทพ แสงขาว
2063 น.ส.กรรณิการ คลังทรัพย
2064 นายชาคริต เสือใจ
2065 นายมานพ ปนตา
2066 นายเวียน ชูคำ
2067 นายภาณุ จูงสาย
2068 นายวิสูตร ศรีสงวน
2069 นายวัฒนา สงวนวงศ
2070 นายฉลวย ชัยสาร
2071 นายยุทธพงษ วงศวาด
2072 นางสุภาวดี มณีรักษ
2073 นายคารม วังพิบูลย
2074 นายสุวพิชญ ดิษสกุล
2075 น.ส.เพ็ชรลัดดา ยอดคำปน
2076 นายคำนึง โชติกูล
2077 นายนิกร พลต้ือ
2078 นายสามารถ เรืองพุม
2079 นายยงยุทธ ใจชุม
2080 นายวรายุทธ นิลผ้ิง
2081 นายวุฒิชัย เฝอคง
2082 นายประเสริฐ สาริใจ
2083 นายประพงษ อรรคสีวร
2084 นางเทียนฤทัย แกวประเสริฐ
2085 นายสมพร ยืนยง
2086 นายเรือง สัมพันธสิทธ์ิ
2087 นายประสิทธ์ิ วงคตาหลา
2088 นายดำรง บุญมี
2089 นายสหัส กะลาสี
2090 นางจุไรวรรณ เลงอ้ี
2091 นายองอาจ เลงอ้ี

2092 นางวิภาวรรณ บุญชู
2093 นายแสวง ฉาดฉาน
2094 นายอภิสิทธ์ิ พวงยะ
2095 นายวิโรจน ถาวรสังข
2096 นายสิทธิศักด์ิ ภูเนตร
2097 นางอุทารัตน ภูไพบูลย
2098 นางสงกรานต เวียงคำ
2099 นายสุชาติ ทองพุม
2100 นายอุทัย สิธิ
2101 นายสุริยา สุวรรณกุล
2102 นางปราณี ย่ิงยงค
2103 นายมานิต ฝนวีระ
2104 นายวิโรจน พวงภาคีศิริ
2105 นางอรวรรณ ราษฎรบริรักษ
2106 นายคำใส รอบรู
2107 น.ส.วรรณวดี หงษาชาติ
2108 นางเอ้ืออนุจ โชติรัตน
2109 นายขจร บุญจันทร
2110 นายอำนาจ ครุธสุพรรณ
2111 นายมานพ สามัญ
2112 นายเอนก ทรัพยพันธ
2113 นายสมบูรณ พุทธวงศ
2114 นายธนาธิป ไอศวรรยวงศ
2115 นายทนงศักด์ิ ทารัตน
2116 นายมงคล อินมงคล
2117 นายสัมฤทธ์ิ สมบัติ
2118 นายไชยธัช บุญภูพันธตันติ
2119 นายวิชาญ ราชนารินทร
2120 นายนรินทร ตรียงค
2121 นายวิเชียร มาลี
2122 นายสามารถ อรุณโชติ
2123 นายประสาธน สุวรรณคำ
2124 นายจำรัส คำมูล
2125 นางอัจชนา หุตะมาน
2126 นายนิพล ทูลพุทธา
2127 นายนิคม ศรีละมุล
2128 นายบรรจง ปนแกว
2129 นายนุกูลกิจ วิชกูล
2130 นายเก็ม นราพล
2131 นายวิเชียร สุขมะโน
2132 นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย
2133 นายประสิทธ์ิ สุวรรณศร
2134 นายพงษชัย จันทนสมิต
2135 นายประสงค พุกซ่ือตรง
2136 นายธงชัย ถวิลรักษ
2137 นายสุเทพ บัวจันทร
2138 นายเจริญ เพลงพิโรจน

2139 นางดรุณี บุญถึง
2140 นายธนกฤต สุขสำราญ
2141 นายอำนวย ฝนคำอาย
2142 นายเสนห วรรณพัฒน
2143 นายบุญมา อาชาชาญ
2144 นายวสุธร อุตบัววงศ
2145 นายมนัส เถินบุรินทร
2146 นางวราวรรณ ธนะกิจรุงเรือง
2147 นายสมัชชา สังขทอง
2148 นางจรัสศรี ศรีประดิษฐ
2149 นายอานุภาพ พิพัฒนโภคผล
2150 นายคงศักด์ิ พุทธหะ
2151 นางณัฏฐกัญญา ศรีหาผล
2152 นายฤทธิชัย พูลพนัง
2153 นายธรรมนพ นวาวัตน
2154 น.ส.กฤษณุลักษณ สิงหอินทร
2155 นายทองพูน ชัยก่ิง
2156 นายบุญนพ แปงใจ
2157 นายประเสริฐ ไทยก่ิง
2158 นายไพโรจน เพ็ชรก่ิง
2159 นายโกญจนาท งามเนตร
2160 นายอินสม หนอใจ
2161 นายทรวง มูลหลา
2162 นายจักรพันธ บุญสูง
2163 นางดวงใจ ช่ืนชมกล่ิน
2164 นายเล่ือน รสเขม
2165 นายหวง มาแกว
2166 นายศุภชัย ใจกลม
2167 นางอังคณา อังศุพิพัฒน
2168 นายสมศักด์ิ ชูสม
2169 นายไพโรจน นาคบาง
2170 นายนิพนธ ศรีสมุทร
2171 นายปริญญา สมวงษอินทร
2172 นายทักษิณ เสภารัตนานันท
2173 นายบุญสง ศรียศสมบัติ 
2174 นางอรจิตต จักรกุล
2175 นายทวี กันหาวัน
2176 นายบุญเลิง ลุนไธสง
2177 นายวิชัย เสนาธรรม
2178 นายชาญณรงค ดวงดารา
2179 นายณรงค วงษบำหรุ
2180 นายสมพงษ ประยูรมหิศร
2181 น.ส.พัชรี เสือเปรม
2182 นางจันทรดา เห็มรัตน
2183 นายอรุณเดช ภารัตนวงศ
2184 นางจิตรา ชลัมพุช
2185 นายวินัย รวงราช

2186 นายสมบัติ เดชะวงศ
2187 นายนรศักด์ิ วิจฝน
2188 นายสนิท นุมสงค
2189 นายสมชาย ทองคำใส
2190 นายศักด์ิสิทธ์ิ พัวตะนะ
2191 นายอำพร คำกลอม
2192 นายประเสริฐ ภาคภูมิ
2193 นายผดุง เตปนยะ
2194 นางธัญญภรณ ไชยศรี
2195 นายประวิทย เหมือนเผาพงษ
2196 นายแอด แกววิเชียร
2197 นายสมเกียรติ ช้ืนเย็นดี
2198 นายทิวา กรณีย
2199 นายสมบัติ ออนสอาด
2200 นายทรงพล มาเพา
2201 นายสิงขร หม่ืนหาญ
2202 นายสุเมธ บำรุงเจียม
2203 นายสุจิน สุนันตา
2204 นายธานินทร ตันสกุล
2205 นายประทวน สุระมุล
2206 นายสุพรรณ ขาวพลับ
2207 นายประภาส ถนนแกว
2208 นายยุทธศักด์ิ แสนนรินทร
2209 นายวิโรจน วงศหิรัญรัชต
2210 นางสิรภัทร สืบคา
2211 นางปาริฉัตร เนียมพุมพวง
2212 นายวิสูตร เพ็งสุข
2213 นายบุญทอง ชัยวงศ
2214 นายศักด์ิดา อินทรสิทธ์ิ
2215 นายแวว ปนตะคุ
2216 นายอิสระ ศิริวัฒนกาญจน
2217 นายธีรรัชต เอ่ียมเหมือน
2218 นายสงกรานต เกตุทับทิม
2219 นายวิชัย เจริญ
2220 นายสัญญา วัฒนกุล
2221 นางภัคจิรา นวนเทา
2222 นายพนม เรืองเจริญ
2223 นายสันธาน ม่ันคง
2224 นายพิบูลย โชตเศรษฐ
2225 นายนิรัน สอนสา
2226 นายพรชัย ศรีโพธ์ิทอง
2227 นายศราวุธ สุกเหลือง
2228 นางยุพิน คงนิติธรรม
2229 นายภิญโญ นิลเวช
2230 นายชัยพรรณ ศรีสุนทร
2231 นายสา แสงสวาง
2232 นายสุรชาติ เลาตระกูล
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2233 นายจรัญ ร่ืนพานิช
2234 นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ
2235 น.ส.จันทรฉาย โยธคง
2236 นายทรงเดช สุขวุฒิกุล
2237 นายสัญจร เพชรมาศศรี
2238 นายสมศักด์ิ มณฑาทอง
2239 นายประดิษฐ กระจาดทอง
2240 นายสมบัติ ภูพันธ
2241 นางลัดดา จริยเวทย
2242 นายเมธี ยืนชีวิต
2243 นายวัน สุวรรณชาติ
2244 นางเพ็ญศรี ศรีจันทร
2245 นายเพลิน เจาะจง
2246 นายประภาส เครือแกว
2247 นายสมชาย มีชัย
2248 นางยุภา ดวงโยธา
2249 นายศิริ คำสุข
2250 นายสมศักด์ิ เทพจิตร
2251 นางสายพิณ เนียมพูล
2252 นายสมคิด แสนโกด
2253 นายพิริยะ ปญญาสาร
2254 นายสุทัศน ปะละใจ
2255 นายประยูรยงค หนูไชยา
2256 นายสุรศักด์ิ พิสัยพันธ
2257 นางสิริประภา ถึงคุณ
2258 นายวิโรจน วรรณชัย
2259 นายอรรณพ ไชยลังกา
2260 นายสุทธกิตต บุญยบุตร
2261 นายวิรัส โมลา
2262 นางเพ็ญรัตน คงฤทธ์ิ
2263 นายพรชัย ศรีสมบัติ
2264 นายสมศักด์ิ แมดเมือง
2265 นายนิกร ศรีธิ
2266 นางฐิตาพร สาระเวก
2267 นายสุชาติ โภชฌงค
2268 นายวิสุทธ์ิ เมืองเจริญ
2269 นายอัมพร ปานมงคล
2270 นายสมบัติ ลิบงามเลิศ
2271 นายธวัชชัย สวยสด
2272 น.ส.เพลินจิตร ภวังสวัสด์ิ
2273 นายประสาท มณีสวัสด์ิ
2274 นายชาญณรงค สิงหแกว
2275 นางวนิดา รวยสำราญ
2276 นายสกล สาริกา
2277 นายทนงศักด์ิ แสงประสิทธ์ิ
2278 นายวิเชียร แสงอินทร
2279 นายณรงค หนูชูแกว

2280 นายปญญา รักธรรม
2281 นายวิวัฒน สลีสองสม
2282 นายสาหยุด จีบโจง
2283 นางอรทัย มณีโต
2284 นายสุพจน เศวตอาคเนย
2285 นายอดิศักด์ิ แดงสกุล
2286 นายสุริยัน อนุลาวัพพ
2287 นายสุชาติ จันทวงษ
2288 นางพรทิพย ภุมรินทร
2289 นายธัชชัย ใจปลอด
2290 น.ส.โสภี บริสุทธ์ิ
2291 น.ส.สุวรรณี วงษจู
2292 น.ส.ประนอม พรพานิช
2293 นายกรศิต ดาวนันท
2294 นายประชัน ธรรมปอก
2295 นายสมฤทธ์ิ เยาวธานี
2296 นายประวิทย โยธาราษฎร
2297 นายศราวุฒิ โกอินตะ
2298 นายไพศาล พัฒทุม
2299 นายไพรัช ม่ิงผล
2300 นายอัสสดา เก้ือกากร
2301 นายหิรัญ เพชรมาก
2302 นายปยะ แขงเพ็ญแข
2303 นายอำนวย เหลาตระกูลงาม
2304 นายสุรพล อินถา
2305 นายณรงคเดช อรุณโรจน
2306 นายสุรัตน วิเศษลา
2307 นายวิรัตน สิทธิมูล
2308 นายสมเดช เครืออ่ิม
2309 น.ส.วาสนา กอผล
2310 นายทองดี วิหก
2311 นายอนุชา แกวหยอง
2312 นายไพศาล สถิตวิบูรณ
2313 นายนรินทร กันกา
2314 นายวิชชา รวมสุข
2315 นายชัยวัฒน โพธ์ิแจง
2316 นายวรพจน ลอมล้ิม
2317 นายจรัญ พระสงฆ
2318 นายดิเรก สงเสริม
2319 นายมานะ เกิดมณี
2320 นายนพดล เมาจา
2321 นายยุทธ เทพกุล
2322 นายประพันธ โมสิกรัตน
2323 นายชัยรัตน บุญศรี
2324 นายไชยยันต วงศโสมะ
2325 นายทรงวุฒิ บัวเพชร
2326 นางยุพดี ชิกเห่ียว

2327 นางปญจมา ปญญาวิวัฒนกุล
2328 นายวรัญู กดน้ำคำ
2329 นายคำ คำบุญชู
2330 นายจงรัก ภูไพบูลย
2331 นายสัญญา ศรีประดิษฐ
2332 นายสมบัติ สรอยทอง
2333 นายกิตติชาญ เลาหลา
2334 นางศิริเนตร ขุนศรีหวาน
2335 นายทองเล่ือน จันแกวบุญมี
2336 นายกนกพันธุ ขึมจันทร
2337 นายตระกูล เช่ียวเอ่ียมวัฒนา
2338 นายถาวร แกวอารีย
2339 นายมงคล ทิพยโพธ์ิ
2340 นายปรีชา คชพล
2341 นายเกียรติกุล ขอจิตตเมตต
2342 นายสมศักด์ิ จันทนะ
2343 นายชัยรัตน ศรีนอย
2344 นายสุทธิวัฒน พลอยชุม
2345 นางเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน
2346 นายประชา ลือชูวงศ
2347 นายสมพงษ ขำชวง
2348 นายบุญชวย ดาทอง
2349 นายธีระ ใจเด็ด
2350 นางอรพินท สุวรรณทัต
2351 นางธมกร ลายกนก
2352 นางวรรณชรินทร จิตรสมัคร
2353 นายนุวรรต ลีลาพตะ
2354 นายอมร โลนุชิต
2355 นายพัฒน ทองใบ
2356 นายนำพล เขียวคำปน
2357 น.ส.ฐิติมา เรศสุข
2358 นายทรงศักด์ิ สุขเกษม
2359 นายวรรณชัย จันทรเพ็ญ
2360 นายดำรงค หาญภักดีนิยม
2361 นายปรีชา รอดเพชร
2362 นายทินกร กล่ินสุคนธ
2363 นายสุพจน อนันตบุญสุข
2364 นายสมจิตร ฤทธิปะ
2365 นายองอาจ จันทรนอย
2366 นายชัยณรงค วิทยาวงศรุจิ
2367 นางภาวิณี ตันสกุล
2368 นายภาสกร นาชัยเวียง
2369 นายบางรักษ เชษฐสิงห
2370 นางสุพิชฌาย แสงแข
2371 นางอัจฉรา ซ้ิมเจริญ
2372 นายมานพ เชาวชำนาญ
2373 นางอาวดี ปานเจิม

2374 นายสุนทร สุทธนะ
2375 นางสุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน
2376 นายตรีภพ ทิพยศักด์ิ
2377 นายประภากร พัฒนคราย
2378 นายสมยศ แสงนิล
2379 นายพนม ชางงา
2380 นายเชาว ใจทิพย
2381 นายวิลาศ อนุจันทร
2382 นางสำอาง หมอกขุนทด
2383 นางบุศรา พุมพวง
2384 นายวัฒนชัย ฉิมแยม
2385 นายสุทัศ เข่ือนเพ็ชร
2386 นายประกอบ นพกาศ
2387 นายเอกมินทร บุญพระรักษา
2388 น.ส.ณัฐกาญจน ชูจันทร
2389 นายสุเมธ ฉงวน
2390 นายสมศักด์ิ พิริยโยธา
2391 นางสุพรรณ สุนทร
2392 นางจิตนภา สุวรรณพาหุ
2393 นางเกศรี ฉัตรเงิน
2394 นายเกตุ สัมพันทะสิทธ์ิ
2395 นายเจษฎา เอนกคณา
2396 นายสมบูรณ แกวเกิด
2397 นายอัมรินทร ครุยทอง
2398 นางรุงอรุณ ปานมงคล
2399 นายวาที วีรกิโกศล
2400 นายประชวน เสือแกว
2401 นายส.ชัย ไชยฤทธ์ิ
2402 นายสุชาติ สมหมาย
2403 นายคิด ทาวัน
2404 นายไพรัช อินตะจัง
2405 นายสงคราม ยาพิกุล
2406 นายโสภา ทองใหม
2407 นางบุปผาชาติ วงศสุวรรณสิริ
2408 นายหยัน สายทอง
2409 นายเกียรติศักด์ิ เพชรสกุลวงศ
2410 นายสมเกียรติ ร่ืนกล่ิน
2411 นายบุญสง วงศภา
2412 นายชอง คุมเครือ
2413 นายวิโรจน ขวัญแกว
2414 นางศุภา ศรีสมัย
2415 นายปยะ อบอาย
2416 นางกัลยาณกิต จัตวา
2417 นายบุญมี พิมพิสาร
2418 นายเพียร ถึงคุณ
2419 นายอดิศัย สุวรรณโณ
2420 นายเสมอ การะเกษ
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2421 นายสุรินทร วิยาพราว
2422 นายมานพ ตูคำ
2423 น.ส.นนทพร จินดา
2424 นายเมชาล ยะนาวงค
2425 นายพฤกษ หลาบุตร
2426 น.ส.เสาวลักษณ อุดมอภิรัตน
2427 นางเพ็ญทิพ พิณสายแกว
2428 นางพิมล บุญราช
2429 นายชัยยุทธ สนธิสุทธ์ิ
2430 นายพงศธร บรรณโศภิษฐ
2431 นายวีระพล ยุภิญโญ
2432 นายนิคม เกิดผล
2433 นายสุกล ราชแกว
2434 นายสมคิด เสนาะสันต
2435 นายเสมอ กรวยทอง
2436 นายทรงพล ครุฑไชยันต
2437 นายสมศักด์ิ ไลย
2438 นายสุรัตน หงษสระแกว
2439 นายทรงพร อำเกตุ
2440 นายวรวิทย รักษาแกว
2441 นายอนันต ศิริมงคล
2442 นายธานินทร หอมหวล
2443 นายธนกฤต พิทักษ
2444 นายประเวชน พิทักษธรรมกุล
2445 นายสมหวัง แกวศรี
2446 นายพินิจ ปนสุวรรณ
2447 นายวรวุฒิ บูสู
2448 นายสังวาลย บุญกาล
2449 นายประโยชน จิตอามาตย
2450 นายมานพ งอยจันทรศรี
2451 นายภิรมย เสนสิทธ์ิ
2452 นายสวรรค ตะวันคำ
2453 นายสุระชัย สิงหถิน
2454 นายสมบัติ แข็งแรง
2455 นายภัคพงษ จันทรน่ิม
2456 นางพรพรรณ จันทรเพ็ง
2457 นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธ์ิ
2458 นายอำนวย รองดุสิต
2459 นายทนงศักด์ิ ละมูนกิจ
2460 นางลัดดาวัลย ประสาร
2461 นายจรูญ กัณทะศิลป
2462 นายเกรียงไกร สีหรัตนปทุม
2463 นายธัญนรินทร ณ นคร
2464 นายอุธร สุทธิมิตร
2465 นายเรืองฤทธ์ิ ปนโน
2466 นายมนัส แกวคำแสน
2467 นายจำเนียร ศรีเรือน
2468 นายนิสาด เหลาคนคา

2469 นายวิชัย นันลังค
2470 นางสุภาษิต วงษกำภู
2471 นางณัฐวรรณ วงษสุกรรม
2472 นายศรีวรรณ สิงหทะนะ
2473 นายไพรัชย วงศหนอ
2474 นายนคร มีวรรณสุขกุล
2475 นายเจริญ ขุนทอง
2476 นายกฤษชนะ นิสสะ
2477 นายดวงจันทร กิรีรักษ
2478 นายสงา อินทจักร
2479 นายบรรจบ เสือเหลือง
2480 น.ส.ศิริลักษณ สุวรรณคำ
2481 นายอุนเรือน ปวงขันทะ
2482 นายจงดี สีสังข
2483 นายพงษพันธ จันไทรรอด
2484 นายไสว คำดี
2485 นายประสาน หิรัญญามาศ
2486 นายนครสวรรค ศรีไสย
2487 นายไพศาล เทียมยม
2488 นายยงยุทธ ต๋ิวสกุล
2489 นายสุเนตร ตนแกว
2490 นายวีรชน เสือเหลือง
2491 นายนพดล กองอยู
2492 นายเกียรติศักด์ิ ปรีดา
2493 นางสายใจ ผุดผอง
2494 นายสมหมาย นามสวาท
2495 นายสมบัติ นันทสวาง
2496 นายรักชาติ อักษรดำ
2497 นายณัฐชัย ใจหลัก
2498 นายประยุทธ จิตรกลาง
2499 นายวรพจน ทิพลือชา
2500 นายภูริชร คำแกว
2501 นายปราโมทย ใยพันธ
2502 นายสมบรูณ สิงหถิน
2503 นายโฆสิต โพธ์ิไทรย
2504 จ.ส.ต.รังสรรค นันทโพธ์ิเดช
2505 นายประภัสร ทองเต็ม
2506 นายชัยณรงค ครามสูงเนิน
2507 นางธันยพร ธรรมโชติ
2508 นางสุกัญญา คงโนนกอก
2509 นายสมคิด โสภา
2510 นายสมสันต บุญเกษม
2511 นางพรรณี ทับทองหลาง
2512 นายสุชีพ มวงมี
2513 นายชุมพล เลอกิจกุล
2514 นายสุรสิงห สุวรรณ
2515 นายเรวัต สุขทอง
2516 นายสุวัฒน สุวรรณชาติ

2517 นายศิวณัฐ ส่ีเหรียญนอย
2518 นายบุญเหลือ โกยทรัพยมา
2519 นายพัด บุญสารี
2520 นายสมใจ สวดสม
2521 นายภิญโญ จำปาทอง
2522 นายสมหมาย มีสี
2523 นายสุรสันต ประทุมไข
2524 นายเสนห ยะกันมูล
2525 นางปราณี นาคชำนาญ
2526 นางวาสนา สีสังข
2527 นางจีรกานต วงคปญญา
2528 นายวสันต ชีวาภิสัณห
2529 นายจีรศักด์ิ กูลเรือน
2530 นางกรองแกว ศรีพระราม
2531 นายเอนก นาลาดทา
2532 นายนฤดล สีชาติ
2533 นางผองศรี ชวยจันทร
2534 นายสมพล โสมทัพมอญ
2535 นายวิเชียร ขำสระนอย
2536 นายอรรถชัย นาคบุตร
2537 นายสมัย พิษณุ
2538 นายอาคเนย เปนใจ
2539 นายวรรณะ ทองมี
2540 นายชรินทร เสนอินทร
2541 นายชัยยา อินทรเสน
2542 นางนงนุช วงควิจิตร
2543 นางนิรมล นิลปาน
2544 นายสถิรวุฒิ เกษแกว
2545 นางอัจฉรา เหมือนประสงค
2546 นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ
2547 นายเมธี สังขทุง
2548 นายสมพงษ สีนวล
2549 นายบัณฑิตย อ่ำทอง
2550 นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค
2551 นายเอก ไชยศรี
2552 นายสมศักด์ิ วนัสสกุล
2553 นายจรูญ จันทวงษา
2554 นางสุรัตน ธงไชย
2555 นายวันชัย มาตุภูมานนท
2556 นายประเทือง ชางพินิจ
2557 นายนอย ชูชวย
2558 นายประหยัด ตะนะสา
2559 นายสมปราชญ ผลชู
2560 นายธรรมนูญ เน่ืองพุก
2561 นายวริทธ์ิ คิดถูก
2562 นายรุงอรุณ สิทธิผล
2563 นางแววมณี ตรีสัตย
2564 นางแสงเพียร พิริยะวัฒน

2565 นางทัดดาว พรรณเพียร
2566 นางสยุมพร สวัสด์ิวงษ
2567 นายเฉลียว สีทอง
2568 นายกิตติเชษฐ รอดแกว
2569 นายวิทยา นุมนวล
2570 นายพรชัย ปทุมรัตนาธาร
2571 นายมานิตย มณีทิพย
2572 นายสมศักด์ิ จิตคงสง
2573 นายสมพงค อินขัตย
2574 นายอำนาจ โพธิวรรณ
2575 นายพงศธร พรอมขุนทด
2576 นางสมหมาย อินทนานนท
2577 นายอดุลย ศุขะเนตร
2578 นางเสาวลักษณ ชอบธรรม
2579 นางเรฑิภา นิธิโชติมา
2580 นายหลิด ตอชีวี
2581 นายสมัคร ดอนนาป
2582 นายวิทยา โกษาผล
2583 นายคำสุข ไตรเกษม
2584 นายอริสรา วรัญญาณิชยกูล
2585 นายทวีพูล เดชาวาศน
2586 ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา
2587 นายมงคล สุภัคสกุลหิรัญ
2588 นายประพันธ หาญสูงเนิน
2589 นายกวี ไชยชนะ 
2590 นายอุดม อินโองการ
2591 ส.ต.อ.(ญ)บุญภา ชุมทอง
2592 นายสมหวัง ไชยศรี
2593 นางนิภา ทิพยพาวัลย
2594 นายณัฐชาติ วิศิษฎสิน
2595 นายคมสันต วิสิทธิสาตร
2596 นายสมคิด อุตรนคร
2597 นายนิสิต ศรีแกว
2598 นางนันทิยา ชอุมผล
2599 นางชุติมณฑน อินทอง
2600 นายเสนห แสนมูล
2601 นายศุภสิทธ์ิ ชุนเชาวฤทธ์ิ
2602 นายเสถียร กุศลคุม
2603 นางพรทิพย ทรัพยย่ิง
2604 นางเปรมจิตต สุวรรณบงกช
2605 นางชอฟา โนนทนวงษ
2606 นายสุวัฒน วรรณพินิจ
2607 นายสุริยนต โพธิบัณฑิต
2608 นายอำนาจ ใจมอย
2609 นางอุบล บุพพัณหสมัย



96

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

รายชื่อผูรับเงินคาสินไหมประกันชีวิตหมู
ประจำป 2550

(รวม 34,970,000.00 บาท)

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
สมาชิก
1 นายลูกจันทร เหมือนบัว 1,000,000
2 นายสมัย วรกิจ 450,000
3 นายรินทร นาโสก 450,000
4 นายศุภชัย กลารบ 300,000
5 นายสมศักดิ์ ประสมศิลป 450,000
6 นายฉวี ศรีปากดี 300,000
7 นายประมวล ดวงแกว 300,000
8 นายวิจิตร พลทะยาน 300,000
9 นายบุญถึง มนตรี 500,000
10 นายไพฑุรย คงคาวงศ 1,000,000
11 น.ส.สุนันท แกวกลา 1,100,000
12 นายประเสริฐ มงคลไชยสิทธิ 300,000
13 นางสุมาลี กองสุวรรณ 500,000
14 นายกฤษณ สำนวน 500,000
15 นางสพร่ัง ภูเมฆ 500,000
16 นายวินัย เดชผล 300,000
17 นายพีระ อินทรพาณิชย 500,000
18 นางฉันทนา หงษสกุล 300,000
19 นายสุรินทร เขียวออน 300,000
20 นายดำรงศักดิ์ ตรีครุธพันธ 500,000
21 นางทองมวน เกตุพรมราช 500,000
22 นายวณัฐ ชาลีคาร 500,000
23 นายอัมพร กุลวิจิตร 300,000
24 นายบรรจง บุตรลม 300,000
25 นายสัตยา ฤทธิสิทธุ 500,000
26 นายวิทยา คำอุดม 500,000
27 นายสมพร โมหิน 500,000
28 นายพิชิต สิงหทอง 500,000
29 นายชัยณรงค จันทรศาลทูล 500,000
30 นายอรุณ สาธรรม 450,000
31 นายอรัญ ศิริ 500,000
32 นายอำนาจ เพชรล้ำ 500,000
33 นายพงษเทพ ทวิสุวรรณ 300,000
34 นายสมเพียร เกิดสุข 500,000
35 นายสมยง นานกลาง 300,000

36 นายคณิต ทองมี 300,000
37 นายสมควร เศิกศิริ 500,000
38 นายสายชล เกรงปน 500,000
39 นายวัฒนา โนนทนวงศ 500,000
40 นายบุญโฮม ลองจำนงค 500,000
41 นายกุศล ศรีเพชร 500,000
42 นายฤทธี เชื้อทอง 300,000
43 นายปรีชา ยียวน 300,000
44 นายอำนวย เที่ยงทอง 1,000,000
45 นายบุญรัตน ชัยมูลเมือง 300,000
46 นายวิเชฐ พลูสวัสด์ิ 1,000,000
47 นายอำนาจ ทองพัว 500,000
48 นายณรงค เตาทองคำ 300,000
49 นายโชคชัย สวัสดี 1,000,000
50 นายประจักร คงจิตร 500,000
51 นายสมชาย เฮงเสง 450,000
52 นายอุทัย เขียวรอด 300,000
53 นายธีระยุทธ สิริกาญจนขจี 300,000
54 นายปญญา วงสุรินทร 500,000
55 นายโสภณ สุวรรณฉิม 300,000
56 นายสมสวน โคแล 500,000
57 นายจรูญ ดวงจันทร 500,000
58 น.ส.เฉลิมศรี ไชยพัฒน 500,000
59 นายยศ สุคนธมาลา 1,000,000
60 นายสุนทร วิธินันทกิตต 300,000
61 นางสมบูรณ มีฤทธิ์ 500,000
62  นายโยธิน โถชาลี 1,000,000
63 นายสุภาพ สุขพลาย 500,000
64 นายประยูร ลุนไธสง 300,000

คูสมรส
1 นางกนก คำนึงผล 420,000
2 นางดอกไม ยอดโยธี 500,000
3 นางวิสัญ ชวลิตศิลป 300,000
4 นางวาสนา อยูเจริญ 500,000
5 นางบัวสี เศษบุบผา 300,000
6 นายดิเรก วงศวรรณ 300,000
7 นางวิไลวรรณ ธิศรี 300,000
8 นางบุญยืน วงษพัฒน 300,000
9 นางอรวรรณ แสนสิงห 300,000
10 นางประไพ คุมไขน้ำ 300,000
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25 นายฤทธี เชื้อทอง 1,500
26 นายบุญรัตน ชัยเมืองมูล 1,500
27 นายโชคชัย สวัสดี 1,500
28 นายธีระยุทธ สิริกาญจนขจี 1,000
29 นายจรูญ ดวงจันทร 1,500
30 นายสุนทร วิธินันทกิตต 1,500
31 น.ส.เฉลิมศรี ไชยพัฒน 1,500
32 นางโฉมฉาย วระกมล 1,500
33 นายวิฑูรย เทียนเงิน 1,500
34 นายประยูร ลุนไธสง 1,500
35 นายนาว ภานุมาศ 1,500
36 นายศักดิ์ชัย เตี่ยนวล 1,500

รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห
สมาชิกประสบภัย ประจำป 2550

(รวม 135,000.00 บาท)
ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี 3,000
2 นางสุรีย ภูสาย 3,000
3 นายเดชพิทักษ เชื้อคมตา 30,000
4 นายหิรัญ เพชรมา 5,000
5 นายถนอม นันทิ 3,000
6 น.ส.สุรีรัตน อินทะจันทร 30,000
7 นายสงวน จันทรสูรย 3,000
8 นายสมชาย ยิ้มสนิท 3,000
9 นางวรรณพร อินประสิทธิ์ 5,000
10 นายประสาท จิตตวารี 3,000
11 นายสุขเกษม สาระคำ 3,000
12 นายภาณุ ชมภูมิ่ง 5,000
13 นางอรวรรณ อาจนาฝาย 3,000
14 นายสนอง ขอนาคกลาง 3,000
15 นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี 3,000
16 นางนิฐริน ชลกุลจนา 3,000
17 นายธานี ฉายศรี 3,000
18 นายสรศักดิ์ ศิลา 3,000

รายช่ือผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหการศพ
ประจำป 2550

(รวม 300,000.00 บาท)

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 นางวันทนีย พัฒนสุพงษ 100,000
2 นายแถม รักษหิรัญ 100,000
3 นางโฉมฉาย วระกมล 100,000

รายช่ือผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหการศพ
 (คาพวงหรีด) ประจำป 2550

(รวม 52,020.00 บาท)

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 นายศุภชัย กลารบ 1,500
2 นายไพฑูรย คงคาวงศ 1,500
3 นางวันทนีย พัฒนสุพงษ 1,500
4 นางเฉลียว อาจฟก 1,000
5 นายกฤษณ สำนวน 1,500
6 นางสุมาลี กองสุวรรณ 1,500
7 นายวิจิตร พลทะยาน 1,020
8 นายวินัย เดชผล 1,500
9 นางอัมพร กุลวิจิตร 1,500
10 นางแถม รักษหิรัญ 1,500
11 นายดำรงคศักดิ์ ตรีครุธพันธ 1,500
12 นายทองมวน เกตุพรมราช 1,500
13 นายบรรจง บุตรลม 1,500
14 นายชัยณรงค จันทรศาลทูล 1,500
15 นายวิทยา คุณาคำ 1,500
16 นายประเสริฐ มงคลไชยสิทธิ์ 1,500
17 นายอรุณ สาธรรม 1,500
18 นายอรัญ ศิริ 1,500
19 นายสัตยา ฤทธิสินธุ 1,000
20 นายพงษเทพ ทวิสุวรรณ 1,500
21 นายสมยง นานกลาง 1,500
22 นายสมเพียร เกิดสุข 1,500
23 นายบุญโฮม ลองจำนงค 1,500
24 นายกุศล ศรีเพชร 1,500
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19 นายเพ่ิม พรมทอง 3,000
20 นายชูชีพ ขวัญทอง 3,000
21 นายนิเทศ ทับเอ่ียม 3,000
22 นายสัญญา จันทรเดช 3,000
23 น.ส.พชรวรรณ ธัญญาดี 3,000
24 น.ส.สิรยา รัจจยวิเชียร 3,000
25 นายสมเนตร สวาง 3,000

ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก
ประจำป 2550

(รวม 1,303,400 บาท)

ลำดับ วันท่ีโอน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน
1 27 มิ.ย. โอน ธ.ไทยพาณิชย 7,086 708,600
2 2 ก.ค. โอนบัญชีออมทรัพย 827 82,700
3 31 ก.ค. โอน ธ.ไทยพาณิชย 910 91,000
4 8 ส.ค. โอนบัญชีออมทรัพย 541 54,100
5 17 ส.ค. โอน ธ.ไทยพาณิชย 3,670 367,000

รายชื่อผูรับเงินทุนการศึกษาอบรมวิชาชีพ
ประจำป 2550

(รวม 56,150 บาท)
ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 นางสมศรี ชาญชญานนท 500
2 นายชูชีพ สุขจำนงค 500
3 นายสวัสด์ิ โพธ์ิชัย 500
4 นางสุชีลา ธีราภรณ 500
5 นางวัชนี คดพิมพ 500
6 นางนิรัตน โหเจริญ 500
7 นายพีระเดช กิจโกศล 500
8 นายอำนาจ กลอมเจก 500
9 นายภารดร สรรพชัย 500
10 นางสุพัตรา สิงหอมร 500
11 นางศิริวรรณ ลำดับวงศ 500
12 นายจุฒิรักษ คุณเศรษฐ 500
13 นายโกสิทธิ์ นิลรัตน 500

14 นายณัฐ โกงเกษตร 500
15 นางขวัญเรือน อุกฤษ 500
16 นายสุรศักดิ์ อนุสรณ 500
17 นายพิเชษฐ ขำเอี่ยม 500
18 นางวาสนา สิงหพงษ 500
19 นายมนัส แสงเทียน 500
20 ส.ต.อ.หญิง ชนัญญา สุเมธานุสรณ 500
21 นางกรองแกว ศรีพระราม 500
22 นางอวยพร อาภาพิพัฒกุล 500
23 นางเย็นจิต ศิริภัทรากูร 500
24  นางอัญชลี จันทรอินทร 500
25 นายทรงศักดิ์ ดาลัดกวิน 340
26 นางไพรินทร เชื่อมชิต 500
27 น.ส.พรพิมล จอยเล็ก 500
28 นางสมศรี ศรีโมรา 500
29 น.ส.อุษา พิจิตรศิริ 500
30 นางอรชพร รักษาสิริ 500
31 นางวิลาวัณย วิเชียรนพรัตน 500
32 นายวัชรพงศ ตรีชิต 500
33 นางวันวิสาข นันทสุทธิวารี 500
34 น.ส.ณัฐวสา พวงเขียว 500
35 นายชัชวาลย สุทธิศรีศิลป 500
36 นางสุกัญญา สุทธิศรีศิลห 500
37 นางบังอร บัวทอง 500
38 นายสัมพันธ บัวทอง 500
39 นายสุชาติ มูลเมือง 500
40 นายสมชาย ออนอาษา 500
41 นายนิกร ศรีธิ 500
42 นายอนุชา อดิศรเกษม 500
43 นางตรีรัชฎ กมลโชติ 500
44 นางพรทิพย ภุมรินทร 500
45 นายวงศกร ไมคู 500
46 น.ส.สุวรรณา เทียนทอง 500
47 นายทศพร วัชรางกูร 500
48 นางวรพรรณ หิมพานต 500
49 นางชดชอย เทียนทอง 500
50 นางชลดา ออนอาษา 500
51 นายชลาทร ศรีตุลานนท 500
52 นายเทวรรณ อุรีรักษ 500
53 นายอาทร บุญเสนอ 500
54 นายสุรพล วงศสำราญ 500
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55 นางรุงฤดี หยิบงามเจริญสุข 500
56 นายเจอดพงษ มกรมณี 500
57 นายปฤษฎี คำนนท 500
58 น.ส.ณุกมล พิมสวัสด์ิ 500
59 นางทองเพียร มาเอม 500
60 นางศิริวรรณ วัฒนนราธร 500
61 นางมนัสนันท ขันธตนธง 500
62 นางศศิธร ทิมอุดม 500
63 นายศึกษิต พันธทอง 500
64 นายรุงเรืองชัย ทองคำ 500
65 น.ส.อติพร ธวิทยชัยพร 310
66 น.ส.ยุพิน ชุมตา 500
67 นางทิมาพร วงษคำ 500
68 นายสุรพล ยะสิทธิ์ 500
69 นางทิพยวิภา คงทน 500
70 นายภราดร จันทราช 500
71 นางสุภาภรณ ชุมตา 500
72 นายชัยยา สุทธนะ 500
73 นายปยะ จินดาพันธ 500
74 นางกาญจนาภรณ คำแสง 500
75 นายปรมินทร วงศสุวัฒน 500
76 นายผจญ จอมทัน 500
77 นายศิริพัฒน ธโนภาสสกุล 500
78 นายบัวกัน หอมบุญมี 500
79 นางพัชรินทร สอนไพบูลย 500
80 นายเสนาะ วิริยาลัย 500
81 นางรุงรัตน ปราบพาล 500
82 นายผัดแกว ตนอาย 500
83 นายพนม เรืองเจริญ 500
84 นายแสงจันทร หอมบุญมี 500
85 นางบุญรัตน ยอดบุญลือ 500
86 นายเทอดพงษ ธนสุวรรณกู 500
87 นายพานทอง มาแกว 500
88 นางประภัสสร เขียวทะวงศ 500
89 นายประกาย อินทรสมใจ 500
90 นายประเวช พิทักษธรรมกุล 500
91 นายบุญเชิด ทาบุญมา 500
92 นางประไพศรี วรรณลักษณ 500
93 นายธีรพัฒน ต้ือตัน 500

94 นายพงศกร เครือสาร 500
95 นายจรินทร กันตี 500
96 นางเพ็ชรลัดดา ยอดคำปน 500
97 นางดาริกา พุทธวงศ 500
98 นายจำเนียร ตนแกว 500
99 นางปราณี เสนาธรรม 500
100 นายสมบูรณ แกวเกิด 500
101 นายทวีศิลป เครือพรมมินทร 500
102 นางมาลี โสภา 500
103 นางมนัสนันท หวงทอง 500
104 น.ส.ชลดา ชาญชาง 500
105 น.ส.ปุณณภา ฟกเหลือง 500
106 นางธวัลรัตน อินทรศุภมาตย 500
107 นางจรีรัตน พลอยแดง 500
108 น.ส.สุมาลี ชัยพรรณพานิช 500
109 นางสถาพร พึ่งพระเกียรติ 500
110 นางปญจรีย นาคะทัตตะ 500
111 นางสิรินทร ติยานนท 500
112 นางยุทธนา ปทมวิจิตร 500
113 นางมยุรี วรรณพินิจ 500

รายชื่อผูรับเงินทุนสาธารณประโยชน
ประจำป 2550

(รวม 575,550.00 บาท)

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน
1 งานวันเด็กและงานยุวเกษตรกร จ. ปทุมธานี 1,000
2 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 1,000
 (สำนักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 2) 
3 กิจกรรมงานวันสหกรณแหงชาติ 1,000
 (สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย)
4 บริจาคขาวสาร 5 ถัง วัดสุวรรณธาราราม 1,000
5 ทุนการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2,000
6 ทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2,000
7 กระปุกออมสินกระตาย กรมสงเสริมสหกรณ 4,000
8 ทุนการศึกษา มูลนิธิศรีบุณยานนท 10,000
9 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 1 3,000
10 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 2 16,500
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11 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 3 6,000
12 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 18,000
13 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 6 6,000
14 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 7 4,500
15 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 8 6,000
16 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 9 11,000
17 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 11 6,000
18 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 12 3,000
19 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 14 4,500
20 ทุนการศึกษา โรงเรียนปาไมอุทิศ 15 16,500
21 ทุนการศึกษา โรงเรียนบางบัว 12,000
22 ทุนการศึกษา โรงเรียนสารวิทยา 12,000
23 ทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร 10,000
24 การแขงขันโบวล่ิง 1,000
 (สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง)
25 ผูปวยโรคเอดสวัดพระบาทน้ำพุ 2,000
 (สอ.องคการเภสัชกรรม)
26 วันสถาปนา  10,000
 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
27 คายความรูสูชนบท ม.เกษตรศาสตร 10,000
28 ผูปวยโรคเอดสวัดพระบาทน้ำพุ 2,000
 (สอ.สหภาพแรงงานโทยอคริลิคไฟเบอร).
29 กฐินพระราชทาน กรมปาไม 5,000
30 กฐินสามัคคี สอ.ราษฎรบูรณะ 1,000
31 ผาปาสามัคคี ม.เกษตรศาสตร 1,000
32 กฐินพระราชทาน ม.เกษตรศาสตร 2,000
33 กฐินสหกรณสามัคคี 1,000
 (สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย)
34 ส.ค.ส.  สอ.ครูพิจิตร 500
35 ปรับปรุงหองประชุมชั้น 6 140,550
 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
36 ตูทำน้ำเย็น 110,000
 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
37 งานว่ิงเฉลิมฉลองพ้ืนที่มรดกโลก 50,000
 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
38 ถวายพระทำบุญ 5,000
39 กฐินพระราชทาน 5,000
 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
40 กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี 1,000
41 วันสถาปนา กรมปาไม 50,000
42 วันปใหม กรมปาไม 20,000
43 เงินชวยการศพสมาชิกสมทบ 1,500

รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือบำเหน็จสมาชิก
ประจำป 2550

(รวม 550,916.18 บาท)

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 นาย  สุชัย พงษรัตน     2,980.25 
2 นาย  ประหยด บัวปลอง     2,000.00 
3 นาย  ประดิษฐ ไชยชนะ     2,000.00 
4 นาย  พินิตย โหอวยชัย     2,310.00 
5 นาง  กอจินดา มัคไพบูลย     2,000.00 
6 นาย  บัญญัติ ศรีประทุมวงศ     2,000.00 
7 นาย  จงรักษ เมืองพระ     2,000.00 
8 นาง  สายหยุด สาเขตร     2,000.00 
9 นาย  อเนก วัฒนพานิช     2,277.00 
10 นาย  เจตน ศรีเรือง     2,000.00 
11 นาย  ณรงค สุจริต     3,494.25 
12 นาย  ทองอินทร พินิจมนตรี     2,000.00 
13 นาย  สายัณห ประดับแดง     2,000.00 
14 นาย  ละเอียด คลายสังข     2,000.00 
15 นาย  ไพบูลย จิตตรังษี     2,553.75 
16 นาย  อิศรา โศภนะศุกร     3,375.20 
17 นาย  สมศักดิ์ สถิติ     3,832.80 
18 นาย  เสกสรรค วงศรัตนธรรม     2,000.00 
19 นาย  ชวลิต คำพิมพ     2,671.00 
20 นาย  เสารคำ ชะฎา     2,192.00 
21 นาง  จุฑามาศ จิตรการนทีกิจ     2,714.25 
22 นาง  นารี อบสุวรรณ     4,586.40 
23 นาง  พัชนันท กิจสุนทร     3,700.70 
24 นาย  สุชาติ บุญผอง     5,000.00 
25 นาง  บุญสวน โพธ์ิชัย     4,635.90 
26 นาย  สุทธิพงศ สนธิไทย     5,000.00 
27 นาย  ณรงคศักดิ์ อินทรรัสมี     5,000.00 
28 นาย  จรัล ทองสถิตย     5,000.00 
29 นาย  ดุสิต ดีจริง     2,000.00 
30 นาย  วิบูลย ผาดไธสง     2,940.70 
31 นาย  สม เปนมงคล     2,000.00 
32 นาย  บุญปาง ถาวรหม่ืน     2,000.00 
33 นาง  วัลลภา สุทธิรัตน     2,145.75 
34 นาง  นาถลดา จุลบุตร     2,323.50 
35 นาย  เคี่ยม สีทอง     2,000.00 
36 นาง  ศุภลักษณ สิทธิผล     4,400.64 
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37 นาย  เกรียงศักดิ์ จันทรใบเล็ก     3,931.20 
38 นาย  นรินทร พรหมยา     2,000.00 
39 นาง  วนิดา ปรีชาวิโรจน     2,048.20 
40 นาย  อำนาจ พยุงวงษ     2,203.05 
41 นาย  วิสูตร คำวงษ     5,000.00 
42 น.ส.  เบญจวรรณ คฤหพัฒนา     5,000.00 
43 นาย  สงวน เดชวิศิษฏสกุล     5,000.00 
44 นาย  อาทิตย วงศสุพรรณ     4,780.00 
45 นาย  วงค พิงขุนทด     3,240.80 
46 นาย  สุรินทร จีนนอย     2,124.80 
47 นาย  ประเวทย แกวสุดใจ     2,232.80 
48 นาย  มนตรี อินทวงศ     4,846.50 
49 นาย  อำนาจ กลอมเจก     2,555.10 
50 นาย  สัมฤทธิ์ วรพุฒ     2,250.00 
51 นาย  ศศิพงษ เขียนนิลศิริ     2,777.10 
52 น.ส.  สุขศรี ยิ้มใจบุญ     3,116.88 
53 น.ส.  อำนวย อุบลศิลป     2,235.35 
54 นาย  ประภาส เพิ่มพูน     3,133.00 
55 นาย  อวยพร เปยเอ่ียม     2,000.00 
56 นาย  สมทรง อ่ำกำเนิด     2,550.60 
57 นาย  สมใจ บุญประสิทธิ์     2,273.40 
58 นาย  สำรวย สังขวรรณะ     2,000.00 
59 นาย  เกียรติกอง พิตรปรีชา     5,000.00 
60 นาย  ประชา ตันจริยานนท     2,828.10 
61 นาย  สมพงศ วรรณวาสน     2,564.10 
62 นาง  วรุณยุพา คำลือ     2,000.00 
63 นาย  สำรอง ปนนิล     2,000.00 
64 นาง  ผองพรรณ กาทอง     2,000.00 
65 นาย  บุญมา เตอเก     2,000.00 
66 นาย  สุนทร ศักดิ์ศรีไทยวัฒนา     2,598.60 
67 นาย  วุฒิพันธ โฆษจันทร     2,567.40 
68 นาย  สังข พันสนิท     2,000.00 
69 นาย  ณัฐชัย สุปน     5,000.00 
70 นาย  ไพศาล เครือประสิทธิ์     3,941.25 
71 น.ส.  นิยมจิตร สายรัศมี     2,603.55 
72 นาย  วิรัช นาคทองกุล     4,111.20 
73 นาย  อุทิศ จูงพงศ     2,000.00 
74 นาย  เพี้ยน พุมฟก     2,687.20 
75 นาย  มาโนช วินัยพานิช     2,000.00 
76 น.ส.  พิศวาท มีเมือง     2,000.00 
77 นาย  สมบูรณ สุยะ     2,000.00 
78 นาย  สถิตย ศิริภาพ     3,500.70 

79 นาย  ประศาสน วิสุทธิกุล     5,000.00 
80 นาย  คำเสียง ถนอมชาติ     2,026.50 
81 นาย  ทรงพล กิตติโฆษณ     3,224.90 
82 นาย  ปรัชญา ศรีพร     2,723.70 
83 นาย  จักรวาล อรุณสวาง     2,964.50 
84 นาย  ปรีชา พานิชมาท     3,941.70 
85 นาย  ประมาณ เขียวจันทรแสง     2,000.00 
86 นาย  ไสว นามคำ     3,696.80 
87 นาย  วิษณุ รัตนาพันธุ     5,000.00 
88 จ.อ.  เชษฐา เย็นแข     3,412.80 
89 นาย  ยอดชาย บุณยเนตร     5,000.00 
90 น.ส.  ลัดดาวัลย จุลกทัพพะ     2,847.20 
91 นาย  ณรงค จิตตไทย     3,885.12 
92 นาย  ถัมภ มูลสิงห     2,000.00 
93 นาย  ถาวร ทำทอง     5,000.00 
94 นาย  พิรุจน ศุขรินทร     3,204.90 
95 นาย  คงเดช ศรีมุย     2,000.00 
96 นาย  สัมผัส ชูชวย     2,000.00 
97 นาย  สมพงษ พิมสาร     4,129.20 
98 นาย  ประชุม แสงกลา     4,605.30 
99 นาย  วิเชียร สุมันตกุล     5,000.00 
100 นาย  วิโรจน สนสูงเนิน     3,415.50 
101 นาย  สถาพร บุญสาใจ     4,617.00 
102 นาง  อรุณศรี กุลวิทิต     4,469.75 
103 นาย  สมชัย โพธ์ิศรีหิรัญ     3,667.95 
104 นาย  บุญ กางการ     2,000.00 
105 นาย  สมชาย ดิษฐศร     5,000.00 
106 นาง  ละออง หาญประโคน     4,523.00 
107 นาง  จิรวรรณ จารุพพัฒน     5,000.00 
108 นาง  บุญศรี สูวงศธรรม     5,000.00 
109 นาง  กฤตินี บุญยืน     5,000.00 
110 นาย  จรัญ รอดทิม     3,146.85 
111 นาย  วิฑูรย พีระวัฒน     5,000.00 
112 นาง  นารี เทศศิริ     5,000.00 
113 นาย  วาสิต ชโยจ     4,748.75 
114 นาย  ขจรศักดิ์ จรสมาน     3,660.00 
115 นาย  รุงโรจน แมนรอด     3,643.90 
116 นาย  ชัยพฤกษ อินทรคุปต     5,000.00 
117 นาง  สุปราณี ยิ้มเนตร     5,000.00 
118 นาย  ศักดา บุญยเกียรติ     5,000.00 
119 นาย  วิชัย แหลมวิไล     5,000.00 
120 นาย  บุนนาค กลีบจำป     4,507.75 



102

ปร ะ หยั ดอดออม  เ อ้ื ออ าทร ซ่ึ งกั น แ ล ะ กั น  

121 นาย  ไพบูลย สาลีทอง     2,000.00 
122 นาย  วินัย ปญญาธัญญะ     5,000.00 
123 นาย  อาคม เวทยสุภาสุข     3,166.15 
124 นาย  บุญชวย แตมรู     2,000.00 
125 นาย  จำลอง คำแจง     2,000.00 
126 น.ส.  ไพวรรณ เล็กอุทัย     5,000.00 
127 นาย  พินิจ เจียมภิรมยศักดิ์     2,764.45 
128 นาย  เที่ยง ดวงปนตา     2,000.00 
129 นาย  บุญชวย ภูนุชสาริกา     2,000.00 
130 นาย  เกียรติศักดิ์ ฤทธิธรรม     2,981.30 
131 นาย  ชนะ โชติบุตร     2,000.00 
132 นาย  บวร แกวดวงดี     4,845.75 
133 นาย  สงา อิสระ     2,000.00 
134 นาย  สุเทพ สักทอง     3,893.25 
135 นาย  บุญโฮม อยูภักดี     3,744.75 
136 นาย  ถวัลย ชาญวิทยา     2,640.75 
137 นาย  ชาญวิทย ตาบุตร     2,561.25 
138 นาย  วัฒนะ วรรัตน     2,000.00 
139 นาย  องอาจ คงเทพ     2,000.00 
140 นาย  นราเดช บุญเอ่ียม     3,608.25 
141 นาย  ประดิษฐ ใจใหญ     2,037.00 
142 นาย  คนอง ศิลปบูรณะ     4,745.25 
143 นาง  นงเยาว สมบูรณฐานะ     2,260.50 
144 นาง  วิภาวรรณ รุณสุข     3,453.75 
145 นาง  เกสินีย เพิ่มพูน     3,129.75 
146 นาย  สุชาติ ไทยเพ็ชร     4,145.25 
147 นาย  คำพัง บุญหลา     2,000.00 
148 นาย  ชาลี โคตรพงษ     2,000.00 
149 นาย  สมาน พงศชำนะภัย     2,000.00 
150 นาย  สำลี สอนหลง     2,000.00 
151 นาย  วีระ สายัณห     2,017.00 
152 นาย  ชิด ศรีถา     2,000.00 
153 นาย  ปรีชา ยี่สุน     3,689.00 
154 นาง  เบญจวรรณ สังขทอง     3,000.00 
155 นาย  สุพจน พิริยะภรณ     3,322.60 
156 นาย  มา พานพบ     2,000.00 
157 นาย  วัฒนชัย เพชรมุนี     2,000.00 
158 นาย  มงคล อูเงิน     3,000.00 
159 นาย  แกว ภูริผล     2,269.00 
160 นาย  เดชาธร ชัยฤกษ     2,103.00 
161 นาย  บุญสง ดอกไมหอม     2,000.00 
162 นาย  อำนาจ รงคทอง     2,000.00 

163 นาง  ลักษณา มกรพันธุ     2,000.00 
164 นาย  ลือชัย มณีศรี     5,000.00 
165 นาย  ปรีชา โสภาภูมินทรสกุล     2,000.00 
166 นาง  สกุล เธียรไทย     2,720.00 
167 นาย  ประทวน อุตตโรทัย     2,931.94 
168 นาย  สมศรี ยอดบุญจันทร     2,000.00 
169 นาย  อินผล กุลวงศ     2,000.00 
170 นาย  เชาว ชัชพงศ     2,927.10 
171 นาย  ประสพ แสงภู     2,000.00 
172 นาย  พิชัย พานิชกุล     2,000.00 
173 นาย  วิชิต พัฒนโกศัย     3,625.80 
174 นาย  บริบูรณ สวัสดิเวช     2,635.75 
175 นาง  นงคราญ กุลณดี     5,000.00 
176 นาย  ทนงศักดิ์ ศักดิ์สวัสด์ิ     2,799.55 
177 นาง  พรรณอร พินิจอักษร     2,000.00 
178 นาย  เหวย พันสนิท     2,000.00 

รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส ประจำป 2550

(รวม 478,000 บาท)

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 นาย  เสวก สุจิณโณ 1,000.00
2 นาย  โกมลชัย บุญไชย 1,000.00
3 นาย  เพ็ญ ธรรมโชติ 1,000.00
4 นาย  ประสงค รุณสุข 1,000.00
5 นาย  ยรรยงก ถนอมพิชัยธำรง 1,000.00
6 นาย  จำลอง แสงสวาง 1,000.00
7 นาย  หิรัญ เอี่ยมจันทร 1,000.00
8 น.ส.  นภาพร คงมีลาภ 1,000.00
9 นาง  ช่ืนจิต พูพงษ 1,000.00
10 นาย  สน่ัน ภัทรโชติ 1,000.00
11 นาย  จรุง คงเจริญ 1,000.00
12 นาย  สมชาติ ธรรมพิทักษ 1,000.00
13 นาย  สาน วงษสวาท 1,000.00
14 นาง  จันทนา สุวิสิษฐ 1,000.00
15 นาย  อนันต ภูมิเนาวนิล 1,000.00
16 นาย  อนันต กิมภากรณ 1,000.00
17 นาง  เล็ก สินสมบัติ 1,000.00
18 นาย  พิภพ ละเอียดออน 1,000.00
19 นาย  นิสิต เลิศนาคร 1,000.00
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20 นาย  สุพงษ พันธุมโน 1,000.00
21 นาย  ชยันตพล รุณสุข 1,000.00
22 นาย  ไพจิตต วัฒนกุล 1,000.00
23 นาย  สุริยา กลางเคื่อม 1,000.00
24 นาย  สังวาลย สังขวรรณะ 1,000.00
25 นาย  วิโรจน ศิริพันธุ 1,000.00
26 นาย  ประยงค เต็มดอน 1,000.00
27 นาย  สุชาติ สุวรรณพฤกษ 1,000.00
28 นาย  บรรจบ เมืองขวา 1,000.00
29 นาย  สุประดิษฐ เหลาแสง 1,000.00
30 นาย  เสรี เติมใจ 1,000.00
31 นาย  สุรินทร ชลธารเฉลิม 1,000.00
32 นาย  สุนทร ประจันนวล 1,000.00
33 นาย  รัตน ประพงษ 1,000.00
34 นาย  อัมพร ปนอาภรณ 1,000.00
35 นาย  ปติ ราชวงค 1,000.00
36 นาย  วัฒนา สมรรคเสวี 1,000.00
37 นาย  ไพบูลย ศรีสัจจัง 1,000.00
38 นาย  อาคม ฉวีหินต้ัง 1,000.00
39 นาย  สมาน สุขเนตร 1,000.00
40 นาง  ครองทรัพย มานะย่ิง 1,000.00
41 นาย  พิมาน บูรณะพิมพ 1,000.00
42 นาย  ฉัตรชัย รัตโนภาส 1,000.00
43 นาง  สุดารัตน ฤกขะเมธ 1,000.00
44 นาย  จำรัส ทองปอง 1,000.00
45 นาย  มนู สมจิตร 1,000.00
46 นาย  สมพงษ นอยเสวก 1,000.00
47 นาย  วิทัศน ศรีวิวรรธนกุล 1,000.00
48 นาย  ประสิทธิ์ นันตะยานา 1,000.00
49 นาย  สิทธิชัย อ๊ึงภากรณ 1,000.00
50 นาย  บุญทอง ใจมา 1,000.00
51 นาง  ปราณี คงมั่น 1,000.00
52 นาย  มงคล พิมนลพันธุ 1,000.00
53 นาย  ณรงค ถาวรวัตต 1,000.00
54 นาย  ทองหลาง นาทันคิด 1,000.00
55 นาย  พิทยา อยูอำไพ 1,000.00
56 นาง  ประสาน ชาตะศิริกุล 1,000.00
57 นาย  สัญญา สุจริตพงศ 1,000.00
58 นาง  ทิพยา จารุนาคร 1,000.00

59 นาย  สุชาติ ชูพิทักษ 1,000.00
60 นาย  เจริญรัตน ฉัตรกันยารัตน 1,000.00
61 นาย  วิชิต ศรีจำนงค 1,000.00
62 นาย  บุญยก ถุงคำ 1,000.00
63 นาง  วิสุนี จันทพิมพะ 1,000.00
64 นาย  ประสงค พงวาเรศ 1,000.00
65 นาย  ไพบูลย จารุเพ็ง 1,000.00
66 นาง  บุญเรือน ดูใจ 1,000.00
67 นาง  จิรัตน บุญเจริญ 1,000.00
68 นาย  ไพโรจน สุนทรเสถียร 1,000.00
69 นาย  ศรศักดิ์ บัวแกว 1,000.00
70 นาย  สันติ เชยสมบัติ 1,000.00
71 นาย  กรัณย จันทรสุวรรณ 1,000.00
72 นาย  วีระศักดิ์ จำปา 1,000.00
73 นาย  สมยศ วงศหนูปอด 1,000.00
74 นาย  สมพงษ ธรรมโชติ 1,000.00
75 นาย  บรรพต ชาวโพธ์ิ 1,000.00
76 นาง  พิมพาวรรณ บุญสง 1,000.00
77 นาย  สน่ัน วีระธรรม 1,000.00
78 นาย  พิศาล วสุวานิช 1,000.00
79 นาง  วัชนี คดพิมพ 1,000.00
80 นาย  สุธรรม บุญมี 1,000.00
81 นาย  สุรสีห สีหะบัณฑิต 1,000.00
82 นาย  สุเมธ อุดมมนกุล 1,000.00
83 นาย  ธากร มหาอุต 1,000.00
84 นาย  สงบ พิริยาสัยสันติ 1,000.00
85 นาย  วีระพงษ สวงโท 1,000.00
86 นาง  วยุภรณ บุญนิล 1,000.00
87 นาย  ประเสริฐ วรแสง 1,000.00
88 น.ส.  จรวยพร ตระกูลวงศ 1,000.00
89 นาย  สวอง สุขนิมิตร 1,000.00
90 นาง  ปราณี โชครุง 1,000.00
91 นาย  รักษพงษ ทองอราม 1,000.00
92 นาย  สุพร บุญญาเดช 1,000.00
93 นาย  วุฒิศักดิ์ บุญขันธ 1,000.00
94 นาย  เสนห หมั่นพลศรี 1,000.00
95 นาง  ยาหยี นครจันทร 1,000.00
96 นาง  นงนาถ อาภรณ 1,000.00
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97 นาย  ชัย ฤทธิรังศรีโรจน 1,000.00
98 นาย  สำราญ อภิรักษากุล 1,000.00
99 นาง  วรรณา ออนนวม (เกษียน) 1,000.00
100 นาย  ประดิษฐ หอมจีน 1,000.00
101 น.ส.  วรวัลย พฤทธิสาริกร 1,000.00
102 นาย  บรรจง กุลชิต 1,000.00
103 นาย  ฟูเกียรติ ภิรมยาภรณ 1,000.00
104 นาย  บุญเลิศ นุกูลรัตน 1,000.00
105 นาย  เอิ้น ผึ้งทอง 1,000.00
106 นาย  ประเสริฐ เฉยปญญา 1,000.00
107 นาย  อำนวย กุลนาพันธ 1,000.00
108 นาง  จินตนา กุลนาพันธ 1,000.00
109 นาง  นันทนา สัทธานนท 1,000.00
110 นาย  ศิริ สมสนิท 1,000.00
111 นาย  ถนัด วชิรจุติพงศ 1,000.00
112 นาย  ประเสริฐ เสรีวัตตนะ 1,000.00
113 น.ส.  พรรณงาม ตันสมพงษ 1,000.00
114 นาย  เฉลียว รอดกลึง 1,000.00
115 นาย  จันดี คำมาก 1,000.00
116 นาย  มนตชัย ฟกทอง 1,000.00
117 นาย  สมหวัง เพชรขัณฑ 1,000.00
118 นาย  พิสิฏฐ ภูวนันท 1,000.00
119 นาง  ปญจนีย ธีรานุวัฒน 1,000.00
120 นาย  ยรรยง สีหเทพเลขา 1,000.00
121 นาย  ประภาส อ่ำทอง 1,000.00
122 นาง  อมรรัตน ทองอินทร 1,000.00
123 นาย  วุฒิชัย มัสอูดี 1,000.00
124 นาง  ภาวนา ลรรพรัตน 1,000.00
125 นาง  ควรคิด กลาณรงคราญ 1,000.00
126 นาง  วาสนา ธรรมรักษา 1,000.00
127 นาง  วรรณี สุทัศน ณ อยุธยา 1,000.00
128 นาย  ชนะ เปล่ียนมา 1,000.00
129 นาง  ยุพี คำภาบุตร 1,000.00
130 นาย  ธงชัย จารุนาค 1,000.00
131 นาย  ชูเชิด สาระไทย 1,000.00
132 นาย  บุญชุบ บุญทวี 1,000.00
133 นาย  สินไชย บูรณะเรข 1,000.00
134 นาง  มณี วองไว 1,000.00

135 นาง  จงรักษ โหตรภวานนท 1,000.00
136 นาย  ปยบุตร พูลสวัสด์ิ 1,000.00
137 นาย  นิมิต ศรีภักดี 1,000.00
138 นาง  สำอางค ปานแกว 1,000.00
139 นาย  กองมี เลิศล้ำ 1,000.00
140 นาย  กมล เฉียบฉลาด 1,000.00
141 นาง  อุดมลักษณ เฉียบฉลาด 1,000.00
142 นาย  วิโรจน วุฒิเสน 1,000.00
143 นาย  อดิศักดิ์ ลิขสิทธิ์ศุภการ 1,000.00
144 นาย  ทวี หนูทอง 1,000.00
145 นาย  สรสิทธิ์ กนิษฐสุต 1,000.00
146 นาย  สน่ัน กิ่งเมืองเกา 1,000.00
147 นาย  สกลศักดิ์ รัมยะรังสิ 1,000.00
148 นาย  มานพ เลาหประเสริฐ 1,000.00
149 นาย  สนิท ศรีสุระ 1,000.00
150 นาย  ปรีชา อรามพงษพันธ 1,000.00
151 นาย  ดำรงศักดิ์ งามแท 1,000.00
152 นาย  เฉลย สุขถาวร 1,000.00
153 นาย  โสภณ หะวานนท 1,000.00
154 นาง  มาลี โทณานนท 1,000.00
155 นาย  วิชาญ ตราชู 1,000.00
156 นาย  วิชา แนววงศ 1,000.00
157 นาง  วนิดา สุบรรณเสณี 1,000.00
158 น.ส.  บังเอิญ นวะมะรัตน 1,000.00
159 นาย  พิศ เขียวสูงเนิน 1,000.00
160 นาย  ธงชัย จารุพพัฒน 1,000.00
161 นาย  ประสิทธิ์ รักหอม 1,000.00
162 นาย  ไพฑูรย ศรทอง 1,000.00
163 นาย  อำนวย เพ็ญจันทึก 1,000.00
164 นาง  พรพรรณ มณฑลรัตน 1,000.00
165 นาง  จิราภรณ นิตินาถ 1,000.00
166 นาย  สุรินทร บัวสุวรรณ 1,000.00
167 นาย  เสถียร ณ พัทลุง 1,000.00
168 นาง  กฤษเนตร สามะพุทธิ 1,000.00
169 นาย  จำนงค กาญจนบุรางกูร 1,000.00
170 นาย  ปรีชา รมณารักษ 1,000.00
171 นาย  วินัย วรสวัสด์ิ 1,000.00
172 นาย  ธวัชชัย วทานิยกุล 1,000.00
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173 นาย  มงคล วานิชกูล 1,000.00
174 นาง  อำนวย ทรัพยเพิ่ม 1,000.00
175 นาย  ประวัติ โวหารดี 1,000.00
176 นาง  อำไพ คงคา 1,000.00
177 นาย  กอง ประเสริฐสาร 1,000.00
178 นาย  ประวิทย จิตตจำนงค 1,000.00
179 นาง  กนกนาถ นอยเสวก 1,000.00
180 นาย  กุญชร พฤทธิสาริกร 1,000.00
181 นาย  ประมูล ชูแกว 1,000.00
182 นาย  โกมล แพรกทอง 1,000.00
183 นาย  วิรัช ถาวร 1,000.00
184 นาย  สุรพล รุจิโรจน 1,000.00
185 นาง  โศรดา เอ็มพงษ 1,000.00
186 นาง  สงบ รุจิรัตนวานิช 1,000.00
187 นาย  องอาจ แกวรัตน 1,000.00
188 นาย  จักรี มนตรีศาสตร 1,000.00
189 นาย  วัฒนา แกวกำเนิด 1,000.00
190 นาย  โกศล สุดแสวง 1,000.00
191 นาย  สมจิตต วงศวัฒนา 1,000.00
192 นาย  สถิตย สวินทร 1,000.00
193 น.ส.  สุมิตรา ฉั่วตระกูล 1,000.00
194 น.ส.  สุภี โกศัยเนตร 1,000.00
195 น.ส.  ปราณีต คงมั่น 1,000.00
196 นาง  นวลจันทร พานิชสุโข 1,000.00
197 นาง  จันทนา ธุรกิตตวัณณการ 1,000.00
198 นาง  ฉวีวรรณ หุตะเจริญ 1,000.00
199 นาง  สมจิตร ล่ิมอัด 1,000.00
200 นาย  กิตติเดช สงวนเกียรติ 1,000.00
201 นาย  พิภพ จันทนวรางกูร 1,000.00
202 นาย  ไพบูลย เศวตมาลานนท 1,000.00
203 นาย  ประสิทธิ์ ธีระพัฒนารักษ 1,000.00
204 นาย  สงา แสงดี 1,000.00
205 น.ส.  ทัศนีย รอดแจม 1,000.00
206 นาง  ขันทอง เอี่ยมเหมือน 1,000.00
207 นาย  ไพโรช นูมหันต 1,000.00
208 น.ส.  ภัทรี คงสาคร 1,000.00
209 นาย  สุรินทร สุขเอมโอษฐ 1,000.00
210 นาย  ชัชวาลย สุทธิศรีศิลป 1,000.00

211 นาย  กิติ ศิริวัลลภ 1,000.00
212 นาย  ลำยวง เอ่ียมศรี 1,000.00
213 นาย  สุพจน จันทรสมบูรณ 1,000.00
214 นาง  กุณฑล สันทัดการ 1,000.00
215 นาย  ฉลอง จริตธรรม 1,000.00
216 นาย  สุรพันธ ศิริสวาง 1,000.00
217 นาย  พรเทพ อุนรัตน 1,000.00
218 นาง  ประไพ คงคานนท 1,000.00
219 น.ส.  กุลศิริ จุลกะสุทธิ์ 1,000.00
220 นาย  วิรัตน วันทุมมา 1,000.00
221 นาย  ศุภวิทย วิรัชชกุล 1,000.00
222 นาย  มานะ พึ่งพิศ 1,000.00
223 น.ส.  หทัย เอกะวิภาต 1,000.00
224 นาย  ละมัย เชื้อเพ็ชร 1,000.00
225 นาง  วนิดา ทองโกมล 1,000.00
226 นาย  นอย พึ่งโพธ์ิทอง 1,000.00
227 นาย  สุรีย สุภัทรประทีป 1,000.00
228 นาย  สามารถ ชัยชนะ 1,000.00
229 นาง  ละมุล อภิรัฐเมธี 1,000.00
230 น.ส.  ยิ่งรัตน ทรงบรรจง 1,000.00
231 นาย  วุฒิ กลิ่นระคนธ 1,000.00
232 นาย  พินิจ พิศลืม 1,000.00
233 นาง  พูนทรัพย เดชารักษ 1,000.00
234 นาย  ประคอง อนันตรสุชาติ 1,000.00
235 นาย  ปรีชา โภคประเสริฐ 1,000.00
236 นาย  นิยม สีเหลือง 1,000.00
237 นาย  มิ่งเมือง เกาวนันท 1,000.00
238 นาย  นาว ภานุมาศ 1,000.00
239 นาย  ณรงค อินทุลักษณ 1,000.00
240 นาย  วิง มียิ่ง 1,000.00
241 นาง  กาญจนา ยศธำรง 1,000.00
242 นาย  สุรชัย ลิมปโกวิท 1,000.00
243 นาง  ทองหลอ ใจหงษ 1,000.00
244 นาย  บุญธรรม มั่นใจ 1,000.00
245 นาย  ศิริ เจือวิจิตรจันทร 1,000.00
246 นาย  นิมิตร โชติพานิช 1,000.00
247 นาย  วิทธวัช ทิพยวารีรมย 1,000.00
248 นาย  โกมินทร สารพันธ 1,000.00
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249 นาย  บุญพันธ ปญญารัตน 1,000.00
250 นาย  พินิจ สุวรรณโน 1,000.00
251 นาย  สมพร ศิริพรภักดีกุล 1,000.00
252 นาย  สถิ ไชยเพชร 1,000.00
253 นาย  พยุง นพสุวรรณ 1,000.00
254 นาย  สมศักดิ์ เอกะวิภาต 1,000.00
255 นาย  พยนต ประภาพรพิทักษ 1,000.00
256 นาง  สิรินาฎ การะนัด 1,000.00
257 นาง  วาสนา อยูพะเนียด 1,000.00
258 นาย  เสง บุญมาทัน 1,000.00
259 นาย  ถวัลย บุญสิทธิ์ 1,000.00
260 นาย  จรินทร อิฐรัตน 1,000.00
261 นาย  ประจักษ ตันสกุล 1,000.00
262 นาย  รำเพย วงษเอี่ยม 1,000.00
263 นาง  เพ็ญศรี อนอ่ิม 1,000.00
264 นาง  วิภา จันทรแฉง 1,000.00
265 นาง  นวลสิริ มังกรดิน 1,000.00
266 นาย  สมนึก พันธุมณฑา 1,000.00
267 นาย  สัมพันธ รมสายหยุด 1,000.00
268 นาย  ปญญา ปรีดีสนิท 1,000.00
269 นาย  วิโรจน ภุมรินทร 1,000.00
270 นาง  เพลินใจ จันทรสมบูรณ 1,000.00
271 นาย  อโณทัย คลังทรัพย 1,000.00
272 นาง  วิมาลย ประยูรทอง 1,000.00
273 นาย  บัว อุรีรักษ 1,000.00
274 นาง  วิไลวรรณ มณีวงศวิโรจน 1,000.00
275 นาย  ธวัชชัย วนปฏิพัทธิ์ 1,000.00
276 นาง  สุริยา ศิริวัฒนกุล 1,000.00
277 นาง  อัมพร พวงแกว 1,000.00
278 นาย  สมศักดิ์ ผลอาหาร 1,000.00
279 นาง  สุรีย ออนอรรถ 1,000.00
280 นาง  สุภาพ จันทรสุวรรณ 1,000.00
281 น.ส.  ศิริวรรณ โรจนศิริ 1,000.00
282 นาย  ชำนิ บุณโยภาส 1,000.00
283 นาง  บุญแกว สุขรอบ 1,000.00
284 นาง  ฉวีวรรณ โพธิมะโน 1,000.00
285 นาย  ธงชัย พรไพบูลย 1,000.00
286 นาย  ณรงค ปรีชารณเสฏฐ 1,000.00

287 นาย  อุทัย พูนเพ็ง 1,000.00
288 นาย  สนิท ถนอมรอด(เกษีนณ) 1,000.00
289 นาง  ทัศนีย แสงมณี 1,000.00
290 นาง  กาญจนวรรณ วรวุธ 1,000.00
291 นาง  กัลยา ชูพินิจ 1,000.00
292 น.ส.  มารยาท วิศยางกูร 1,000.00
293 นาง  สมจิตร ทองสุข 1,000.00
294 นาง  บุญตา วงศวิโรจน 1,000.00
295 นาย  พนัส ฤกษเจริญ 1,000.00
296 นาง  กาญจนา พึงประสพ 1,000.00
297 นาง  บุญชู สายศิริ 1,000.00
298 นาง  ประไพพักตร สวนพงษ 1,000.00
299 นาย  สมัคร อภินันทโน 1,000.00
300 นาย  สายัณห สมพงษ 1,000.00
301 นาย  โสด สังขทุง 1,000.00
302 นาง  จรวย สิงหพยัคฆ 1,000.00
303 นาง  ศุภาภรณ มีนาพันธ 1,000.00
304 นาง  ยุพดี ฉั่วบุญเชิด 1,000.00
305 นาง  โฉมฉาย วระกมล 1,000.00
306 นาง  มนัสนันท ขันธตนธง 1,000.00
307 นาย  สุดสาคร ศักดิ์สูง 1,000.00
308 นาง  บุญสม ชำนาญภักดี 1,000.00
309 นาย  วิจิตร เกษสัมมะ 1,000.00
310 นาย  สวงค จงแจงกลาง 1,000.00
311 นาย  สมชัย กันเงิน 1,000.00
312 นาย  อนันต อินกลาง 1,000.00
313 นาย  ประสิทธิ์ ศุภลักษณ 1,000.00
314 นาย  บุญสิน สุรเสียง 1,000.00
315 นาย  อำนวยพร ไวทยการ 1,000.00
316 นาย  ขวัญอยู วงคน่ิม 1,000.00
317 น.ส.  สุวินชา ดิเรกวัฒนะ 1,000.00
318 นาย  สุวิทย จันทราภรณ 1,000.00
319 นาย  พนม ควันธรรม 1,000.00
320 นาย  จำนงค จงเจริญ 1,000.00
321 นาย  วีระ นาคศรีสุข 1,000.00
322 นาย  วัลลภ บังเกิดผล 1,000.00
323 น.ส.  อารยา บุญยะศิรินันท 1,000.00
324 นาง  สมจิตร ศรีสุริยะ 1,000.00
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325 นาย  สวัสด์ิ ดุลยพัชร 1,000.00
326 นาย  ชัยยุทธ แมนยำ 1,000.00
327 นาย  วิฑูรย ไชยเพิ่ม 1,000.00
328 นาย  เทพ มณฑากุล 1,000.00
329 นาย  สนอง เกิดในมงคล 1,000.00
330 นาย  วิหล ทองฟุก 1,000.00
331 นาย  สมลักษณ เงินแยม 1,000.00
332 นาย  เยื้อ วรรณบวร 1,000.00
333 นาง  จารุณี วงศขาหลวง 1,000.00
334 นาย  พิจิตร ชัยรัตนาอาภรณ 1,000.00
335 น.ส.  ลัดดาวัลย ลามกิจจา 1,000.00
336 นาง  พิศมัย ประทุมมณี 1,000.00
337 นาง  ประยูร วรรณคุณ 1,000.00
338 นาง  วรรณี วงษวิจิตร 1,000.00
339 นาย  จิระ จินตนุกูล 1,000.00
340 นาย  พินิจ ประสารบุญ 1,000.00
341 นาย  อนุพันธ อินทะมุสิก 1,000.00
342 นาย  ณรงคชัย มารุงเรือง 1,000.00
343 นาย  ภิญโญ โสมพะโยม 1,000.00
344 นาย  แสงอนันต รัตนโกมล 1,000.00
345 นาง  นันทิยา ทิพยรักษา 1,000.00
346 นาย  ปรีชา ศรีทวีป 1,000.00
347 นาย  อนันต จันทรศรีสุริยวงศ 1,000.00
348 น.ส.  วีนัส ศรีพงษ 1,000.00
349 นาง  นพวรรณ จันทรเนตร 1,000.00
350 นาง  พรพิมล ทองคงหาญ 1,000.00
351 นาย  ธนู บุญทรง 1,000.00
352 นาง  สงวน ไขแกว 1,000.00
353 นาง  สมจิตต พรหมบุตร 1,000.00
354 นาย  ประสิทธิ์ กำทอง 1,000.00
355 นาย  พิจิตร แกวสุดใจ 1,000.00
356 นาง  บุญนำ วงศสุวรรณ 1,000.00
357 นาย  พล คูรณารักษ 1,000.00
358 นาย  สังเวียน ศรีสอาด 1,000.00
359 นาย  ยัณห ทักสูงเนิน 1,000.00
360 นาง  อัมพร สุคนธพานิช 1,000.00
361 นาย  ถนอม นันทิ 1,000.00
362 น.ส.  ลาวัลย ศรศิลปชัย 1,000.00
363 นาย  จีรศักดิ์ จิตรจง 1,000.00

364 นาย  สำรอง ขวัญเมือง 1,000.00
365 นาย  มัด พันสนิท 1,000.00
366 นาย  ประพันธ เกี๋ยวดำ 1,000.00
367 นาง  รัชนี จีนปนเพชร 1,000.00
368 นาย  สมยา ทัศนสุวรรณ 1,000.00
369 นาย  อมร ยังสวาง 1,000.00
370 นาย  ชุมพล ศรีทอง 1,000.00
371 นาย  เฉลียว ไทยเหนือ 1,000.00
372 นาง  ยินดี สลักลาย 1,000.00
373 นาง  ระเบียบ วังศรี 1,000.00
374 นาย  ประสิทธิ์ ธงหนึ่ง 1,000.00
375 นาย  ณรงค ขำหิรัญ 1,000.00
376 นาง  ระเบียบ มาตะราช 1,000.00
377 นาย  สันติภาพ วรรณเพ่ิมพูล 1,000.00
378 นาย  สมบัติ เครือบุญราช 1,000.00
379 นาง  บุญชู ศรบุญทอง 1,000.00
380 นาย  ประเสริฐ จิตสมบูรณมิตร 1,000.00
381 นาย  สงคราม บรรจงแจม 1,000.00
382 นาย  สุจินต ตันติพลาผล 1,000.00
383 นาย  วิฑูรย จเร 1,000.00
384 นาย  มี ตาสม 1,000.00
385 นาย  วิชัย นนทะนำ 1,000.00
386 นาง  บุปผาชาติ รักษหิรัญ 1,000.00
387 นาง  บุญสืบ เอี่ยมขำ 1,000.00
388 นาย  ไพโรจน สุกันฑา 1,000.00
389 นาย  ณรงค สิทธิวัง 1,000.00
390 นาย  ไพจิตร วิบูลยพงศ 1,000.00
391 น.ส.  ขนิษฐา ดิษฐบรรจง 1,000.00
392 นาย  ณัฎฐพล คันธารัตน 1,000.00
393 นาง  แจมจันทร พิริยะพงศ 1,000.00
394 นาย  สน่ัน ศิริวัฒนกาญจน 1,000.00
395 นาย  ชลอ แสงประเสริฐ 1,000.00
396 นาง  สุชาดา อำนวยวิวัฒน 1,000.00
397 นาย  ประเสริฐ เถื่อนบัวระบัติ 1,000.00
398 นาย  กวีพนธ โคตรุชัย 1,000.00
399 น.ส.  รัชนี วชิโรดม 1,000.00
400 นาง  นิตยา ภูรีวิโรจนกุล 1,000.00
401 นาย  ไพโรจน ภิญโญสรศักดิ์ 1,000.00
402 นาย  สุดจิต ธีระพันธ 1,000.00
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403 นาย  สุทัศน วรรณเมืองเกา 1,000.00
404 นาย  ขรรคชัย ศรีสุริยะ 1,000.00
405 นาย  ธำรง วงษวิจิตร 1,000.00
406 นาง  ประวิง สุขสวัสด์ิ 1,000.00
407 นาย  ถวิล สืบศิลป 1,000.00
408 นาง  เกษร อินทราวิวารัตน 1,000.00
409 นาย  พิสิฎฐ เนียมทรัพย 1,000.00
410 นาย  ประสงค ซื่อมาก 1,000.00
411 นาย  เสนาะ ขำดี 1,000.00
412 นาย  สิทธิโชค ธรรมภิบาลอุดม 1,000.00
413 นาย  วีระ ยาคลาย 1,000.00
414 นาย  สวิล สรอยทอง 1,000.00
415 นาย  อินหล่ัน โนจิตร 1,000.00
416 น.ส.  บัวเรียว ขัดศรี 1,000.00
417 นาย  มานะ ศรีวงษวรรณะ 1,000.00
418 นาย  บรรณเลิศ รัชตกุล 1,000.00
419 นาย  มนตรี ศิริมาศ 1,000.00
420 นาง  ศศิธร อนวงษา 1,000.00
421 นาย  สวัสด์ิ เชื้อนวม 1,000.00
422 นาย  ประเสริฐ ล้ิมรสสุข 1,000.00
423 นาย  พงษชัย พรหมบุตร 1,000.00
424 นาย  ทรวง คำเสน 1,000.00
425 นาย  เริงชัย เผาสัจจ 1,000.00
426 นาย  ทวี คงแสงดาว 1,000.00
427 นาย  ชาญ ปนทอง 1,000.00
428 นาย  พรศักดิ์ คงชาย 1,000.00
429 นาย  ยอด คีรีรัตน 1,000.00
430 นาย  ประสิทธิ์ บุญเกิด 1,000.00
431 นาย  ธวัชชัย ขจิตเวทย 1,000.00
432 นาง  วิไล ปุบผะโก 1,000.00
433 นาย  ประพนธ งามภักดี 1,000.00
434 นาย  สมพจน แข็งแรง 1,000.00
435 นาย  ประยูร อยูจุย 1,000.00
436 นาย  จรูญ วิเศษสุวรรณภูมิ 1,000.00
437 นาย  สร สาระคุณ 1,000.00
438 นาย  สันติภาพ ยังชุมชื่น 1,000.00
439 นาย  สุรัตน ธีรธนาธร 1,000.00
440 นาย  สมบูรณ เขื่อนพันธ 1,000.00
441 นาย  นิวัตร ชาติกานนท 1,000.00

442 นาย  ประมวล หอมอุบล 1,000.00
443 นาย  ประสิทธิพร ปกษาสวย 1,000.00
444 นาย  ประเสริฐ อรุณรัตน 1,000.00
445 นาย  ชวาล ทัฬหิกรณ 1,000.00
446 นาย  เพลิน มีนัก 1,000.00
447 นาย  ชาญณรงค รุงเรืองศรี 1,000.00
448 นาย  สังวร โตพังเทียม 1,000.00
449 นาย  เมตตา อารีย 1,000.00
450 นาย  ดำเนิน สังขโร 1,000.00
451 นาย  สุพจน ศิริสุนทร 1,000.00
452 นาง  ปราณี รัตนาพันธ 1,000.00
453 นาย  เปง แปงใจ 1,000.00
454 นาย  ทวีสุข สิทธิกร 1,000.00
455 ร.ต  ปพนภพ เมธนาวิน  1,000.00
456 นาง  บุปผา เกตุกั้น 1,000.00
457 นาย  นนท โสภิษฐานนท 1,000.00
458 นาย  เสนห นาวเหนียว 1,000.00
459 นาง  สกุล เธียรไทย 1,000.00
460 นาย  ปรีชา โสภาภูมินทรสกุล 1,000.00
461 นาย  ลือชัย มณีศรี 1,000.00
462 นาย  ศศิพงษ เขียนนิลศิริ 1,000.00
463 นาย  สุพจน พิริยะภรณ 1,000.00
464 นาง  เบญจวรรณ สังขทอง 1,000.00
465 นาย  ปรีชา ยี่สุน 1,000.00
466 นาย  ชิด ศรีถา 1,000.00
467 นาย  สมาน พงศชำนะภัย 1,000.00
468 นาย  ชาลี โคตรพงษ 1,000.00
469 น.ส.  พิศวาท มีเมือง 1,000.00
470 นาง  ลักษณา มกรพันธุ 1,000.00
471 นาย  บุญสง ดอกไมหอม 1,000.00
472 นาย  เดชาธร ชัยฤกษ 1,000.00
473 นาย  แกว ภูริผล 1,000.00
474 นาย  มงคล อูเงิน 1,000.00
475 นาย  วัฒนชัย เพชรมุนี 1,000.00
476 นาย  มา พานพบ 1,000.00
477 นาย  เสกสรรค วงศรัตนธรรม 1,000.00
478 นาย  มาโนช วินัยพานิช 1,000.00
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ชุดท่ี 1  ประจำป 2521

1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน
3.   นายเต็ม สมิตินันทน รองประธาน
4.   นายสมเพ่ิม กิตตินันท รองประธาน
5.   นายสุนทร โพธ์ิกัน รองประธาน
6.   นายสำลี อินทรไพโรจน  เหรัญญิก/ผูจัดการ
7.   นายกัสสปะ อัคนิทัต กรรมการ
8.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ
9.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
10. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ

ชุดท่ี 2  ประจำป 2522

1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2.   นายเต็ม สมิตินันทน รองประธาน
3.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน
4.   นายสมเพ่ิม กิตตินันท รองประธาน
5.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
6.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ
7.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
8.   นายจำนงค โพธิสาโร กรรมการ
9.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
10. นายกัสสปะ อัคนิทัต กรรมการ
11. นายสุนทร โพธ์ิกัน กรรมการ
12. นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
13. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
14. นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ
15. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
ตั้งแตป 2521 - 2550

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด กอตั้งเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2521

ชุดท่ี 3  ประจำป 2523

1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2.   นายเต็ม สมิตินันท รองประธาน
3.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน
4.   นายสมเพ่ิม กิตตินันทน รองประธาน
5.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
6.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ 
7.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ
8.   นายจำนงค โพธิสาโร กรรมการ
9.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
10. นายสุนทร โพธ์ิกัน กรรมการ
11. นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
13. นายถวัลย บุญสิทธิ์ เลขานุการ
14. นายไพฑูรย หุนใย ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 4  ประจำป 2524

1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2.   นายเต็ม สมิตินันทน รองประธาน
3.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน
4.   นายสมเพ่ิม กิตตินันท รองประธาน
5.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
6.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
7.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ
8.   นายจำนงค โพธิสาโร กรรมการ
9.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
10. นายสุนทร โพธ์ิกัน กรรมการ
11. นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
13. นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ
14. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ
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ชุดท่ี 5  ประจำป 2525

1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน
2.   นายเต็ม สมิตินันทน รองประธาน
3.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน
4.   นายสมเพ่ิม กิตตินันท รองประธาน
5.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
6.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
7.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ
8.   นายจำนงค โพธิสาโร กรรมการ
9.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
10. นายสุนทร โพธ์ิกัน กรรมการ
11. นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
13. นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ
14. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ

ชุดท่ี 6  ประจำป 2526

1.   นายจำนงค โพธิสาโร ประธาน
2.   นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน
3.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
4.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ
5.   นายสวัสด์ิ นิชรัตน กรรมการ
6.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
7.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
8.   นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
9.   นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ
10. นายปรุง โชติชวง กรรมการ
11. นายอำพล ล่ิมวงศ กรรมการ
12. นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
13. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ

ชุดท่ี 7  ประจำป 2527

1.   นายจำนงค โพธิสาโร ประธาน
2.   นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน
3.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
4.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ
5.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
6.   นายสวัสด์ิ นิชรัตน กรรมการ
7.   นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
8.   นายปรุง โชติชวง กรรมการ
9.   นายอำพล ล่ิมวงศ กรรมการ
10. นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
11. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ

ชุดท่ี 8  ประจำป 2528

1.   นายจำนงค โพธิสาโร ประธาน
2.   นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน
3.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ
4.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
5.   นายสวัสด์ิ นิชรัตน กรรมการ
6.   นายผอง เลงอ้ี กรรมการ
7.   นายปรุง โชติชวง กรรมการ
8.   นายอำพล ล่ิมวงศ กรรมการ
9.   นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
10. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ
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ชุดท่ี 9  ประจำป 2529

1.   นายชำนิ บุณโยภาส ประธาน
2.   นายสวัสด์ิ นิชรัตน รองประธาน
3.   นายณรงค กฤดานุกูลย รองประธาน
4.   น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก
5.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
6.   นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ
7.   นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
7.   นายไพรัช โยธนชัยสาร กรรมการ
9.   นายไพฑูรย หุนใย กรรมการ
10. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11. นายอำพล ล่ิมวงศ เลขานุการ/ผูจัดการ

ชุดท่ี 10  ประจำป 2530

1.   นายชำนิ บุณโยภาส ประธาน 
2.   นายสวัสด์ิ นิชรัตน รองประธาน
3.   นายณรงค กฤตานุกูลย รองประธาน
4.   น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก
5.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ
6.   นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ
7.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
8.   นายไพฑูรย หุนใย กรรมการ
9.   นายไพรัช โยธนชัยสาร กรรมการ
10. นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
11. นายอำพล ล่ิมวงศ เลขานุการ/ผูจัดการ

ชุดท่ี 11  ประจำป 2531

1.   นายชำนิ บุณโยภาส ประธาน
2.   นายสวัสด์ิ นิชรัตน รองประธาน
3.   นายณรงค กฤตานุกูลย รองประธาน
4.   น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก
5.   นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ
6.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ กรรมการ
7.   น.ส.กานดา ล่ิมตั้ง กรรมการ
8.   นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
9.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
10. นายจรินทร อิฐรัตน กรรมการ
11. นายอำพล ล่ิมวงศ เลขานุการ/ผูจัดการ

ชุดท่ี 12  ประจำป 2532

1.   นายทิวา สรรพกิจ ประธาน
2.   นายธำมรงค ประกอบบุญ รองประธาน
3.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน 
4.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
5.   นายอำพล ล่ิมวงศ ผูจัดการ
6.   นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
7.   นายชนะ เปล่ียนมา กรรมการ
8.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
9.   นายสมศักดิ์ วิมลศิลป กรรมการ
10. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
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ชุดท่ี 13  ประจำป 2533

1.   นายไพโรจน สุวรรณกร ประธาน
2.   นายธำมรงค ประกอบบุญ รองประธาน
3.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
4.   นางสุภาภรณ บุนนาค เหรัญญิก
5.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูจัดการ
6.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
7.   นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
8.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
9.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
10. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เลขานุการ
11. นางนวลสิริ มังกรดิน ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 14  ประจำป 2534

1.   นายไพโรจน สุวรรณกร ประธาน
2.   นายปรีชา อบอาย รองประธาน 
3.   ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล รองประธาน
4.   นายธำมรงค ประกอบบุญ รองประธาน
5.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
6.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
7.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
8.   นายประวิทย จิตตจำนงค ผูจัดการ
9.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
10. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ 
11. นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
12. นางรจนา พันธุมณี กรรมการ
13. นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย กรรมการ
14. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 15  ประจำป 2535

1.   นายทิวา สรรพกิจ ประธาน
2.   นายธำมรงค ประกอบบุญ รองประธาน
3.   ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล รองประธาน
4.   นายถวัลย บุญสิทธิ์ รองประธาน
5.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
6.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
7.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
8.   นายประวิทย จิตตจำนงค ผูจัดการ
9.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
10. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11. นายกิติ ศิริวัลลภ กรรมการ
12. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ กรรมการ
13. นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
14. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 16  ประจำป 2536

1.   นายผอง เลงอ้ี ประธาน
2.   ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล รองประธาน
3.   นายธำมรงค ประกอบบุญ รองประธาน
4.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
5.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
6.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายวรุณ รตะพิพัฒน ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ ผูชวยผูจัดการ
10. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน กรรมการ
12. นายประวิทย จิตตจำนงค กรรมการ
13. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
14. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ
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ชุดท่ี 17  ประจำป 2537

1.   นายผอง เลงอ้ี ประธาน
2.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
3.   นายวรุณ รตะพิพัฒน รองประธาน
4.   นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
5.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
6.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
10. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
11. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 18  ประจำป 2538

1.   นายผอง เลงอ้ี ประธาน
2.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
3.   นายวรุณ รตะพิพัฒน รองประธาน
4.   นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
5.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
6.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม ผูชวยผูจัดการ
10. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท กรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน กรรมการ
13. นายประวิทย จิตตจำนงค กรรมการ
14. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

         ชุดท่ี 19  ประจำป 2539

1.   นายยรรยง ถนอมพิชัย ประธาน
2.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
3.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
4.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ รองประธาน
5.   นายวรุณ รตะพิพัฒน เหรัญญิก
6.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายประวิทย จิตตจำนงค ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายวิโรจน รัตนพรเจริญ กรรมการ
10. นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน กรรมการ
12. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
13. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
14. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 20  ประจำป 2540

1.   นายสถิตย สวินทร ประธาน
2.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
3.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ รองประธาน
4.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
5.   นายวรุณ รตะพิพัฒน เหรัญญิก
6.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายประวิทย จิตตจำนงค ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
10. นายจรินทร อิฐรัตน กรรมการ
11. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
12. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
13. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ กรรมการ
14. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ
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ชุดท่ี 21  ประจำป 2541

1.   นายสถิตย สวินทร ประธาน
2.   นายวัฒนา แกวกำเนิด รองประธาน
3.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ รองประธาน
4.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
5.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เหรัญญิก
6.   นายพิณ เกื้อกูล ผูจัดการ
7.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
8.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
9.   นายจรินทร อิฐรัตน กรรมการ
10. นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ กรรมการ
11. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
12. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
13. นายนำศักดิ์ ประสาร กรรมการ
14. นายประดิษฐ เจริญสุข เลขานุการ
15. นายวิชิต สนธิวณิช ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 22  ประจำป 2542

1.   นายวัฒนา แกวกำเนิด ประธาน
2.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ รองประธาน
3.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
4.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
5.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เหรัญญิก
6.   นางเกตุชฎา โตตาบ ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
10. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
12. นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม กรรมการ
13. นายนพรัตน นาคสถิตย กรรมการ
14. นายณรงค มหรรณพ เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 23  ประจำป 2543

1.   นายวัฒนา แกวกำเนิด ประธาน
2.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ รองประธาน
3.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
4.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
5.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เหรัญญิก
6.   นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ
7.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
8.   นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
9.   นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
10. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11. นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม กรรมการ
12. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
13. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ
14.  นายณัฐชัย สุปน เลขานุการ
15.  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 24  ประจำป 2544

1.   นายจรินทร อิฐรัตน ประธาน
2.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
3.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
4.   นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
5.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เหรัญญิก
6. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
10. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11. นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม กรรมการ
12. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
13. นายณัฐชัย สุปน กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ
15. นายอดุลย ภูยาธร ผูชวยเลขานุการ
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ชุดท่ี 25  ประจำป 2545

1.   นายจรินทร อิฐรัตน ประธาน
2.   นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
3.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท รองประธาน
4.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
5.   นางเกตุชฎา  โตตาบ เหรัญญิก
6. นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ
8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจัดการ
9.   นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
10. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล กรรมการ
11. นายณัฐชัย สุปน กรรมการ
12. นายพูลศักดิ์ กางทอง กรรมการ
13. นายทรงศักดิ์  วิทยอุดม กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ
15. นายอดุลย ภูยาธร ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 26  ประจำป 2546

1.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ ประธาน
2.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน
3.   นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน
4.   นายณัฐชัย สุปน รองประธาน
5.   นางเกตุชฎา  โตตาบ เหรัญญิก
6. นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี ผูชวยเหรัญญิก
7.   นายณรงค มหรรณพ ผูจัดการ
8.   นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล กรรมการ
9.   นายพูลศักดิ์ กางทอง กรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการ
11. นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม กรรมการ
12. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
13. นายณรงค ทองขจร กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ
15. นายอดุลย ภูยาธร ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 27  ประจำป 2547

1.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ ประธาน
2.   นายพิณ   เกื้อกูล รองประธาน
3.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท รองประธาน
4.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
5.   นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี เหรัญญิก
6. นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ
7.   นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล กรรมการ 
8.   นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม กรรมการ
9.   นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
10. นายอดุลย ภูยาธร กรรมการ
11. นายณรงค ทองขจร กรรมการ
12. นายชัยยันต   คำปอ กรรมการ
13. นายอนุชิต   แตงออน กรรมการ
14. นายณรงค มหรรณพ เลขานุการ
15. นายธวัชชัย   พันธรักษพงษ ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 28  ประจำป 2548

1.   นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ ประธาน
2.   นายพิณ   เกื้อกูล รองประธาน
3.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท รองประธาน
5.   นายชนะ  เปล่ียนมา เหรัญญิก
6. นายณรงค ทองขจร ผูชวยเหรัญญิก
7. นายวิชิต  สนธิวณิช ผูจัดการ
8. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ
9. นายอนุชิต   แตงออน กรรมการ
10. นายธวัชชัย   พันธรักษพงษ กรรมการ
11. นายสนิท  ศรีสุระ กรรมการ
12. นายชัยยันต   คำปอ กรรมการ
13. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ
15. นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี ผูชวยเลขานุการ
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ชุดท่ี 29  ประจำป 2549

1.   นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ ประธาน
2.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท รองประธาน
3.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4.   นายธนโรจน โพธิสาโร รองประธาน
5.   นายชนะ  เปล่ียนมา เหรัญญิก
6. นายณรงค  ทองขจร ผูชวยเหรัญญิก
7. นายวิชิต  สนธิวณิช ผูจัดการ
8. นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม กรรมการ
9. นายอนุชิต   แตงออน กรรมการ
10. นายธวัชชัย   พันธรักษพงษ กรรมการ
11. นายสนิท  ศรีสุระ กรรมการ
12. นายชัยยันต   คำปอ กรรมการ
13. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ

ชุดท่ี 30  ประจำป 2550

1.   น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท ประธาน
2.   นายพิณ  เกื้อกูล รองประธาน
3.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4.   นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม รองประธาน
5.   นายชนะ  เปล่ียนมา เหรัญญิก
6. นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี ผูชวยเหรัญญิก
7. นายวิชิต  สนธิวณิช ผูจัดการ
8. นายสนิท  ศรีสุระ กรรมการ
9. นายธวัชชัย   พันธรักษพงษ กรรมการ
10. นายอนุชิต   แตงออน กรรมการ
11. นายนรินทร  สายซอ กรรมการ
12. นายสุภาพ  คำแฝง กรรมการ
13. นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ
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ผูแทนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
 

คณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการ 
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ร ายง าน กิ จก า รปร ะ จ ำ ป  2550  

3 4 

5 2 1 

3 4 

1 2 5 

5 4 

1 2 3 

รายนามคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
 

1. นายพิณ  เกื้อกูล ประธานกรรมการ 
 2. นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล กรรมการ 
 3. นายวิชิต  สนธิวณิช กรรมการ 
 4. นายนรินทร  สายซอ กรรมการ 
 5. นายชนะ  เปล่ียนมา เลขานุการ 

 

 

1. นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท กรรมการ 
 3. นายชนะ  เปล่ียนมา กรรมการ 
 4. นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี กรรมการ 
 5. นายธวัชชัย  พันธรักษพงษ เลขานุการ 

 

1. นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการ 
 2. นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ กรรมการ 
 3. นายสนิท  ศรีสุระ กรรมการ 
 4. นายสุภาพ  คำแฝง กรรมการ 
 5. นายอนุชิต  แตงออน เลขานุการ 

 

คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ 

  

คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
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 นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ 
 ประธานกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา 
 

 
 นายพิณ  เกื้อกูล นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม 
 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 นายชนะ  เปล่ียนมา นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ 
 เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก เลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 30 
ประจำป 2550 
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 นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท นายวิชิต  สนธิวณิช นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล 
 ผูชวยเลขานุการ กรรมการทำหนาท่ีผูจัดการ กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
 นายสนิท  ศรีสุระ นายธวัชชัย  พันธรักษพงษ นายอนุชิต  แตงออน 
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
 นายสุภาพ  คำแฝง นายนรินทร  สายซอ 
 กรรมการ กรรมการ 

 
 
 
 

 
 
 นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ นายการุญ  ทองโสภิต 
 ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี 
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 นายวิชิต  สนธิวณิช 
 กรรมการทำหนาท่ีผูจัดการ 
 
 
 

 
 
 
 
 นางสาวสมพร  ศรเจริญ นายพิศิษฐ  จันทรคุณาภาส นายวีระชัย  ขายสุวรรณ 
 ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน ผูชวยผูจัดการฝายบริหารท่ัวไป ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 นางศลิษา  พานิชสรรพ นางปรียาภรณ  วรภคบุญญา นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช 
 เจาหนาที่การเงิน เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีบัญชี 

ฝายจัดการ 
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 นางรุงรัตน  พึ่งโพธ์ิสภ นางวรียพรรณ  โหมดเทศ นางลักษณา  โฉมงาม 
 เจาหนาที่บัญชี เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีบัญชี 

 นายวรวิทย  รักษาแกว นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย นายพงศธร  สุวรรณภิญโญกุล 
 เจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาท่ีสินเช่ือ เจาหนาท่ีสินเช่ือ 

 นางบุศรินทร  เข็มใหญ นางสาวสายพิน  จิตตสมสุข นางสาวณัฐิณี  นนทกิติพงษ 
 เจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาท่ีสินเช่ือ เจาหนาท่ีสินเช่ือ 

 นางฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์ นางสาวสุวารี  ใยเผือก นางพัชรินทร  หินออน 
 เจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาท่ีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาท่ีสมาชิกสัมพันธ 
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 นางปริษา  เศรษฐสุข นางสาวสุภาพ  เฟองอักษร นางสาวสุพรรณี  ทะลังกา 
 เจาหนาที่สวัสดิการ เจาหนาท่ีสวัสดิการ เจาหนาที่สวัสดิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 นางณัฐณิชา  แกวเกตุ นางธัญรัตน  นุชสวาท   
 เจาหนาที่แผนงาน เจาหนาท่ีธุรการ  
 

 
 
 
 
 
 
 นางจรินทร  อินประสิทธิ์ นางวรรณพร  อินประสิทธิ์   
 เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาท่ีทั่วไป  
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5 สิทธิ ฝากเงินดอกเบ้ียสูง 
สิทธิเลือกฝากเงินได 6 ประเภทบัญชี ไมตองเสียภาษี 
ฝากไดทันทีที่สมัครเปนสมาชิก ฝากงาย � ถอนงาย 

 1. ออมทรัพยสินมัธยัสถ (3.75%)  
ไดเวลาของคนชางเก็บฝากโดยหักจาก 
เงินเดือนได 

 

2. ออมทรัพยพิเศษ (4.00%) 
สำหรับนักออมที่ตองการผลตอบแทนสูง
ยอด 1 ลานจายดอกเบ้ียทุกเดือน 
 

 3. ออมทรัพยอเนกประสงค (3.75%) 
ทางเลือกใหมในการออมทรัพยถา 
ตองการฝากหลายบัญชี 
 

 4. ออมทรพัยเกษียณเปยมสุข (4.25%) 
ความพอเพียงแหงชีวิตเฉพาะเงินบำเหน็จ 
บำนาญ กบข. กสจ. บำเหน็จดำรงชีพ 
 

 5. ออมทรัพยทวีสิน  
แบบแผนใหมในการออม 
ฝากครบ 24 เดือน 4.25% 
ฝากครบ 36 เดือน 4.75% 
ฝากครบ 48 เดือน 5.00% 
ฝากครบ 60 เดือน 5.25% 
 
6. ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 
(4.00%) 
ลด � ละ � เลิก เพื่อชีวิตพอเพียง อีก
ทางเลือกหนึ่งสำหรับนักออมมือใหม 
 
 
 

สิทธิประโยชนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
สิทธิพิเศษเฉพาะขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิชิต สนธิวณิช
กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ

3 สิทธิ กูเงินดอกเบ้ียต่ำ 
สิทธิรับบริการกูเงิน 3 ประเภท กูงายไมตองไปที่สหกรณ 

มีสิทธิกูทุกประเภทเม่ือเปนสมาชิกครบ 6 เดือน 
 
 
 
 

1. เงินกูฉุกเฉิน (6.80%) กูได 
1 เทาของเงินเดือน ชำระคืนไม
เกิน 10 งวด ซึ่งสามารถกูทาง
โทรศัพทรับเงินกูที่ตู ATM ได 

 
 
 
 

เงินกูสามัญท่ัวไป 
3 ชั่วโมงได 

2. เงินกูสามัญ กูไดสูงสุดรวม
ทุกประเภทไมเกิน 30 เทาของ
เงินเดือน และไมเกิน 600,000 
บาท หรือ 90% ของหุนที่ตนมี
ในสหกรณ 

เงินกูสามัญท่ัวไป (6.80%) ไมเกิน 25 
เทาและไมเกิน 500,000 บาท และตาม
อายุการเปนสมาชิก ชำระสูงสุด 72 งวด 
อนุมัติภายใน 3 ช่ัวโมง 

 

เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา (3.95%) 
การลงทุนเพ่ืออนาคตกูไดตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน คาใชจายเกี่ยวกับการ
ศึกษาของตนเอง บุตร และคูสมรส ชำระ
สูงสุด 96 งวด 

 
 

เงินกูสามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
(5.70%) งานหนักคือดอกไมของชีวิต  
กูไดตามโครงการแผนธุรกิจที่เสนอและ
ไดรับอนุมัติ ชำระสูงสุด 60 งวด  

 
 

เงินกูสามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 
(1.00% ระยะเวลา 2 ป สำหรับปที ่ 3 
เปนตนไป 5.90%) เพือ่เอ้ืออาทรผูประสบภัย 
กูไดตามความเสียหายจริงจากภัยที่ไดรับ 
และตามประกาศของสหกรณ เชน กรณี
คล่ืนยักษสนึามิ ชำระสูงสดุ 96 งวด 
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เงนิกูสามญัเพ่ือสงเสริมการ
ประหยัดพลังงาน (5.90%) 
ประหยัดเงนิคุณ ประหยัดเงนิชาติ กู
เพือ่ปรับปรุงยานพาหนะในการติดต้ัง
ระบบการใชเชือ้เพลิง NGV หรอื LPG 
เพือ่ประหยัดคาใชจายน้ำมนัเช้ือเพลิง 
ชำระไมเกนิ 36 งวด 

 
 
 
 
 

เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและ
ทรัพยสนิ (5.90%) เพ่ือความม่ันใจ 
และปลอดภัยไวกอน กูซื้ออาวุธปน
และหรือเคร่ืองกระสุนปน ในการ
คุมครองชีวิตและทรัพยสนิของสมาชิก
สหกรณ ครอบครัวสมาชิก หรือทาง
ราชการ ชำระไมเกนิ 36 งวด 

 
 

เงินกูสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร
และอปุกรณ (5.55%) เงนิกูเพือ่ยอ
โลกไวในเรือน ไมเกินสิทธิสามัญ
ทั่วไป 25 เทา และไมเกิน 80,000 
บาท และตามอายุการเปนสมาชิก 
ชำระสูงสุด 36 งวด อนุมติัภายใน 3 
ช่ัวโมง 

 

 

3. เงนิกูพิเศษ 
สหกรณใหบริการเงนิกูพเิศษ 2 ประเภท 
3.1 สนิเช่ือวนาเคหะ (4.50% คงท่ี 
2 ป ปที่สาม 6.10%) เพื่อซ้ือบาน
พรอมท่ีดิน หรือปลูกสรางบาน กู 
ไมเกิน 1 ลานบาท กูได 100% ของ
ราคาประเมิน กูเกนิ 1 ลานบาท กูได 
80% ของราคาประเมิน วงเงนิกูสงูสดุ
ไมเกิน 3 ลานบาท อายุผูกูรวมระยะ
เวลาผอนไมเกนิ 65 ป 
3.2 เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืนโดยใช
หุน (6.80%) กูได 90% ของหุนทีต่น
มใีนสหกรณ ชำระคืนไมเกนิ 360 งวด 
3.3 เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืนโดยใช
เงินฝากค้ำประกัน (5.50%) กูได 
90% ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
ที่ตนมีในสหกรณ ชำระคืนไมเกิน 
360 งวด 
 

  

9 สทิธิ  รับทนุสวัสดกิารสมาชิก 
 1. สทิธิรบัทุนสวสัดกิารสมาชกิเม่ือ

ประสบภัย 
- อัคคีภยั จาย 5,000 - 30,000 บาท 
- อุทกภัย -วาตภัย จาย 3,000 - 
30,000 บาท 

 
 
 
 
 

2. สทิธิรบัทุนสงเสรมิการศกึษา 
1. รับทนุการศึกษาบุตรสมาชิกทนุเรียนด ี    
ทุนยากจน และทุนสงเสริมการศึกษา 
ต้ังแตระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี แจก
ทกุปติดตามประกาศสหกรณ 
2. รับทุนสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ  
ทนุละ 500 บาท 
3. เขารวมโครงการคายเยาวชนสหกรณ
คนรักปา คายครอบครัวสหกรณสมัพนัธ 

  3. สทิธิรบัทุนสวัสดกิารเพ่ือบำเหน็จ 
สมาชกิ 
จายใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
หรือมีอายุไมนอยกวา 60 ป และเปน
สมาชิกตดิตอกนัไมนอยกวา 10 ป  จาย
ภายในเดือน ต.ค. ของทกุป 
 บำเหนจ็ = จำนวนป X จำนวนหุน 
                           100 
ทั้ง น้ี ไมนอยกวา 2,000 บาทและ 
ไมเกนิ 5,000 บาท 

 4. สิทธิรับทุนสวัสดิการประกัน
ชี วิ ตสมา ชิกและ เ พ่ิมประ กัน
คุมครองอุบัตเิหตุ 1 ลานบาท 
สหกรณทำประกันชีวิตใหกับสมาชิกทุก
คนเ ม่ือสมัครเปนสมาชิกในวงเงิน 
ผลประโยชนคุม 100,000 บาท 
อุบัติเหต ุ150,000 บาท โดยสหกรณ
เปนผูจายเบ้ียประกันชีวิตใหเดือนละ  
35 บาทตอคนตลอดเวลาท่ีเปนสมาชิก 
(และยังไดรับสิทธทิำประกนัชีวิตเพิม่อีก 
400,000 บาท รวมเปน 500,000 
บาท อุบัติเหต ุ1 ลานบาท โดยจายเบีย้
ประกันต่ำเพยีงเดอืนละ 235 บาท 
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5. สิทธิรับทุนสวัสดิการเกื้อกูล
สมาชกิอาวุโส 
จายใหสมาชิกทีม่อีายุต้ังแต 61 ปขึน้ไป 
และมีอายุการเปนสมาชิกติดตอกัน 
ไมนอยกวา 10 ป โดยจายเงินทุน
สวัสดิการใหปละ 1,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียงัคงเปนสมาชิก 

 
 

6. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิก
ทพุพลภาพ 
จายใหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพอันเนื่อง
มาจากการเจ็บปวย หรืออุบัติเหต ุตาม
จำนวนปที่เปนสมาชิก ปละ 8,000 
บาท แตไมเกิน 80,000 บาท ของ
จำนวนเงินที่มีสิทธิไดรับจากเงินทุน
สวัสดกิารเพ่ือสงเคราะหสมาชิก 

 
 

7. สิทธิรับทุนสงเคราะหการศพ
สมาชิกสำหรับสมาชิกที่มิไดทำ
ประกันชีวิต 
สมาชิกที่อายุเกิน 65 ป หรือบริษัท
ปฏิเสธการทำประกันชีวิต สหกรณจะ
จายคาจัดการงานศพตามจำนวนปที่
เปนสมาชิก ปละ 10,000 บาท แตไม
เกนิ 100,000 บาท และผูจดัการ หรอื
ผูแทนสมาชิกมอบเงินและหรือส่ิงของ
แสดงการไวอาลัยในงานศพสมาชิก ใน
วงเงนิไมเกนิ 1,500 บาท  

 
 

8. สทิธิรบัทุนสวัสดิการเพ่ือวนัเกิด
สมาชกิ 
จายใหกับสมาชิกทุกคนเน่ืองในโอกาส
วันคลายวันเกิด ปละ 100 บาท โดย
โอนเ งินเข า บัญชีเงินฝากธนาคาร         
ไทยพาณิชย จำกัด ที่ใช คูกับบัตร
สหกรณ ATM และสมาชิกทีไ่มไดทำบตัร
สหกรณ ATM จะจายเงินทุนโอนเขา
บัญชีออมทรัพยสนิมธัยสัถ 

  
 

9. สทิธิรบัทุนสวสัดิการเพือ่สงเคราะห 
ศพ บิดา มารดา คูสมรส และบตุร 
จายใหกับสมาชิกทุกคนเพื่อแสดงการ
ไวอาลัยในงานศพบิดา มารดา คูสมรส 
และบุตร ในวงเงินไมเกนิ 1,500 บาท 
 

2 สิทธิ รับเงินปนผล - เงินเฉล่ียคืน 
 
 

1. สทิธิรบัเงินปนผลตามหุน 
รับเงินปนผลตามหุนท่ีตนมีในสหกรณ 
โดยผลตอบแทนเงินปนผลจะสูงกวา
อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก อัตราเงินปนผล
เปนไปตามมติทีป่ระชุมใหญ  

 
 

2. สิทธิรับเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิก
ทีกู่เงนิ  
สมาชิกผูกูจะไดรับเงินเฉลี่ยคืนตาม
สดัสวนจำนวนดอกเบ้ียท่ีสมาชิกผูกูจาย 
อัตราเงินเฉล่ียคืนเปนไปตามมติที่
ประชุมใหญ  ถาดอกเบ้ียเงนิกู 6.60% 
เงินเฉล่ียคืน 10% เทากับไดคืน        
ดอกเบี้ย 0.66% หรือดอกเบ้ียที่แท 
จริงเหลอื 5.94% (6.60 � 0.66) 

 

  4 สิทธิ บุคคลในครอบครัวเปนสมาชิกสมทบ 
 1. สิทธิใหบุคคลในครอบครัว

สมคัรเปนสมาชิกสมทบ 
เราคือ . . .ครอบครัวสหกรณ สิทธิให
บุคคลในครอบครัว ไดแก บตุร คูสมรส 
บิดา มารดา สมัครเปนสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ 

  2. สทิธิฝากเงินรายเดือนใหสมาชิก
สมทบ  
สมาชิกมสีทิธฝิากเงนิรายเดือนเขาบัญชี
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือ 
ออมทรัพยพิเศษ ใหกับสมาชิกสมทบ 
ซึ่งเปน บุตร คูสมรส หรือบิดา มารดา 
โดยหัก ณ ที่จายจากเงินเดือนของ
สมาชิก 

 
 

3. สิทธิประกันชีวิตใหบุคคลใน
ครอบครัว 
สมาชิกมีสิทธินำบุคคลในครอบครัว 
ไดแก บุตร คูสมรส  เขารวมโครงการ
ประกันชีวิตกลุมในอัตราเบี้ยประกันต่ำ 
ผลประโยชนคุมครองอุบัติเหตุสูงถึง 
1,000,000 บาท โดยสามารถให
สหกรณหักคาเบ้ียประกันชีวิตจากเงิน
เดอืนของสมาชิกได 
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 4. สทิธิรบัทุนอบรมวิชาชพีเสริมให
บุคคลในครอบครัว 
สม า ชิ ก มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ใ ห บุ ค ค ล ใ น
ครอบครัว ไดแก บุตร หรือคูสมรส 
ขอรับทุนอบรมวิชาชีพเสริมแทนสิทธิ
ของตนเองได 
 

7 สิทธิ รับขาวสารและรวมกิจกรรมสหกรณ 
 
 

1. สะดวกรบัขาวสหกรณปาไมราย
เดือน 
สิทธิสมัครสมาชิกวารสารสหกรณปาไม
รายเดือน เพื่อติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวของสหกรณ โดยจัดสงทาง
ไปรษณยีถงึบานฟรีทกุเดอืน โดยไมเสยี
คาใชจายใด ๆ  

 
 

2. สะดวกฝาก โอนผานเคานเตอร
ธนาคาร 
สิทธิฝากเงิน ระดมหุนเพิ่ม ชำระหน้ี 
ทุกประเภท อ่ืน ๆ โดยไมตองไปท่ี
สหกรณ เพียงยื่นผานเคานเตอร
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด หรือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา 
ทัว่ประเทศ โดยไมเสยีคาธรรมเนียมใด   

 
 
 

  

3. สิทธิทำบัตรสมาชิกพรอม ATM  
ฟร ี
สิทธิทำบัตรสมาชิกสหกรณพรอมบัตร 
ATM ในบัตรเดียวกัน และสามารถถอน
เงนิออมทรัพยทีฝ่ากไวกบัสหกรณทางตู 
ATM ธนาคารไทยพาณิชย ทั่วประเทศ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง สมาชิกฟรี ไมเสีย 
คาธรรมเนียม (สมาชิกสมทบปละ  
200 บาท) 
 

 
 
 
 
 
 

4. สทิธิรบับริการ CO-OP Phone 
เพียงปลายน้ิวสัมผัส จากวนาสูนาคร 
สิทธิสมัครฟรี เพื่อรับบริการสหกรณ
ทางโทรศพัทอัตโนมัติ (CO-OP Phone) 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมมีวันหยุด เพื่อ
สอบถามคาหุน เงินกู เงินฝากคงเหลือ 
สทิธกิู สทิธค้ิำ เงนิปนผล กูฉกุเฉนิทาง
โทรศัพท และอ่ืน ๆ โดยใชเลขท่ีสมาชิก
และรหัสผานเฉพาะบุคคล 

 
 
 
 

5. สิทธิสมัครเวบไซตสหกรณ 
www.025798899.com หรือ 
www.forestcoop.org  
1. สิทธิคนควาขอมูลขาวสารผานทาง
เวบไซต 
2. สิทธ ิ Download แบบฟอรมตางๆ 
และพิมพแบบฟอรมไดดวยตนเอง โดย
ผานเวบไซตของสหกรณ 
  

 6. สทิธิการสมคัรสหกรณออนไลน 
สิทธิสามารถลงทะเบียนเขาสูระบบ
สหกรณออนไลน เพื่อตรวจสอบหรือ
พิมพรายการเรียกเก็บเงินประจำเดือน 
หรือใบเสร็จรับเงินประจำเดือนโดย 
ลงทะเบียนไดที ่ 
www.025798899.com หรอื  
www.forestcoop.org 
 

 7. สิทธิรวมกิจกรรมสหกรณใน
วาระตางๆ 
สิทธิรวมกิจกรรมกับสหกรณในโอกาส
ตางๆ เชน รวมชิงรางวัลในวารสาร
สหกรณปาไมรายเดือน รวมกิจกรรม
ทางวิชาการ หรอืกจิกรรมอ่ืนๆ ฟรี ตาม
ประกาศขาวสารสหกรณ 
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3 สิทธิสำคัญ ในฐานะเจาของกิจการ 
 
 

1. สทิธิสมคัรรับเลือกต้ังเปนผูแทน
สมาชกิ 
สมาชิกทุกทานมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
เปนผูแทนสมาชิก เพ่ือทำหนาที่เปน 
ผูแทนของสมาชิกในกลุมที่ตนสังกัด 
และเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป
ของสหกรณ  ผูแทนสมาชิกมวีาระ 2 ป   

 
 

2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะ
กรรมการดำเนินการ  
ผูแทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
เปนคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ
บริหารกิจการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สหกรณ คณะกรรมการดำเนินการมี
วาระ 2 ป เมื่อเปนติดตอกันครบ 2 
วาระตองพัก 1 ป 

 
 

3. สิทธิการใชอำนาจหนาที่ของที่
ประชุมใหญ 
สมาชิกในฐานะผูแทนสมาชิกมีสิทธิใช
อำนาจของ ท่ีประ ชุมใหญสหกรณ 
พิจารณาการดำเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ เชน อนุมัติงบดุลจัดสรร         
กำไรสทุธ ิ เลอืกตัง้กรรมการดำเนินการ 
อ นุมั ติ แ ผน ง านแล ะ งบปร ะมาณ       
สหกรณ ฯลฯ หรือเสนอแนะขอคิดเห็น
ทั้งหลายทั้งปวงตอที่ประชุมใหญ 

สิทธิ ประกันชีวิตราคาประหยัด 
 
 

1. สหกรณจะทำประกันชีวิตใหกับ
สมาชิกทุกคนในวงเงินคุมครองชีวิต 
100,000 บาท จนถึงอายุ 65 ป โดย
สหกรณจายเบ้ียประกันใหเดือนละ 35 
บาท 
2. สทิธทิำประกนัชีวิตเพิม่เตมิ โดยจาย
เบีย้ประกันเดอืนละ 210 บาท (สมาชิก
จาย 175 บาท สหกรณสนับสนุน 35 
บาท ในวงเงินคุมครองชีวิต 300,000 
บาท อุบัติเหต ุ 1,000,000 บาท) 
คุมครองถึงอายุ 65 ป 
3. สทิธทิำประกนัชีวิตเพิม่เตมิ โดยจาย
เบีย้ประกันเดอืนละ 270 บาท (สมาชิก
จาย 235 บาท สหกรณสนับสนุน 35 
บาท ในวงเงินคุมครองชีวิต 500,000 
บาท อุบัติเหต ุ 1,000,000 บาท) 
คุมครองถึงอายุ 65 ป 

  
                  

ผลประโยชนคุมครอง 

เสยีชีวิตทัว่ไป (รวมคลอดบุตร สงคราม จลาจล) 500,000   

เสยีชีวิตอุบัตเิหตทุัว่ไป (ถกูฆาตกรรม ลอบทำราย) 1,000,000 

ไมเสยีชีวิต แตสญูเสยีอวัยวะ 

- ตา มอื หรือ เทา 2 ขาง 500,000 

- ตา มอื หรือ เทา 1 ขาง 300,000 

ทพุพลภาพส้ินเชิงถาวรเน่ืองจากอุบัติเหต ุ 1,000,000 

เบีย้ประกัน / คน / เดอืน 270 

เฉพาะสมาชิกจาย 235 บาท สหกรณสนบัสนุน 35 บาท 

สิทธิ การรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม 
 
 
 
 

สิทธิขอความชวยเหลือรับเ งิน
สนิไหมลวงหนา 
ทายาทหรือผูรับประโยชนยื่นคำขอรับ
ความชวยเหลอืเน่ืองจากเดอืดรอน และ
สมาชิกที่ เสียชี วิตมีเงินพึงไดรับจาก
สหกรณมากกวาหน้ีสินที่คางชำระตอ
สหกรณ และทำประกนัชีวิตกลุมมาแลว
เกินกวา 1 ป สหกรณทดรองจายให 
ลวงหนาไมเกิน 50,000 บาท ใหกับ 
ผูรองขอซ่ึงเปนทายาท หรือผู รับ
ประโยชน  

สิทธิ การต้ังผูรับโอนประโยชน 
 สมาชิกมีสิทธิทำหนั งสือ ต้ั งบุคคล 

ในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืน หรือ
เปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชน  โดย
ทำหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับ
ใหมแทนฉบับเดิมยื่นตอสหกรณ 
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สิทธิ การรับเงินคืนเมื่อพนจากสมาชิกภาพ 
 สทิธิรบัเงินคืนภายใน 10 วัน 

สิทธิรับเงินคืนเม่ือพนจากสมาชิกภาพ
ไมวาถึงแกกรรม หรือลาออก หรือเปน
คนไรความสามารถ หรอืเสมอืนไรความ
สามารถ หรือถูกใหออกจากสหกรณ 
เมือ่สหกรณหกักลบหนีท้ีค่างชำระแลวมี
เงินคงเหลือ สมาชิกมีสิทธิรับเงินคาหุน 
เงนิฝากและดอกเบ้ีย เงนิสวัสดิการ หรอื
เงนิปนผลและเงินเฉล่ียคนื (กรณทีีย่งัคง
คาหุนจนถึงวันที ่31 ธ.ค.) ภายใน 10 วัน 

8 สิทธิ สมาชิกเกษียณอายุราชการ 
 1. สทิธิรบัทุนสวัสดกิาร 

สมาชิกเกษยีณอายุราชการท่ียงัเปนสมาชิก
อยูมสีทิธไิดรับทนุสวัสดิการสมาชิก 8 ทนุ 
ดังนี ้

1. ทนุสวัสดิการเพ่ือวันเกดิสมาชิก  
2. ทนุการศึกษาบตุรสมาชิก 
3. ทนุสวัสดิการสมาชิกประสบภัย 
4. ทนุสนับสนุนเบ้ียประกันชีวิต  
    35 บาท จนอายุ 65 ป 
5. ทนุสวัสดิการสมาชิกทพุพลภาพ 
6. ทนุสวัสดิการเพ่ือการศพสมาชิก 
7. ทนุเพ่ือบำเหน็จสมาชิก 

      

 2. สิทธิรับเงินชวยเหลือคาทำศพ
สมาชกิ 
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการที่ยังคงเปน
สมาชิกอยูกบัสหกรณ อายุครบ 65 ป  ไม
อาจทำประกันชีวิตได หากถึงแกกรรม
สหกรณจะมอบเงินชวยเหลือคาทำศพ
สมาชิกตามอายุการเปนสมาชิกปละ 
10,000 บาท ทัง้นีไ้มเกนิ 100,000 บาท  

 3. สิทธิฝากเงินออมทรัพยเกษียณ
เปยมสุขในอตัราดอกเบ้ียสงูสดุ 
สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษ
เปดบัญชีเงนิฝากออมทรพัยเกษยีณเปยมสขุ 
เพือ่ฝากเงนิบำเหนจ็ บำนาญ กบข. บำเหนจ็ 
ดำรงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากทาง
ราชการ ในอัตราดอกเบ้ียสูงกวาบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยทุกประเภท และทานยังมี
สทิธฝิากเงนิกบัสหกรณไดทกุประเภทบัญชี 

 4. สิทธิการกูหุน หรือเงินฝาก  
สมาชิกเกษียณมีสิทธิกูหุน หรือเงินฝาก 
ไดไมเกินกวา 90% ของเงินคาหุนหรือ
เงินฝากท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ   

 5. สิทธิการงดสงคาหุน   
สมาชิกเกษียณอายุราชการท่ีไมมีหนี้ 
หรือมีหน้ีสินไมเกินกวาคาหุนท่ีตนมีอยู
ในสหกรณสามารถงดสงคาหุนราย
เดือนได 

 7. สิทธิรับเงินปนผลและเฉล่ียคืน 
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับ
เงินปนผลและเฉล่ียคืน เชนเดียวกับ
สมาชิกที่ยังไมไดเกษียณอายุราชการ 

 8. สิทธิรับใบแจงยอดบัญชีราย
ไตรมาส 
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะไดรับ
บริการพิเศษ โดยสหกรณจะสง  
�ใบแจงยอดคงเหลือรายไตรมาส� 
เ พื่ อ แ จ ง จ ำน วน เ งิ นทุ น เ รื อน หุ น  
เงินฝาก หรือเงินกู (ถามี)ทุก ๆ  
3 เดือน เพื่อเปนหลักฐานสำหรับการ
ตรวจสอบโดยสหกรณจัดส ง ใหถึ ง 
บานสมาชิก 

 9. สิทธิเขารวมกิจกรรม  และรับ
บริการทางวิชาการ  
สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมี     
สิทธิเขารวมกิจกรรมชิงโชค ลุนรับ
รางวัล หรือรับของชำรวยในโอกาส 
ตาง ๆ  เชนเดียวกับสมาชิก และยัง 
ได รับ สิทธิพิ เศษเข าร วม กิจกรรม
สำหรับผูเกษียณอายุราชการท่ีสหกรณ
จัดขึ้นเปนการเฉพาะ  
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