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สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

กอนอ่ืนผมขอแสดงความยินดีในโอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ได 
กอต้ังและดำเนินกิจการมาจนมีอายุครบ 30 ป เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 ซึ่งจากผลการ

ดำเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผานมาน้ันเปนที่ประจักษวา สหกรณฯ มีการบริหารงานดวยความ

มั่นคง พัฒนาการบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเจริญกาวหนาและประสบความสำเร็จ

ในการดำเนินการอยางดียิ่งจนเปนแบบอยางใหกับสหกรณออมทรัพยอื่น ๆ 

การประชุมใหญสามัญประจำปซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2552 

นี้ ถือเปนโอกาสอันดี ในการสรุปผลการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา จากการติดตามการ

ดำเนินกิจการของสหกรณฯ ในรอบป 2551 นั้น เปนที่ประจักษวาสหกรณฯ ไดมุงเนนสงเสริม

การออม การปรับปรุงระบบการใหบริการ และการสนับสนุนสวัสดิการใหแกสมาชิก รวมไปถึง

การดำเนินงานในดานตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม และขบวนการสหกรณ  ซึ่ง

การสงเสริมการออมนั้นผมถือวาเปนหลักการสำคัญของการดำรงชีวิต และเปนอุดมการณของ

สหกรณออมทรัพย ที่เปนการใหความชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหดีขึ้น ผมจึง

เห็นวา ในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะวิกฤตเชนปจจุบันนี้ สมาชิกควรใหความ

สำคัญและตระหนักถึงการวางแผนใชจายเงินและการดำรงชีวิตใหรอบคอบ ในขณะเดียวกัน

คณะกรรมการดำเนินการตองปรับกระบวนการในการบริหารงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น เพื่อใหระบบสหกรณฯ ของเรานั้นสามารถดำรงอยูอยางมั่นคง ไดรับความเช่ือถือและไว

วางใจจากมวลสมาชิก และใหบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงตอไป 

สุดทายนี้ กระผมขออำนวยพรใหคณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาที่สหกรณ และ

สมาชิก สหกรณทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ มีกำลังสติปญญาท่ีเขมแข็งในการ

รวมมือรวมใจปฏิบัติงานและพัฒนาสหกรณใหมีความเจริญกาวหนา เปนองคกรการเงินที่มั่นคง

เพื่อกอประโยชนใหแกสมาชิก ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

  (นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช) 

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



สารจากอธิบดีกรมปาไม 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ถือเปนองคกรหนึ่งที่สามารถพัฒนา

บทบาทและภารกิจใหกาวหนาไดอยางรวดเร็ว จนประสบผลสำเร็จ กอใหเกิดประโยชนโดย

รวมตอมวลสมาชิกและครอบครัว สหกรณออมทรัพยกรมปาไมในวันนี้ ไดยืนหยัดเคียงขาง

สมาชิกอยางเต็มภาคภูมิ และมีความพรอมในการกาวไปสูองคกรหลักดานสวัสดิการของ

ขาราชการปาไมทุกคน อันจะเปนกำลังสำคัญในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อใหการดำเนินการดานสหกรณของประเทศไทยกาวไกลในโลกไรพรมแดน 

ไดอยางมั่นคง 

ผมขอแสดงความยินดีเปนอยางย่ิงในโอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  

ไดกอตั้งมาสูปที่ 30 โดยไดกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2552 ในวันท่ี  

7-8 กุมภาพันธ 2552 นี้ ขอเปนกำลังใจใหทีมงานและเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพย

กรมปาไมทุกคน พรอมใจกันขับเคล่ือนองคกรไปสูวิสัยทัศนที่กำหนดใหได 

 (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 

 อธิบดีกรมปาไม 



สารจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

ในวาระท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด กำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2552 ในวันที่ 7 � 8 กุมภาพันธ 2552 นี้ นับเปนโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่สมาชิก

สหกรณฯ จะไดมาพบปะกันเพื่อติดตาม รับทราบผลการดำเนินงานและทบทวนกิจกรรม 

ทีเ่กดิขึน้ในรอบปทีผ่านมา ตลอดจนรวมแรงรวมใจสรางสรรคสิ่งดี ๆ ที่เปนประโยชน ตอการ

ดำเนินกิจการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

ตลอดปที่ผานมาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดบริหารกิจการสหกรณ 

ภายใตวิสัยทัศน �เปนองคกรการเงินทีม่ัน่คง บรกิารอยางมมีาตรฐาน เอือ้อาทรตอสมาชกิและ

สังคม� เพื่อธำรงไวซึ่งประโยชนของมวลสมาชิก ทั้งในดานสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รวมไปถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผานมา เปนท่ี

ประจกัษวา คณะกรรมการ สมาชกิ และเจาหนาทีส่หกรณ ไดแสดงการมสีวนรวมในการดำเนินงาน 

โดยการรวมกันคิด และรวมกันทำ เพื่อชวยกันพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งทางดานการลงทุน  

การใหบริการสมาชิก และการพัฒนาความรูดานอุดมการณ สหกรณใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของ

ที่จะนำมาซึ่งการเรียนรูและการพัฒนาสหกรณฯ ของเราใหเปนองคกรที่มีความทันสมัย 

สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองตอความตองการของมวลสมาชิกที่กระจาย 

อยูทั่วประเทศ  

ผมขอชื่นชมตอความสำเร็จและขออำนวยพรใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

ดำเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยคุณภาพการบริการ การลงทุน และ

ความรับผิดชอบ  ตอสังคมและส่ิงแวดลอม และขอใหคณะกรรมการ สมาชิกและเจาหนาท่ี

ประสบความสุขทั้งในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวเพื่อเปนกำลังในการพัฒนาสหกรณฯ  

ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 

 

 

 (นายอุภัย  วายุพัฒน) 

 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 



สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจำป 2552 ของสหกรณออมทรัพย 

กรมปาไม จำกัด ในวันที ่7 � 8 กุมภาพันธ 2552 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนิน

กิจการในรอบปที่ผานมา จากการติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย 

กรมปาไม จำกัด จะเห็นไดวา ในปทีผ่านมาสหกรณสามารถบริหารจัดการสหกรณฟนฝา

อุปสรรคไดเปนอยางดี และการดำเนินงานไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

เปนสำคัญ นับไดวาเกิดประโยชนแกสวนรวมเปนอยางยิ่ง 

สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ถึงแมจะมีขาราชการและลูกจาง 

ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จำนวนหนึ่ง ซึ่งสมาชิกสวนใหญ

ปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค การดำเนินงานของสหกรณ ดานระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถส่ือสารดานขอมูลของสหกรณและชองทางการใหบริการ

สมาชิกไดครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการใหสวัสดิการดานตาง ๆ แกสมาชิก  

ทั้งในดานการสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดกอใหเกิดประโยชน

ตอสมาชิกไดเปนอยางดี 

สุดทายน้ี ขออำนวยพรใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มีความ

กาวหนา  ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก ใหมั่นคง ตลอดจนขอใหคณะ

กรรมการดำเนินการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณทุกทาน ไดประสบแตความสำเร็จ

ในชีวิตการงาน ตลอดไป 

 

 

 (นายสำราญ  รักชาติ) 

 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 



สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 

เรียน ทานสมาชิก สอ.ปม. 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ชุดที่ 31 มีความ

ยินดีที่จะเรียนใหทานสมาชิกทราบวา ผลการดำเนินงานของสหกรณในรอบปบัญชี 2551  

ที่ผานมา ประสบความสำเร็จและเจริญกาวหนาเปนไปตามอุดมการณ หลักการ วิธีการ

สหกรณ และระเบียบขอบังคับที่วางไว จนไดรับความเชื่อมั่น ศรัทธา และยกยองจากทาน

สมาชิก และเพ่ือนสหกรณทั่วไป สหกรณของเรากอกำเนิดมาจากทานสมาชิกที่เปนลูกจาง

ชั่วคราว ลูกจางประจำ และขาราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

มีความเจริญเติบโตเร่ือยมา จนถึงปจจุบันนี้รวมระยะเวลาได 30 ป ซึ่งถือไดวาสหกรณ 

ไดผานกระบวนการพัฒนาองคกรมาดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนสหกรณ

ที่มีคุณภาพ 

นอกจากบทบาทในการสงเสริมการประหยัดอดออมและจัดบริการเพ่ือชวยเหลือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของทานสมาชิกแลว ในปนี้ทางสหกรณยังไดจัดทำโครงการทอดผาปา

สามัคคีเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทยอีกดวย 

 โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย 

ในสากลโลก ไดโปรดดลบันดาลใหทานสมาชิกและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ 

และมีสุขภาพที่ดีโดยทั่วกันตลอดไป 

 

 

 

 

 (นายพิณ เกื้อกูล) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 
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รรายงานผลการดำเนินงาน ายงานผลการดำเนินงาน 
ในรอบป 

ผลการดำเนินงาน 
ในป 2551 สภาวะเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ

อยางตอเนื่องจากวิกฤตการเงินโลกทำให เกิดความ

เปล่ียนแปลงมากมาย ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ อัตรา

เงินเฟอ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง จนเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยเกิดการชะลอตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

ภาวะแวดลอมของธุรกิจ ทำใหโรงงาน บริษัท หางราน 

ทยอยปดกิจการหลายแหง ประชาชนในประเทศเกิดภาวะ

การวางงานเพิ่มขึ้น 

แมวาสถานการณเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

ในรอบป 2551 จะมคีวามผันผวนเปนอยางมากแตในภาพรวม 

แลวสงผลกระทบตอสหกรณออมทรัพยโดยทั่วไปไมมากนัก 

สำหรับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดมีการ 

ปรับอัตราดอกเบี้ยในป 2551 จำนวน 2 ครั้ง เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณ และเพื่อรักษาสภาพคลอง

ทางการเงินของสหกรณ และเพ่ือใหการออมสมาชิกเปนไป

อยางตอเนื่อง และเพื่อปองกันผลกระทบจากการใหเงินกู

จากแหลงภายนอก โดยสหกรณปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู

เพิ่มไมมากนัก เพื่อใหกระทบตอสมาชิกนอยที่สุด 

สำหรับผลการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรม

ปาไม จำกัด ในรอบป 2551 ไดดำเนินงานตามแผนกลยุทธ

ป 2548-2551 และตามแผนงานและงบประมาณ ประจำป 

2551 กำหนดรายได 281,730,161.15 บาท รายไดจริง 

335,641,497.13 บาท สูงกวาแผนงาน 53,911,335.98 

บาท รายจาย 126,181,035.70 บาท รายจายจริง 

147,478,646.46 บาท สูงกวาแผนงาน 21,297,610.76 

บาท และกำไรสทุธไิว 155,549,125.45 บาท กำไรสทุธจิรงิ 

188,162,850.67 บาท โดยสูงกวาแผนงานที่กำหนดไว 

32,613,725.22 บาท 

การดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จำกัด ในรอบป 2551 ไดบริหารกิจการสหกรณภายใต 

วิสัยทัศน �เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริการอยางมี

มาตรฐาน เอ้ืออาทรตอสมาชิกและสังคม� อีกทั้งสหกรณ

ยังไดรับเกียรติจากเครือขายสหกรณใหเปนองคกรแหงการ

25512551
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เรียนรูดานการบริการสมาชิก ดานระบบเทคโนโลยีสาร

สนเทศท่ีทันสมัย นอกจากน้ี สหกรณยังธำรงไวซึ่งประโยชน

ของสมาชิก ทั้ งในดานสวัสดิการ ดานการสนับสนุน 

การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรวมไปถึง 

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยสหกรณ 

มีกิจกรรมใหม ๆ อีกหลายดาน อาทิเชน โครงการบัญชี 

เงินฝากชีวิตพอเพียง เพื่อลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยสำหรับ

การดำรงชีพ สู..วิถีชีวิตแหงความสุขพอเพียงอยางย่ังยืน 

ตลอดทั้งยังมีการแกไขขอบังคับ และระเบียบตางๆ ให

สอดคลองกับการดำเนินงานของสหกรณ  

การดำเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2551  

ในดานตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 

 กการใหบริการสมาชิการใหบริการสมาชิก  
สหกรณออมทรัพยจัดเปนสถาบันการเงินที่ใหบริการ

ดานตาง ๆ แกสมาชิกไมวาจะเปนการสงคาหุนของสมาชิก 

การบริการดานฝาก-ถอนเงิน บริการดานเงินใหกูแกสมาชิก 

ตลอดจนใหบริการในดานอื่น ๆ เชน สนับสนุนการฝกอบรม

สมาชิก การฝกอบรมอาชีพเสริม และสนับสนุนสวัสดิการ

ตาง ๆ อีกมากมาย 

 

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
1.1 สมาชิก ในระหวางป 2551 สหกรณมีจำนวน

สมาชิกสมัครใหมทั้งสิ้น 217 คน สมาชิกขาดสมาชิกภาพ 

214 คน ตามทะเบียนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 สหกรณมีสมาชิกทั้งสิ้น 13,157 คน สำหรับราย

ละเอียดการเปล่ียนแปลงจำนวนสมาชิกระหวางป 2551 มี

ดังนี้ 

1) สมาชิก ณ 1 มกราคม 2551  13,154 คน 

2) สมาชิกสมัครใหม 217 คน 

3) สมาชิกพนจากสมาชิกภาพ  214 คน 

� สมาชิกลาออก 141 คน 

� สมาชิกถึงแกกรรม 70 คน  

� สมาชิกใหออกจากสมาชิก 3 คน  

คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จำนวน 13,157 คน 
 

1.2 สมาชิกสมทบ สหกรณไดเปดรับสมัครสมาชิก 
สมทบต้ังแตป 2547 ไดมีผูสนใจสมัครเปนสมาชิกสมทบ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
1) สมาชิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2551  2,858  คน 
2) สมาชิกสมทบสมัครใหม  471 คน 
3) สมาชิกสมทบพนสมาชิกภาพ  137 คน 

คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
จำนวน 3,192 คน 

1.3 สมาชิกและสมาชิกสมทบ สรุปจำนวนสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ดังนี้ 
1) ณ วันที่ 1 มกราคม  2551  16,012 คน 
2) สมัครใหม   688 คน 
3) พนจากสมาชิกภาพ 351 คน 

คงเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 จำนวน 16,349 คน 

 
2. ทุนเรือนหุน 

ทุนเรือนหุนนับวาเปนแหลงที่มาของเงินทุนที่สำคัญ
ของสหกรณ และยังแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการเปน
เจาของ ซึ่งเปนหลักการสำคัญของสหกรณขอหน่ึง และยัง
แสดงถึงฐานะความมั่นคงของสหกรณอีกดวย  

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 สหกรณมีทุนเรือนหุน
เปนจำนวน 1,997,780,400 บาท ซึง่ในระหวางปมกีารเพ่ิมขึน้ 
ของทนุเรอืนหุน 293,852,280 บาท คดิเปนรอยละ 14.71 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สหกรณมีทุนเรือนหุน
จำนวนทั้งส้ิน 2,291,632,680 บาท การถือหุนของสมาชิก
ซึ่งถือเปนการบังคับออม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
ในระยะยาว อันเปนหลักการสำคัญของสหกรณออมทรัพย 
สมาชิกอาจจะขอใหสหกรณหักเงินคาหุนรายเดือนเพ่ิมมาก
กวาอัตราที่สหกรณกำหนดหรือระดมหุนเปนกอนเม่ือใดก็ได 
โดยกรอกแบบฟอรมแสดงความจำนง ยื่นไดที่สำนักงาน 
สหกรณฯ ไดตลอดเวลา หรือผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 
สำหรับหุนเฉลี่ยตอคนของสมาชิกแสดงไดดังนี้ 

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 
2551 2,291,632,680 140,170 
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อัตราการสงคาหุนของสมาชิกคิดเปนรอยละ 87.03 

และในป 2551 นี้ สหกรณคิดอัตราเงินปนผลใหแกสมาชิก 

รอยละ 5.50 

3. สินทรัพยและกำไรสุทธิ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มีแหลงที่มา 

ของเงินทุนจากหลายแหลง คือ เงินรับฝากจากสมาชิก  

ทุนเรือนหุน ทุนสำรอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกูยืม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสินทรัพยรวม 

ทั้งสิ้น 6,086,652,111.25 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก วันที่  

31 ธันวาคม 2550 จำนวน 1,612,422,448.08 บาท 

ซึ่ งคณะกรรมการดำเนินการสามารถบริหาร

สินทรัพย และกอใหเกิดกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 จำนวน 188,162,850.67 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก  

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 17,251,814.10 บาท 

4. เงินรับฝากของสหกรณ  
ในรอบป 2551 ที่ผานมา การใหบริการเงินฝากของ 

สหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งในดานการเพิ่ม

ประเภทเงินฝาก จำนวนเงินรับฝากท่ีเพิ่มสูงขึ้นและจำนวน

บัญชีเงินรับฝากท่ีเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก โดยเม่ือวันที่ 31 

ธันวาคม 2550 สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกรวม 

2,066,609,874.84 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จำนวนเงนิรบัฝากจากสมาชิกรวมทัง้สิน้ 2,483,591,537.73 

บาท เพ่ิมขึ้น 416,981,662.89 บาท หรือคิดเปน 

รอยละ 20.18 สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินรับฝากจากสมาชิก

ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป จำนวนเงิน จำนวนบัญชี 

31 ธ.ค.50 2,066,609,874.84 17,375 

31 ธ.ค.51 2,483,591,537.73 19,684 

เพิ่ม (ลด) 416,981,662.89 2,309 

รอยละ 20.18 13.29 

 

โดยแยกประเภทของเงินรับฝากจากสมาชิกไดดังนี้ 

ประเภทเงินรับฝาก 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
จำนวน 
บัญชี 

เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ 403,504,402.72 16,349 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1,899,733,610.74 1,348 

เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 135,757,972.23 176 

เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค 37,296,554.81 244 

เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 36 เดือน 130,000.57 1 

เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 48 เดือน 360,000.00 3 

เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 60 เดือน 15,000.00 1 

เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 6,793,996.66 1,562 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จะเห็น

ไดวาการใหบริการดานเงินฝากนับเปนบริการหลักอีกอยางที่

สำคัญของสหกรณออมทรัพย ซึ่งเปนการสงเสริมใหสมาชิก

รูจักการออมทรัพย เพื่อเก็บเปนคาใชจายท่ีจำเปนใน

ครอบครัว สหกรณไดกำหนดใหเปนพันธกิจหลักอีกอยาง

หนึ่งคือ ระดมเงินออมเพ่ือนำมาบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทั้งนี้เพื่อ

เปนการจูงใจใหสมาชิกนำเงินมากฝากกับสหกรณดวยอัตรา

ดอกเบี้ยดังนี้   

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 
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5. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
การบริการดานเงินใหกูแกสมาชิก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 สหกรณไดมองถึงความจำเปนในการใชจาย

ภายในครอบครั ว ซึ่ งสมาชิกของสหกรณอัน ไดแก 

ขาราชการ และลูกจาง ไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีไมสูงนัก

บางครั้งอาจทำใหเงินเดือนที่ไดรับไมเพียงพอตอความจำเปน 

เชน คาการศึกษาบุตร เปนตน ดวยเหตุนี้เองสหกรณจึงไดมี

บริการดานเงินกูหลายประเภทตามวัตถุประสงคแหงการกู

เงิน พรอมนี้ไดกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความจำเปนของ

แตละวัตถุประสงค ดังนี้  

ประเภทเงินกู อัตราดอกเบี้ย 
(%) 

เงินกูฉุกเฉิน 6.95 

เงินกูสามัญทั่วไป 6.95 

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 4.10 

เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.85 

เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย 6.05 

เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน 6.05 

เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 6.05 

เงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ 6.05 

เงินกูพิเศษวนาเคหะ คงที่ 4.50 
ลอยตัว 6.25 

เงินกูพิเศษโดยใชหุนค้ำประกัน 6.95 

เงินกูพิเศษโดยใชเงินฝากค้ำประกัน 5.75 

สรุปการบริการเงินกูแกสมาชิกประเภทตาง ๆ  

ป 2551 เปนดังนี้ 

ประเภทเงินกู จำนวนเงิน 
เงินกูฉุกเฉิน 53,088,450.81 

เงินกูสามัญทั่วไป 4,238,351,874.28 

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 57,397,430.60 

เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 9,103,718.75 

เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย 3,423,536.00 

เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 6,419,453.14 

เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน 1,225,809.90 

เงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ 934,048.75 

เงินกูพิเศษวนาเคหะ 634,752,892.62 

เงินกูพิเศษโดยใชหุนค้ำประกัน 5,130,033.43 

เงินกูพิเศษโดยใชเงินฝากค้ำประกัน 44,660,977.47 

รวม 5,054,488,225.75 

 

6. การใหบรกิารดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดนำเทคโนโลยี

ใหม ๆ เขามาอำนวยความสะดวกใหแกสมาชิก เพื่อให
สมาชิกไดมีชองทางในการทำธุรกรรมกับสหกรณไดงาย 
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

6.1 สหกรณออนไลน  
 สหกรณออนไลนเปนอีกโครงการหนึ่งของ     

e-COOP ใหบริการขอมูลสมาชิกผานเครือขายระบบ 
อินเตอรเนต 

พิมพรายการเรียกเก็บประจำเดือนหรือใบเสร็จรับ
เงินไดดวยตนเอง  

6.2 สหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ (CO-OP 
PHONE) 

 ระบบสหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ เปนมิติใหม
แหงการอำนวยความสะดวกใหแกสมาชิก ในการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนเรือนหุน เงินกูและเงินฝากคงเหลือ 
สิทธิการกูเงินสามัญ สิทธิการค้ำประกันเงินกู ผลการอนุมัติ
เงินกู รายการหักเงินเดือน และเงินปนผล นอกจากนี้ระบบ
ยังสามารถใหบริการกูเงินกูฉุกเฉินทางโทรศัพทโดยโอนเขา
บัญชีเงินฝากของผูกู รวมถึงการใหบริการถอนเงินฝาก 
ออมทรัพยสินมัธยัสถผานระบบโทรศัพทอีกดวย 

6.3 สหกรณ ATM 
 สหกรณ ATM เปนบริการถอนเงินฝากจาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถของสมาชิกที่มีอยูกับ
สหกรณผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชยทั่วประเทศ ทั้งนี้
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการถอนเงินของสมาชิก
ไมวาจะเปน เงินกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงิน
สวัสดิการตาง ๆ ที่สหกรณโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
สินมัธยัสถของสมาชิก  
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สายใยไมเกษียณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จำกัด ยังไดใหความสำคัญกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 

โดยจัดโครงการสายใยไมเกษียณ 2551 เปนกิจกรรม

สำหรับสมาชิกสหกรณที่เกษียณอายุราชการในป 2551 มี

การบรรยายเก่ียวกับสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเกษียณ

อายรุาชการ โดยผูจดัการสหกรณ และการบรรยายเกีย่วกบั 

สุขภาพดี อายุยืนยาว โดยผู เชี่ยวชาญโรงพยาบาล 

อยุธยา การชมหมูบานไทย 4 ภาค นมัสการหลวงพอโต 

วัดพนัญเชิง ลองเรือชมเกาะกรุงศรีอยุธยา ณ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระหวางวันเสารที่ 26 ถึงวันอาทิตย 

ที่ 27 กรกฎาคม 2551  

 

 

 

 

 

 

 
7.2 โครงการคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
 ป 2551 นี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

ไดจัดใหมีคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ เพื่อใหสมาชิก 
บตุร ธดิา ของสมาชกิผูเขารบัการอบรมไดรบัความรูเกีย่วกบั 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมให
ครอบครัวสมาชิกมีความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาความ
สำคัญของทรัพยากรปาไมและสัตวปา ซึ่งในปนี้จัดคาย
จำนวน 2 คาย ไดแก 

 1) โครงการคายเยาวชนสหกรณ ณ อุทยาน
แหงชาติน้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี 18-20 
ตุลาคม 2551 

 2) โครงการคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
สานความผูกพันครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ ณ อุทยาน
แหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 23-25 ตุลาคม 
2551 

7.3 การฝกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิก  

 ป 2551 นี้ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

ไดจัดงบประมาณใหแกกลุมสมาชิกและสมาชิกที่มีความ

 ปจจุบันมีผูใชบริการสหกรณ ATM จำนวน 

14,355 ราย สมาชกิ และสมาชิกสมทบ (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 51) 

ลวนแลวแตมีสิทธิในการสมัครใชบริการน้ีดวยกันทั้งสิ้น 

เพียงกรอกขอมูลในแบบคำขอใชบริการ สหกรณอัตโนมัติ 

ATM มายังสหกรณ พรอมแนบหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวน 

ซึ่งคาธรรมเนียมในการทำบัตรครั้งแรกสหกรณเปนผูจายให

สมาชิก สวนสมาชิกสมทบตองเปนผูจายคาธรรมเนียมบัตร 

ATM รายปเอง  

 

7. ดานวิชาการ การฝกอบรมสมาชิก การฝก
อบรมอาชีพเสริม และการฝกอบรมวิชาชีพแก
สมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ใหบริการ

สนับสนุนใหสมาชิกอบรมวิชาชีพ การอบรมอาชีพเสริม  

สงเสริมและปลูกฝงใหสมาชิกมีจิตสำนึกในการอนุรักษ

ธรรมชาติ โดยการเขารวมคายเยาวชนคนรักปา คาย

ครอบครัวสหกรณสัมพันธ พรอมนี้ไดใหขาวสารที่เปน

ประโยชนทางดานวิชาการแกสมาชิกและบุคคลท่ัวไป ได

ทราบขอมูลของสหกรณทางเว็บไซตสหกรณ อีกดวย 

7.1 การสัมมนาผูแทนสมาชิกและกิจกรรม 

กลุมสมาชิก 

 ในป 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

ไดสงเสริมกิจกรรมกลุมของสมาชิก โดยมอบใหผูแทน

สมาชิกเปนผูดำเนินการเอง จำนวน 10 กลุม จำนวนเงิน 

374,228 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมสมาชิก จำนวน 
(ราย) 

1. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดสุราษฎรธานี 125 
2. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช 204 
3. กจิกรรมกลุมสมาชกิบริหารงานกลาง 96 
4. กิจกรรมกลุมสมาชิกสำนกัอนรุกัษสตัวปา 75 
5. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี 68 
6. กจิกรรมกลุมสมาชกิสำนกัอทุยานแหงชาติ 105 
7. กิจกรรมกลุมสมาชิกสำนักวิจัยการจัดการปาไม  92 
8. กิจกรรมกลุมสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 26 
9. กิจกรรมกลุมสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา 89 
10. กจิกรรมกลุมสมาชิกเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภเูขยีว 70 
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ประชุมกลุม ฯลฯ สามารถฝากขาวประชาสัมพันธที่เว็บไซต
ของสหกรณได 

 8. สมาชิกเขาไปที่เมนู �ติดตอสหกรณ� หรือ 
อเีมล info@025798899.com และ forestcoop@gmail.com 
เพื่อติดตอสหกรณ  ไมวาจะเปนสอบถามเรื่องตาง ๆ ซึ่ง 
สหกรณก็จะตอบคำถามไปยังทานโดยตรง 

 นอกจากน้ี ในเว็บไซตสหกรณ สมาชิกจะได
ทราบถึง หลักเกณฑการใหบริการเงินฝาก ออมทรัพยพิเศษ  
ออมทรัพยสิ นมั ธยัสถ ออมทรัพย เกษียณเป ยมสุข  
ออมทรัพยอเนกประสงค การใหบริการเงินกูฉุกเฉิน เงินกู
สามัญทั่วไป สามัญเพื่อการศึกษา สามัญเพื่อประกอบอาชีพ
เสริม สินเชื่อวนาเคหะ สวัสดิการสมาชิก ผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนรายละเอียดเก่ียวกับผูแทนสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการและประวัติความเปนมาของสหกรณ เปนตน  

 กการคืนประโยชนสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดดำเนินงาน

ภายใตหลักการ อุดมการณ และวิธีการทางสหกรณ คณะ
กรรมการดำเนินการไดกำหนดนโยบายในการบริหารงาน
สหกรณไวตามหลักการสหกรณทั้ง 7 ขอ มีการศึกษา
ปญหาตาง ๆ และไดกำหนดออกมาเปน วสิยัทศัน และพันธกิจ 
ของสหกรณ ซึ่งสหกรณไดดำเนินงานภายใตงบประมาณ
รายรับ-รายจายประจำแตละปจนมีกำไรสุทธิ เพื่อจัดสรร
กำไรสุทธิคืนสูสมาชิก ในป 2551 ดังนี้ 

 
1. การจำแนกประโยชนคืนสูสมาชิก 

1.1 กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง 

ผลตอบแทน จำนวนเงิน 

เงินปนผล (5.75%) 122,104,320.50 

เงินเฉลี่ยคืน (10.00%) 27,896,624.50 

 

 

 

 

 

 

สนใจฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งสมาชิกสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ที่ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ จำนวน 154 ราย 

จำนวนเงิน 67,860 บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 
7.4 เว็บไซตสหกรณ www.025798899.com 
 ป 2551 นับเปนปที่ 7 ที่สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จำกัด ได เปดใหบริการ สหกรณออนไลน 
ทางเว็บไซตสหกรณ  www.025798899.com โดยเปด
ใหบริการเมื่อปลายป 2544 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2544  
ทั้งนี้ เพ่ือใหสมาชิกที่ใชบริการอินเตอรเนตไดรับความ
สะดวกในการรับขอมูลขาวสาร กิจกรรมหรือรับทราบผล
การดำเนินงานในดานตาง ๆ ของสหกรณไดอยางรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น  ในรอบปที่ผานมา สหกรณไดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซตของสหกรณเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. การปรับปรุงขาวสารใหทันสมัยในทุก ๆ 
เดือน สามารถอานขาวยอนหลังเดือนตาง ๆ ที่ผานมาได 
หรือคนหาขอมูลขาวสารจากคำท่ีตองการได   

 2. สามารถทดลองคำนวณเงินกูไดทัง้ 3 ประเภท 
คือ เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ  

 3. สามารถ Download แบบฟอรมตาง ๆ ที่
สำคัญ ๆ แลวพิมพออกทางเคร่ืองพิมพของทานโดยไมตอง
ไปรับที่สหกรณ 

 4. สามารถพิมพใบเสร็จรายเดือนไดดวย
เคร่ืองพิมพของทานโดยไมตองไปรับที่สหกรณ 

 5. สำหรับผูแทนสมาชิกหรือสมาชิกที่สนใจราย
ละเอียดในขอบังคับสหกรณ  ระเบียบตาง ๆ ที่ใชในการ
ดำเนินกิจการสหกรณไมวาระเบียบเงินฝาก ระเบียบเงินกู 
ระเบียบวาดวยหุน ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ  
สมาชิกสามารถศึกษาหรือพิมพเก็บไวเองได และหากมีการ
แกไขเพิ่มเติมในระเบียบใด ก็จะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ทันที 

 6. เมื่อสหกรณมีกิจกรรมใด ไมวาการประชุม
ใหญ กิจกรรมของคณะกรรมการดำเนินการ การประชุม
กลุมสมาชิก การฝกอบรมวิชาชีพ คายเยาวชนสหกรณ 
สมาชิกท่ีตองการดูภาพสีไดทางเว็บไซตสหกรณไดทันที 

 7. สมาชิกที่ตองการประชาสัมพันธ ขายบาน 
ขายรถ หรือขาวบริการตางๆ นัดประชุมรุน สังสรรครุน 
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1.2 เปนประโยชนและสวัสดิการแกสมาชิก 
ประเภททุน จำนวนเงิน 

ทุนสำรอง 18,816,285.07 

ทุนรักษาระดับเงินปนผล 100,000.00 

ทุนสาธารณประโยชน 500,000.00 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 2,500,000.00 

ทุนขยายกิจการของสหกรณ 10,000,000.00 

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 2,965,517.60 

2. กำไรของสหกรณมาจากรายได ประกอบดวย 
2.1 กำไรจากการทำธุรกรรมของสมาชิก  

ประเภทรายได จำนวนเงิน 
(บาท) 

อัตรารอยละ 
ตอ 
รายได
ทั้งหมด 

รายไดดอกเบ้ียเงินกูยืม 288,428,331.20 85.93 
รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 68,800.00 0.02 
รายไดจากการประเมินหลักประกัน 312,000.00 0.09 
รายไดจากการตรวจสอบผลงาน
กอสราง 

44,000.00 0.01 

รายไดจากการจำหนายทรัพยสิน 0.00 0.00 
รายไดเบ็ดเตล็ด 288,402.15 0.09 

2.2 กำไรจากธุรกรรมท่ีไมไดมาจากสมาชิก  

ประเภทรายได จำนวนเงิน 
(บาท) 

อัตรารอยละ  
ตอ 
รายได
ทั้งหมด 

รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,465,976.25 0.44 
รายไดจากผลตอบแทนจากการลงทุน 45,033,987.53 13.42 

3. ดานกฎหมาย สหกรณไดมีการแกไขเพิ่มเติม และ
กำหนดระเบียบของสหกรณ ในป 2551 ดังนี้ 

ในป 2551  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ได

กำหนดและแกไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ เพื่อให

สอดคลองกับขอบังคับใหมของสหกรณและเพื่อเปนการ

ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณใหเกิดความสะดวกและ

เกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก การแกไขเพ่ิมเติมและ 

เหน็ชอบระเบยีบของสหกรณรวมท้ังสิน้ 4 ฉบบั สรปุได ดงันี้ 

1. ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. ระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห

การศพบิดา มารดา คู สมรส และบุตรของสมาชิก 

พ.ศ.2551 

3. ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อ

สงเคราะหศพสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 

4. ระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิด

สมาชิก พ.ศ. 2551 

  กการจัดสวัสดิการตาง ๆ  
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดจัดสรรเงินทุน 

สวัสดกิารตาง ๆ แกสมาชกิ คูสมรส บตุร ธดิา ในดานตาง ๆ 

ซึ่งในป 2551 นี้ สหกรณจายเงินทุนสวัสดิการแกสมาชิก 

ดังนี้ 

 

1. การใหทุนสวัสดิการแกสมาชิก  
1.1 เงินสนับสนุนการประกันชีวิต โดยสหกรณจาย

สนับสนุนใหแกสมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุมรายละ 35 บาท

ตอเดือน รวมเปนเงินทั้งส้ินจำนวน 5,426,680.00 บาท 

1.2 เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก  

 1.2.1 เงินสนับสนุนเพ่ือการแสดงไวอาลัย

สมาชกิทีเ่สยีชวีติ จำนวน 158 ราย เปนเงิน 236,150 บาท 

 1.2.2 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพ 

สำหรับสมาชิกที่มิไดทำประกันชีวิต จำนวน 1 ราย เปนเงิน 

100,000 บาท 

 

2. เงินทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก 
2.1 เงินสงเคราะหเกี่ยวกับสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ

ตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย จำนวน 21 ราย 

จำนวนเงิน 89,800 บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 

2.2 เงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก สหกรณจาย

ใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและเปนสมาชิกสหกรณ 

ไมน อยกว า 10 ป จำนวน 212 ราย จำนวนเงิน 

669,968.27 บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 

2.3 เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สหกรณ

จายใหกับสมาชิกที่อายุครบ 61 ป และเปนสมาชิกสหกรณ
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ไมนอยกวา 10 ป จำนวน 583 ราย จำนวนเงิน 583,000 

บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 

2.4 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณจายให

กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด จำนวน 

13,127 ราย จำนวนเงิน 2,624,700 บาท 

 

3. การใหทุนสงเสริมการศึกษา 
ในป 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ได

มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,973 ทุน ใหแกบุตรของ

สมาชิกท่ีกำลังศึกษาอยู อายุไมต่ำกวา 3 ป (นับถึงวันที่ 30 

กันยายน 2550) และไมเกิน 25 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่ 30 

กันยายน 2550) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,984,500 บาท  

โดยสหกรณแบ งทุนการศึกษาออกเปน 2 ประเภท 

ดังนี้(รายละเอียดภาคผนวก) 

3.1 ทุนประเภทเรียนดี   

 พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดในปการศึกษา 

2550 ที่ผานมา โดยสหกรณจะนำคะแนนผลการเรียนของ

บุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำดับชั้นการศึกษา และมีผูไดรับทุน

ประเภทเรียนดีทั้งสิ้น 406 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 701,000 

บาท โดยแยกเปน 

 3.1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) จำนวน 

256 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โดยมีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน 

ทั้งสิ้น 256 ราย เปนเงินจำนวน 384,000 บาท 

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

118 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท โดยมีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน 

ทั้งสิ้น 118 ราย เปนเงินจำนวน 236,000 บาท 

 3.1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช . ) จำนวน  

10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท โดยมีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน 

ทั้งสิ้น 20 ราย เปนเงินจำนวน 20,000 บาท 

 3.1.4 ระดับอาชีว ศึกษา (ปวส . ) จำนวน  

10 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน 

ทั้งสิ้น 25 ราย เปนเงินจำนวน 25,000 บาท 

 3.1.5 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 

12 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท โดยมีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน 

ทั้งส้ิน 36,000 ราย 

3.2 ทุนประเภทสงเสริมการศึกษา   

 การพจิารณาทนุ โดยนำใบสมัครทนุประเภทสงเสรมิ

การศึกษาและใบสมัครที่ เหลือจากทุนประเภทเรียนดี  

มารวมกันและจับสลากเพ่ือหาผูมีสิทธิรับทุน จำนวน  

2,567 ทุน ๆ ละ 500 บาท เปนจำนวนเงินทั้ ง ส้ิน 

1,283,500 บาท 

 

4. การทำประกันชีวิตกลุม 
ในป 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ได

บริการการทำประกันชีวิตใหม โดยกำหนดผลประโยชน

คุมครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป จำนวน 700,000 บาท 

อุบัติเหตุ จำนวน 1,400,000 บาท และคุมครองกรณี 

เสยีชวีติทัว่ไป จำนวน 800,000 บาท และอบุตัเิหต ุจำนวน 

1,600,000 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกทายาทสมาชิก และ

ผูค้ำประกัน และยังคงขยายเง่ือนไขการรับประกันและผล

ประโยชนคุมครองในอัตรานี้ไปถึงคูสมรส และบุตรของ

สมาชิกอีกดวย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ประเภทผูเอาประกัน จำนวนผูทำประกัน  
(ราย) 

สมาชิก (35 บาท) 240 

สมาชิก (130 บาท) 2,347 

สมาชิก (210 บาท) 951 

สมาชิก (270 บาท) 8,952 

สมาชิก (400 บาท) 399 

สมาชิก (470 บาท) 18 

สมาชิกสมทบ (130 บาท) 154 

สมาชิกสมทบ (210 บาท) 85 

สมาชิกสมทบ (270 บาท) 139 

บุตรสมาชิก (21 บาท) 1,487 

คูสมรส (130 บาท) 1,810 

คูสมรส + บุตร (210 บาท) 2,914 

คูสมรส + บุตร (270 บาท) 1,817 

รวม 21,313 

 

5. วารสารสหกรณปาไมรายเดือน 
ป 2551 นับเปนปที่ 8 ที่สหกรณไดจัดทำ �วารสาร 

สหกรณปาไม� กำหนดออกเปนรายเดือนตอเนือ่งกนัทกุเดือน 

โดยสหกรณไดจัดสงวารสารสหกรณปาไมถึงสมาชิก  

และในขณะเดียวกันยังเปดใหสมาชิกที่สนใจสมัครเปนสมาชิก

เพียงครั้งเดียว สหกรณก็จะจัดสงใหสมาชิกแตละทานตามที่

อยูที่ใหไวเปนประจำทุกเดือน 

ขาวสารสหกรณนับวาเปนสื่อที่มีความจำเปนตอการ

ดำเนินงานของสหกรณ  ทั้ งนี้ เนื่ องจากมีสมาชิก

กระจัดกระจายในสวนภูมิภาคตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ   

ดังนั้น การแจงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วถึงผูแทนสมาชิกเพื่อ

ผูแทนจะไดสงขาวสารตอไปยงัสมาชกิ หรอืสหกรณสงขาวสาร

ไปยังสมาชิกโดยตรงจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้   

เพ่ือสมาชิกจะสามารถใชขาวสารเพื่อประโยชนในการรับ

บริการตาง ๆ จากสหกรณ รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน

ตาง ๆ ของสมาชิกที่ควรจะไดรับจากสหกรณ  ตลอดจน

เพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการพัฒนาสหกรณ

ของเราใหเจริญมั่นคงรุดหนาตอไป 

�วารสารสหกรณปาไม� จึงเปนส่ือท่ีมีความสำคัญ

ยิ่งในการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณตาง ๆ ใหกระจายสู

สมาชิกทั้งที่อยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดรับรูความ

เคล่ือนไหว เพื่อรวมกิจกรรมและสามารถใชบริการตาง ๆ 

จากสหกรณอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

สำหรับสวัสดิการท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จำกัด ไดกลาวมาแลวนั้น สหกรณไดมีสวนชวยแกไขปญหา 

และเปนประโยชน ทั้งตัวสมาชิก ครอบครัวสมาชิก ใน 

หลาย ๆ ดานดวยกัน คือ 

1.  ชวยลดภาระคาใชจายในการทำศพใหแกสมาชิก  

2. ชวยลดภาระใหแกผูค้ำประกันเงินกู ในกรณีผูกู

เสียชีวิต โดยการทำประกันชีวิตกลุม 

3.  ชวยลดภาระคาใชจายในเรื่องคาการศึกษาบุตร 

4. ชวยเหลือในดานการเงินสมาชิกในกรณีเกิดภัย

ธรรมชาติ 

5. เพิ่มขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิกเกษียณอายุ

ราชการ และสมาชิกอาวุโส โดยการมอบเงินสวัสดิการ

บำเหน็จสมาชิก และเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

6. เพิ่มชองทางการรับรู ข าวสารตาง ๆ ของ

สหกรณใหแกสมาชิกจากวารสารสหกรณปาไมรายเดือน 

 กการพัฒนาสหกรณ ารพัฒนาสหกรณ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดใหความ

สำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณกุศลตาง ๆ 

โดยไดจัดสรรทุนสาธารณประโยชน ซึ่งเปนไปตามแผน

กลยุทธของสหกรณ พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการและบริการ

อื่นที่เปนประโยชนแกสมาชิกและสังคม ซึ่งอยูภายใตหลัก

การสหกรณ การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก และ

ความเอื้ออาทรตอชุมชนน่ันเอง และสามารถแยกกิจกรรม

ตาง ๆ ไดดังนี้ (รายละเอียดแนบภาคผนวก) 

1. กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา  
สหกรณไดสนับสนุนกิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

อันไดแก  
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1.1 สนับสนุนเงินทอดผาปาสหกรณออมทรัพย
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  

1.2 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย 
โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด 

1.3 สนับสนุนเงินถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
กรมทรัพยากรธรณี 

1.4 สนับสนุนเงินทอดผาปาสหกรณออมทรัพย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

1.5 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย
ราษฎรบูรณะ จำกัด   

1.6 สนับสนุนเงินทอดกฐินสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย  

1.7 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขกระบี่ จำกัด  

1.8 สนับสนุนเงินทอดผาปาสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด  

1.9 สนับสนุนเงินทอดกฐินชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด  

1.10 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย 
กรมพลาธิการทหารบก จำกัด  

1.11 สนับสนุนเงินทอดกฐินพระราชทานกรมปาไม 
1.12 สนับสนุนเงินทอดกฐินพระราชทานสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด 
1.13 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด 
1.14 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย 

กรมอนามัย จำกัด 
1.15 สนับสนุนเงินทอดกฐินสหกรณออมทรัพย

กองพลทหารมาที่ 2 จำกัด 
 

2. กจิกรรมรักษาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม 
สหกรณไดสนับสนุนเงิน ไดแก 

2.1 สนับสนุนเงินงานวันสถาปนากรมปาไม 

2.2 สนับสนุนเงินงานวันสถาปนากรมอุทยาน 

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมการศึกษาแกเยาวชนและอนุรักษ
ธรรมชาติ  

สหกรณไดสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ไดแก 

3.1 สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 

3.2 สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

3.3 สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตภาควิชาสหกรณ 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.4 สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.5 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบางบัว 

3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

3.7 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14 และ 15 

3.8 สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิศรีบุญยานนท 

3.9 สนับสนุนทุนการศึกษาสมาคมศิษยเกาโรงเรียน

คนตาบอดภาคเหนือ 

3.10 สนับสนุนทุนการศึกษาสมาคมคนพิการ

จังหวัดศรีสะเกษ 

3.12 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบานคลองสง 

3.13 สนบัสนนุทนุการศกึษาโรงเรยีนสหภาพแรงงาน 

การไฟฟานครหลวง 

3.14 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบานกกเชียง

และโรงเรียนวัดดงพิกุล 

3.15 สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนบานบึงทับชาง 

3.16 สนบัสนนุทนุการศกึษามลูนธิอินรุกัษปาภเูขยีว 
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3.17 สนั บสนุ นทุ น โ ร ง เรี ย นสอนคนตาบอด 

สันติจินตนา 

3.18 สนับสนุนทุนศูนยอนุรักษชางไทย 

3.19 สนับสนุนทุนวันคุมครองสัตวปา กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

4. กิจกรรมการมีสวนรวมในระดับจังหวัด  
ในป 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ได

ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และ

การยกระดับมาตรฐานของการใหบริการแกสมาชิก ซึ่ง 

สหกรณไดมีการจัดสัมมนาทางวิชาการรวมกัน การแลก

เปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางกรรมการ และเจาหนาที่ 

และสหกรณยังจัดสงกรรมการ และเจาหนาที่ เขารวมฝก

อบรม สัมมนา เก่ียวกับหลักสูตรของสหกรณออมทรัพย 

ดังนี้ 

4.1 สัมมนากรรมการและเจาหนาที่สหกรณ เพื่อจัด

ทำแผนปฏิบัติงานประจำป 2551 และเตรียมความพรอม

เพ่ือนำนโยบายสูการปฏิบัติงาน ในระหวางวันที่ 22-24 

กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน ริมแคว รีสอรท  

จังหวัดกาญจนบุรี  

4.2 อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและ

บุคลิกภาพสำหรับผูบริหารสหกรณยุคใหม เมื่อวันที่ 15-16 

กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล จังหวัด

เชียงใหม สหกรณไดจัดสง นายสุภาพ คำแฝง เขารับการ

อบรม 

4.3 อบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการสำหรับ

สมาชกิ กรรมการ และเจาหนาทีส่หกรณออมทรพัย เมือ่วนัที่ 

25-27 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเวียงอินทร จังหวัด

เชียงราย สหกรณไดจัดสง นางสาวสุภาพ เฟองอักษร และ

นางปริษา เศรษฐสุข เขารับการอบรม 

4.4 สัมมนาหลักสูตร แนวคิดในการบริหารสหกรณ

ยุคใหม เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม 

มิราเคิล สหกรณไดจัดสง นายสนิท ศรีสุระ เขารวมสัมมนา 

4.5 อบรมหลักสูตร การสรางงานกราฟฟกดวย

โปรแกรม Adobe Photoshop เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 

2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สหกรณไดจัดสง 

นายชัยยันต คำปอ นายพิศิษฐ จันทรคุณาภาส และนาง 

ธัญรัตน นุชสวาท เขารับการอบรม 

4.6 สัมมนาหลักสูตร กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ 

สหกรณไดจัดสง นายสนิท ศรีสุระ และนายพิศิษฐ จันทร

คุณาภาส เขารวมสัมมนา 

4.7 สัมมนาหลักสูตร แนวคิดในการบริหารสหกรณ

ยคุใหม เมือ่วนัที ่9-10 สงิหาคม 2551 ณ โรงแรมมริาเคลิ 

สหกรณไดจัดสง นายสุภาพ คำแฝง เขารวมสัมมนา 

4.8 การบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงิน

ฝาก และแนวทางการฝากเงินภายหลัง พ.ร.บ. เมื่อวันท่ี 14 

สงิหาคม 2551 ณ โรงแรมปทมุวันปริน้เซส สหกรณไดจดัสง 

นางสาวพิมพลดา เปรมจีระสิทธิ์ เขารวมฟงการบรรยาย 

4.9 อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ

ออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนที่ 4 เมื่อวันที่ 25-31 

สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สหกรณได

จัดสง นายชัยยันต คำปอ เขารับการอบรม 

4.10 อบรมหลักสูตร เจาหนาที่บัญชีและธุรการ 

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ณ สำนักงานชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด สหกรณไดจัดสง 

นางรุงรัตน พึ่งโพธ์ิสภ และนางปริษา เศรษฐสุข เขารับ 

การอบรม 

4.11 อบรมหลักสูตร ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต

อยางมืออาชีพ มิติออฟเจ็คตมีชีวิต รุนที่ 1 เมื่อวันท่ี 4-6 

กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สหกรณได

จัดสง นายพิศิษฐ จันทรคุณาภาส และนางธัญรัตน  

นุชสวาท เขารับการอบรม 

4.12 สมัมนาวิชาการ เรือ่ง การทำงานดวยความสขุ 

สนุกเมื่อไดทำงาน เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2551 ณ  

สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี สหกรณไดจัดสง นายณรงค  

ทองขจร เขารวมสัมมนา 
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4.13 อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพย รุนที่ 4 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 

2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สหกรณไดจัดสง 

นายสนิท ศรีสุระ เขารับการอบรม 

4.14 อบรมหลักสูตร การบริหารความเ ส่ียง

สำหรับสหกรณออมทรัพย เม่ือวันที่ 9-11 ตุลาคม 2551 

ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี 

สหกรณไดจัดสง นายสนิท ศรีสุระ และนายวรวิทย รักษา

แกว เขารับการอบรม 

 

5. กิจกรรมการเช่ือมโยงธุรกิจ 
เม่ือวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2551 ปที่ 5 แหงการ

สัมมนาเครือขายกลุมภาคีสหกรณบางเขน เพิ่มเครือขาย

เปน 6 สหกรณ คือ สอ .กรมปาไม สอ .กรมสงเสริม

การเกษตร สอ .กรมวิชาการเกษตร สอ .กรมประมง 

สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน ระหวางคณะ

กรรมการดำเนินการ เจาหนาที่สหกรณ และสงเสริมเครือ

ขายสหกรณเพื่อเอ้ืออาทร และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

พรอมไดลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันในโอกาสนี้ดวย 

 

6. การบริหารจัดการ 
สหกรณไดนำเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร และการ

บริหารงาน(BSC และ KPI) เพื่อมากำหนดดัชนีชี้วัดความ

สำเร็จของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด โดยแบงมุม

มองออกเปน 5 ดาน ไดแก 

1. ดานองคกรและการเรียนรู 

2. ดานกระบวนการ 

3. ดานผูใชบริการ 

4. ดานการเงิน 

5. ดานสังคมและขบวนการ 

ทั้งนี้เพื่อเปนตัวชี้วัดกำหนดประสิทธิภาพและการ

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธที่สหกรณกำหนดไว (ราย

ละเอียดภาคผนวก) 

 

7. การจัดหาอุปกรณเครื่องใชสำนักงาน 
สหกรณไดใหความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการแกสมาชิก สหกรณ

จึงไดนำระบบสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ ซึ่งสหกรณไดมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง  

สหกรณไดมีเจาหนาที่วิเคราะหระบบงานสารสนเทศ 

ใหความใสใจในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางตอ

เนื่อง ซึ่งในป 2551 นี้สหกรณยังตองพัฒนาระบบงานสาร

สนเทศหลายโปรแกรม อาทิเชน ระบบ ATM ระบบ SMS  

ดวยเหตุนี้เองสหกรณมีความจำเปนตองมีอุปกรณที่

มีประสิทธิภาพสามารถรองรับตอระบบสารสนเทศใหม ๆ ได

อยางรวดเร็ว พรอมกับอุปกรณรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ปจจุบันสหกรณไดใชระบบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ดังนี้ 

1. ระบบสหกรณออมทรัพย ที่เหมาะกับลักษณะงาน

สหกรณ โดยใช ร ะบบ Too l s ของ Orac le 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 (สำหรับติดตอกับ

ธนาคาร) 
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กการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนงาน 

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานท่ีคณะกรรมการดำเนินการเสนอตอที่ประชุมใหญ 

สหกรณไดดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ป 2548-2551  

วิสัยทัศน คือ �เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริการ
อยางมีมาตรฐาน เอ้ืออาทรตอสมาชิกและสังคม�  

พันธกิจ ทั้งสิ้น 5 พันธกิจ คือ 
1. ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. จัดบริการทางการเงินใหสอดคลองกับความ

ตองการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ 

3. จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เปนประโยชนแก

สมาชิกและสังคม 

4. ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี

ความทันสมัย เหมาะสม และสามารถสรางประโยชนสูงสุด

ใหแกสมาชิกและสหกรณ 

5. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก 

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ชุดต าง ๆ ดำเนินงาน และรับ ผิดชอบ แผนงาน  

โครงการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว ซึ่ง 

(รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ และแผนกลยุทธ แนบทาย

จุดเดนการดำเนินงาน หนา45) 

คุคณุคาของสหกรณที่เปนรูปธรรม  
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ถือไดวาเปน 

สหกรณตนแบบที่ทางกรมสงเสริมสหกรณไดเล็งเห็นคุณคา

ในเรือ่งการบรหิารจดัการ สหกรณออมทรพัยดเีดนภาคกลาง 

ลาสุดสหกรณดีเดนแหงชาติ ก็เปนแคจุดเร่ิมตน ยังไมถือวา

เปนความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นไดจากความ

เปนอยูของมวลสมาชิกตองดีขึ้นกวาเกา เริ่มเดินทางไปสู

เสนทางของคนสหกรณ ใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง ถาทุกคนเดินทางไปถึงจุดหมายนี้ไดจะถือวาประสบ

ความสำเร็จ เปนสหกรณดีเดนแหงชาติจริง ๆ  

สิ่งที่คิดวาสหกรณแตกตางจากธนาคารน้ัน คือ 

สหกรณเกิดจากการรวมกลุมกันดวยความสมัครใจของ

สมาชิกที่มารวมลงทุนทางเศรษฐกิจกัน เทคโนโลยีเปนเพียง

แครูปแบบหนึ่งที่ชวยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร 

ไมใชเปาหมาย รูปแบบท่ีทำทุกอยางเพื่อสมาชิก เพื่อ

สวัสดิการ เพื่อความเปนอยู เพื่อยกระดับฐานะสมาชิก ไมใช

เพื่อผลกำไร 

แต ในสังคมเราจะพบวา คนไมคอยเช่ือ ถือว า 

สหกรณจะไปรอด การบริหารเดี๋ยวก็โกง เปนภาพลักษณที่

ไมดี การบริหารอาจไมทันสมัย แตปจจุบันสหกรณไมใช

อยางนั้นแลว เพราะสหกรณไดพัฒนารูปแบบจนปจจุบัน 

ทันสมัยเหมือนระบบธุรกิจทุกอยาง แตระบบธุรกิจทำเพื่อ 

ผูถือหุนและมุงหวังเพื่อเปนเจาของกิจการ แตสหกรณไมใช 

ทุกคนเปนเจาของรวมกัน สหกรณตองการใหสมาชิก 

มีสวนรวมในการใหฝาก ใหกู ถามีสวนเหลือเรียกวา  

สวนตาง ซึ่งจะคืนกลับสูสมาชิกในรูปสวัสดิการแกสมาชิก 

การจั ดการ เพื่ อแข งขั นกั บร ะบบธุ รกิ จต องมี 

นวัตกรรมใหม การบริหารงานใหม แตตองอยูภายใต

ปรัชญาเดิมคือ เพื่อการสรางคน สรางความคิด สรางนิสัย

การออม สรางความเอื้อเฟอ การดูแลรักษากัน 

จุด เดนของสหกรณตั้ งอ ยูบนรากฐานหลัก 4 

ประการ คือ 

1. ตั้งอยูบนรากฐานหลักธรรมภิบาล 

2. ตั้งอยูบนรากฐานการเปนศูนยกลางของสมาชิก 

3. ตั้งอยูบนรากฐานความเปนเอกภาพ 

4. ตั้งอยูบนรากฐานความสมดุล 
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กการพัฒนาสหกรณในอนาคต 
การจะกาวไปในอนาคตตั้งอยูบนรากฐาน การพัฒนา

อยางย่ังยืน มุงยกระดับความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น  
โดยเนนที่ตัวบุคคลมากกวาการเงิน และไมเนนดานปริมาณ 
เพราะหลักพัฒนาสหกรณ คือ หลักพัฒนาคน และรูจัก 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ปญหาอุปสรรคของสหกรณเกี่ยวกับจุดที่ตองแกไข
คือ การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหชวยสงเสริม
สหกรณ จะเห็นไดวาภาครัฐใหความสำคัญเชิงนโยบาย แต
ไมมีการสงเสริมอยางจริงจัง อยางที่ทราบกันระบบของ
สหกรณเปนรากฐานแหงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพราะ
สหกรณคือ วิถีชีวิตที่จะตองประพฤติปฏิบัติทุกวัน ปญหาท่ี
เขามาในสังคมบริโภคนิยมนั้น จะมีสื่อ มีการจูงใจทางดาน
ตลาด เปนสิ่งเรา ทำใหคนที่พรอมจะเบ่ียงเบนจากวิถีชีวิตที่
ประพฤติปฏิบัติมาควรจะอนุรักษทำใหกำแพงท่ีคนสหกรณ
จะตองสรางปะทะไว ก็ไมรูจะสูไปไดขนาดไหน คนสหกรณจะ
ตองชวยกัน แตสิ่งเราจากภายนอกก็หยุดไมได ใหภาครัฐ
ชวยท้ังระบบสหกรณ ใหความสำคัญทั้งระดับนโยบาย 
ระดับกระทรวง กรม และระดับหนวยงานตาง ๆ 

 กการสรางหลักประกันความม่ันคง 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดดำเนินงาน

และวางนโยบายในการบริหารงานของสหกรณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณยังตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยสหกรณไดมีการ
สรางหลักประกันความมั่นคงใหแกสมาชิก ไดแก 

 
1. การทำประกันชีวิตกลุม 

1.1 สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันไมเกิน 
300,000 บาท มีสิทธิทำประกัน ดังนี้ 

    - สิทธิทำประกันชีวิตเพ่ิมในวงเงินคุมครองชีวิต 
300,000 บาท อุบัติเหตุ 450,000 บาท อัตราคาเบี้ย
ประกันเดือนละ 130 บาท 

     - สิทธิทำประกันชีวิตเพิ่มในวงเงินคุมครองชีวิต 
300,000 บาท อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท อัตราคาเบ้ีย
ประกันเดือนละ 210 บาท 

1.2 สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกินกวา 
300,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท สิทธิทำประกัน
ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุมครองชีวิต 500,000 บาท อุบัติเหตุ 

1,000,000 บาท อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 270 บาท 
1.3 สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกินกวา 

510,000 บาท แตไมเกิน 710,000 บาท สิทธิทำประกัน
ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุมครองชีวิต 700,000 บาท อุบัติเหตุ 
1,400,000 บาท อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 400 บาท 

1.4 สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกินกวา 
710,000 บาทขึ้นไป สิทธิทำประกันชีวิตเพิ่มในวงเงิน
คุมครองชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000 บาท 
อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 470 บาท 

สำหรับเบ้ียประกันชีวิตของสมาชิกแตละรายท่ีทำ
ประกันชีวิตกลุม สหกรณสนับสนุนคาเบ้ียประกันใหเดือนละ 
35-50 บาท 

 
2. การทำประกันชีวิตคุมครองหนี้  

สำหรับสมาชิกที่ ใชบริการเงินกูพิ เศษวนาเคหะ  
คณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหสมาชิกทำประกันชีวิต
คุมครองหน้ี โดยพิจารณาจากองคประกอบหลายประการ 
ในการใหสมาชิกที่ใชบริการทำประกันชีวิตคุมครองหนี้ 

 
3 .การดำรงสิ นทรั พย สภาพคล อ งตาม 
กฎกระทรวงว าด วยการดำรง สินท รัพย 
สภาพคลองของสหกรณ พ .ศ .2551  

3.1 เดือนตุลาคม 2551 สหกรณมีการดำรง
สินทรัพยสภาพคลองในอัตรารอยละ 6.01 

3.2 เดือนพฤศจิกายน 2551 สหกรณมีการดำรง
สินทรัพยสภาพคลองในอัตรารอยละ 6.08 

 
4. การบริหารความเส่ียง  

สหกรณยังไดคำนึงถึงความสำคัญของการบริหาร
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบท้ังภายในและ
ภายนอกสหกรณ โดยกำหนดกลยุทธการจัดระบบการ
บริหารความเส่ียงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ 
พรอมโครงการหลักอีก 3 โครงการ ไวในแผนกลยุทธป 
2552-2555  
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ครบรอบ 30 ป 28 กันยายน 2551 
�สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด� 

�สหกรณออมทรัพยกรมปาไม      ที่พึ่งไดของเราคอยชวยเหลือ 
นี่ก็ครบ 30 ปที่จุนเจือ             คอยชวยเหลือพวกเราเนิ่นนานมา 
28 กันยายน ที่มาถึง               สหกรณเปนหนึ่งเร่ืองมาตรฐาน 
อีกทั้งคอยชวยเหลือและใหบริการ จวบจนยาวนานตลอดไป� 

ครบรอบ 30 ป สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด เมื่อวันอาทิตยที่ 28 กันยายน 2551 โดยมีทานถนอม เปรมรัศมี 
อดีตอธิบดีกรมปาไม และผูกอต้ังสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด รวมไปถึงอดีตกรรมการเกา - กรรมการปจจุบัน และผูบริหาร

ตนสังกัดตางก็มารวมแสดงความยินดีในงาน โดยชวงเชารวมกันทำบุญเลี้ยงพระ และแจกทุนนักเรียนโรงเรียนรอบขาง ตกเย็น 

เลี้ยงสังสรรคและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
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การประชุมใหญสามัญประจำป 2551 
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ศึกษาดูงาน 
จากสหกรณ สูคนสหกรณ... 

สอ.ปม. เย่ียมชม สอ.ครูตาก จก. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 สอ.ปม. เย่ียมชม
สอ .ครูตาก โดยมีคุณ ชุมพร จันทรสายทอง  
ทำหนาที่เลขานุการใหการตอนรับและบรรยายสรุป  

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จก. 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 สอ.สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับการใหบริการสมาชิก 

สหกรณ ATM การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงาน

ดานอื่น ๆ 

 

สอ.พนักงานไทยซารโก จก. 
น ายชัชย ทองดี ประธานกรรมการ 
สอ.พนักงานไทยซารโก นำคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ ดูงานในดานการจัดสวัสดิการ
ใหกบัสมาชิก และระบบสารสนเทศ เมือ่วนัที ่
11 สิงหาคม 2551 

สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา จก. 
คณะกรรมการและเจาหนาที่  สอ.โรงพยาบาล 

พระปกเกลา เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบการ 

บริหารงานดานสหกรณ และบริการ ATM เมื่อวันที่  

15 สิงหาคม 2551 
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สอ. บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จก. 

สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก. 
และสอ.อเนกประสงคสหภาพขาราชการ
แหงสิงคโปร 
  

เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2551 สหกรณพนักงานการประปา
นครหลวง และสหกรณอเนกประสงคสหภาพขาราชการ 
แหงสิงคโปร (AUPE MULTI PURPOSE CO-OPERATIVE 
SINGAPORE) เยี่ยมชมภาพรวมในการดำเนินงานเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการ การใหบริการสมาชิก และระบบสารสนเทศ 
ของสหกรณ เพื่อเปนองคความรูนำไปสูการปฏิบัติเชิงบริหาร 
และเปนการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนำไปพัฒนาใหเกิดประโยชน 
กับสมาชิกใหมากที่สุด 

สอ. มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑติย จก. 
        

ผูชวยศาสตราจารยศิริพร พงศศรีโรจน ประธาน
กรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย นำคณะ

กรรมการและเจาหนาที่ ศึกษาดูงานในสวนของ

ระบบสารสนเทศ การใหบริการดาน ATM เมื่อ 

วันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2551 

นอกจากน้ียังมี สหกรณออมทรัพยอีกหลายแหง ที่มาศึกษาดูงานในดานตาง ๆ ไดแก สอ.สาธารณสุขตรัง จก. 
ดูงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ,สอ.กรมการขนสงทางบก จก. และ สอ.พนักงานไทยน้ำทิพย จก. ดูงานเมื่อวันที่  
23 เมษายน 2551, สอ.สรรพาวุธทหารเรือ จก. สอ.กองการฝกกองเรือยุทธการ จก. ดูงานเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2551, สอ.พนักงานยาสูบ จก. ดูงานเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2551,สอ.สาธารณสุขรอยเอ็ด จก., สอ.ครูกระบ่ี ดูงาน 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 

   

วาที่รอยตรีชาย ชินะไพโรจน ประธานกรรมการ นำ
คณะเจาหนาที่ ศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณ 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 
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เหลาเยาวชนรวมสนุกเลมเกมสและชมนิทรรศการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
          

นิทรรศการ นิทรรศการ 
วันคุมครองสัตวปาวันคุมครองสัตวปา  
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2551วันที่ 26-29 ธันวาคม 2551  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปนองคประธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปนองคประธาน 
เปดงานในพิธี พรอมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมปาไม และหนวยงานตาง ๆ  เปดงานในพิธี พรอมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมปาไม และหนวยงานตาง ๆ  
ที่มารวมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกลาว จัดขึ้นระหวางวันที่  ที่มารวมจัดนิทรรศการในคร้ังนี้ โดยกิจกรรมดังกลาว จัดขึ้นระหวางวันท่ี  
26-29 ธันวาคม 2551  26-29 ธันวาคม 2551  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ 
เขาเยี่ยมชมนิทรรศการของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
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สัมมนาแผนปฏิบัติการประจำป 2551 สัมมนาแผนปฏิบัติการประจำป 2551 
ปสุดทายของแผนกลยุทธสหกรณ 2548 - 2551ปสุดทายของแผนกลยุทธสหกรณ 2548 - 2551  
ผลกระทบของการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่น  
กับมาตรการรองรับของสหกรณตามแผนกลยุทธ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด เดินทางไปสัมมนาแผนปฏิบัติงานประจำป 2551 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน  

ริมแควรีสอรท กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 � 24 กุมภาพันธ 2551 โดยมีกรรมการและเจาหนาที่พรอมทั้งที่ปรึกษาชวยกัน

ระดมสมองวางแผนปฏิบัติงาน และวางแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดรับการบริการที่รวดเร็วประทับใจยิ่งขึ้น 

สัมมนากลุมภาคีบางเขน 
การสัมมนากลุมภาคีบางเขน เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง สอ.กรมปาไม, สอ.กรมสงเสริมการเกษตร, 

สอ.กรมวิชาการ, สอ.กรมประมง, สอ.กรมพัฒนาที่ดิน, สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระหวาง 6 สหกรณ เมื่อวันท่ี  
11 � 13 กรกฎาคม 2551 ณ หาดเจาหลาว จ.จันทบุรี พวกเราชาวสหกรณตางก็มาพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการปฏิบัติงานระหวางคณะผูบริหารและเจาหนาที่  ในงานมีการใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ออมทรัพยภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลง ความรูเกี่ยวกับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ การพัฒนาสหกรณออมทรัพยใหมี 
ความมั่นคงและเขมแข็งเพื่อนำความรูที่ไดมาทำใหเกิดประโยชนแกสมาชิกมากที่สุด  
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 ป 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดสงเสริมกิจกรรมกลุมสมาชิก โดย
มอบใหผูแทนสมาชิกเปนผูดำเนินการเอง จำนวน 10 กลุม ไดแก กลุมสมาชิกจังหวัดสุราษฎรธานี, 
กลุมสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช ,กลุมสมาชิกสำนักบริหารงานกลาง, กลุมสมาชิกสำนักอนุรักษ
สัตวปา,กลุมสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี,กลุมสมาชิกสำนักอุทยานแหงชาติ,กลุมสมาชิกสำนักวิจัย
การจัดการปาไม,กลุมสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม,กลุมสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา, 
กลุมสมาชิกเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ทั้งนี้นอกจากสมาชิกจะไดรับความรู และสิทธิประโยชน 
ที่สหกรณมีใหแลว ยังเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันอีกดวย 

 
 

เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม 
กิจกรรมกลุมสมาชิก 



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

35

เราไมสามารถเปล่ียนแปลงความเจริญเติบโตของอายุได แตทุกคนสามารถรักษาจิตใจอยางสบายใจ  
ดวยการทำใหตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีได ครั้งนี้ก็เปนอีกปที่ถึงเวลาเกษียณอายุของสมาชิกที่รวมชวยกันทำงาน 

เพื่อสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย 

 เมื่อวันท่ี 26 � 27 กรกฎาคม 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จัดงานพบปะสังสรรคสมาชิก 

ที่เกษียณอายุราชการ  มีการบรรยายเก่ียวกับการรักษาสุขภาพสำหรับผูเกษียณอายุราชการ โดยแพทยจากโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ลองเรือชมทิวทัศนริมสองฝงแมน้ำเจาพระยา ไหวพระที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ

ขึ้นกระเชาลอยฟาที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พรอมชมสถาปตยกรรมพระราชวังบางปะอินพระราชวังทรงยุโรป 
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         นอกจากการมอบทุนตามโรงเรียนรอบขางที่สหกรณ 

ออมทรัพยกรมปาไม ไดชวยเหลือเปนประจำทุกป ปนี้ สอ.ปม.  

ยังสุขใจไปตาม ๆ กัน กับงานผาปาชวยชางไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  

19 � 20 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด

ลำปาง ไดยอดรวมเปนจำนวนเงนิทัง้สิน้ 333,700 บาท (สามแสน 

สามหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพียงหนึ่งหยดน้ำใจของทาน  

เมื่อรวมกันแลวก็กลายเปนหนึ่งหยดในมหาสมุทรไดเชนกัน 

เพียงหนึ่งหยดน้ำใจ ชวยสังคมไทยพัฒนา เพียงหนึ่งหยดน้ำใจ ชวยสังคมไทยพัฒนา 

พิธีถวายผาปา  

ผอ.ศูนยอนุรักษชางไทย คุณวรวิทย 

โรจนไพฑูรย รับมอบเงินผาปา จาก 

คุณพิณ เกื้อกูล  

นั่งชางเพื่อไปชมการแสดงชาง

ชางแสนรู �พังเนื้ออุน� โชวความสามารถในการวาดภาพ ฝมือชางพังเน้ืออุน (ซาย) และพลายกานกลวย (ขวา) 



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

37

อิ่มใจผูใหสุขใจผูรับ...  
สหกรณชวยเหลือสงเสริมสังคมไทย

  

 มอบทุนการศึกษาสถาบันการศึกษารอบขางกรมปาไม ประจำป 2551 แกนักเรียนโรงเรียนบางบัว, โรงเรียน 

สารวิทยา, นิสิตคณะวนศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาสหกรณ ม.เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551  

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดมีการมอบทุนการศึกษาในป 2551 แกโรงเรียนปาไมอุทิศ 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15 และมอบทุนการศึกษามูลนิธิศรีบุณยานนท  
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จะมีสักกี่ครั้งที่โอกาสดี ๆ ในชีวิตเดินเขามาเคาะเรียกเราเอง ถาเราไมกาวออกไปคนหา และคร้ังนี้ก็เชนกัน  
กับ คายเยาวชนสหกรณ รุนที่ 7 เมื่อวันที่ 18 � 20 ตุลาคม ณ อุทยานแหงชาติเอราวัณ  จ.กาญจนบุรี  

 คายเยาวชนสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ยังคงยืนหยัดในอุดมการณ เพื่อที่จะสรางคนรุนใหมที่มี 
ใจรักและตระหนักเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ และ เยาวชนเปนหลักสำคัญในการชวยพัฒนาทรัพยากรของประเทศไทย
ใหเจรญิกาวหนา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จงึรวมพลังเยาวชนแบกเปขึน้หลังเพ่ือใหวยัรุนยคุใหมได เล็งเห็นถงึความสำคัญ
ของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากนอง ๆ จะไดรบัความสนกุสนานแลว ยงัไดทำกจิกรรมเดนิปา ซึง่จะสอดแทรก
ความรูเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศปาไม เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนใหรูคุณคา และยังสรางการเรียนรูแบบบูรณาการ

จากประสบการณจริงในการสรางฝายธรรมชาติลดภาวะโลกรอน และทำใหเกิดความหวงแหนปาและธรรมชาติอยางยั่งยืน 

เยาวชนคนแกรงท้ังหลายกระซิบบอกกับเราวาโครงการน้ีไดเปดโลกทัศนใหมใหเธอและเปนประสบการณครั้งสำคัญ

ในชีวิตที่ใครพลาดไปบอกไดคำเดียววาเสียดายแยเลย  หลายเสียงบอกเลาใหเราไดรับรูวา การมาคาย  �ขอเพียงมีใจ 
ที่เปนหนึ่งเดียว แมจะมาคนเดียวก็ไมโดดเดี่ยว และเดียวดาย� �หนูมาคนเดียวคะ ผมมาคนเดียวครับ� ประโยคเดิม ๆ 
จากคนหนาใหมๆ จะเกิดขึ้นอีกคร้ังก็คงไมแปลกอะไร เพราะแมตางคนจะตางท่ีมา แตถาในหัวใจของพวกเขาจะบรรจุซึ่ง 

�ความรักปาไมเหมือนกัน� ทุกอยางก็คือสิ่งดี ๆ ที่นำมาซึ่งสันติสุขรวมกัน 

ตามไปดูความผจญภัยเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญในหัวใจของเหลาเยาวชนกันดีกวา 

คายเยาวชนคนรักปา  
สหกรณออมทรัพยอาสาพาไปอนุรักษ 
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เร่ิมตนกันที่ นองน้ำ  นส.ฑิตยา ชีชนะ  ม.3  อายุ 15 ป จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ กทม. 
�เปนการเขาคายที่ประทับใจมากคะ รูสึกไดประโยชนจากการมาคายครั้งนี้ ไดรูจักเพื่อนใหมๆ พบประสบการณที่เรา

ไมเคยไดเจอมากอน รวมถึงสิ่งแวดลอมใหมเปนโครงการท่ีนาสนใจ สอนใหรูจักธรรมชาติ และชวยกันลดโลกรอน เราได
ทราบวาอะไรที่ทำใหเกิดโลกรอนขึ้น เมื่อรูวาสาเหตุใดท่ีทำใหโลกรอนขึ้น ก็จะไมทำอีก เพื่อที่วาโลกใบนี้จะไดอยูกับเรา
นาน ๆ เพราะวากวาจะมาเปนตนไมแตละตนรูวามันยากและใชเวลานานมาก ถาไมมีปาไมทุกคนก็จะอยูกันไมไดคะ� 

นองหนิง ดญ. เบญญทิพย คงสมบัติ  อายุ 10 ป จากโรงเรียนพิจิตร   
�ทำใหรูจักตนไมมากขึ้น และไดเพื่อนใหม ๆ ครั้งนี้เปนครั้งแรก รูสึก

สนุกสนานและดีใจมากที่ไดไปคายครั้งนี้  แมจะเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ แตมันก็
กอใหเกิดมิตรภาพเล็ก ๆ ขึ้น รูสึกวาตนไมก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน และจะไมทำลาย
สัตวปาดวย กิจกรรมกวางนอยหลงปา  เปนกิจกรรมท่ีดี สอนใหเรารูจักชวยเหลือ
ตัวเอง บางครั้งพอกับแมอาจจะไมไดอยูกับเราไปตลอดชีวิต เราตองชวยเหลือ
ตัวเองบาง� 

นองปารค ดช.ปรัชญารัตน ปโย ป3. อายุ  8 ป จากโรงเรียน 
บานเจาเณร   จ.กาญจนบุรี 

�รูจักโครงการคร้ังนี้เพราะแมมาบอก ก็รูสึกดีใจที่ไดมาเขาคายครั้งนี้ 
อยากปลูกตนไมลดโลกรอนครับ เมื่อมีโอกาสไดไปดูนกจึงรูวานกมีหลายสายพันธุ 
และควรที่จะอนุรักษไว� 

นองเติ้ล ดญ. กุลณัฐ จิตตสมสุข ป.4 อายุ 10 ป จากโรงเรียน 
พัทยาเมือง 7  จ.ชลบุรี 

�เปนครั้งแรกท่ีไดมาคะ รูสึกประทับใจกับกิจกรรมท่ีพวกพี่ ๆ เขาไดจัด
ใหไดเรียนรูวงจรของสัตวปา� 

นองปาลม  นส.นันทิชา สุขประเสริฐ อายุ 15 ป จากโรงเรียนพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  
�ทราบขาวจากพี่สาววามีสมัครเขาคาย ก็เลยมาสมัครดู ถึงแมหนูจะอยูไกลแตดวยความตั้งใจที่จะมาจริง ๆ ก็เลย

ตัดสินใจมา หนูเห็นวามันเปนความรูที่ดีมาก กิจกรรมมีหลายอยาง พี่วิทยากรก็รองเพลงเพราะ อยากใหพวกเราใสใจ
กับธรรมชาติกันมากขึ้น สนุกมากคะ  และสถานที่ในปาก็เปนธรรมชาติมาก เปนบรรยากาศที่สวยงาม โอกาสหนา 
อยากใหจัดที่ภาคเหนือบางคะ�  

นองมุก  ดญ.มนฑิตา ประดิษฐมูล ม.3 อายุ 14 ป จากโรงเรียนปราโมทวิทยา กทม.   
�คุณแมทำงานที่กรมปาไมคะ ดีใจที่ไดมีโอกาสมารวมเขาคายครั้งนี้ ถาครั้งหนาอยากใหจัดสถานที่ใดก็ไดทุกที่ 

เพราะเปนธรรมชาติเหมอืนกนั อานจากโบรชัวรวารสารของกรมปาไม กเ็ลยสนใจ คราวหนาถามโีอกาสจะมาอีกแนนอนคะ� 
นองโอ  นายวัชรกร วงคกา ม.5 อายุ 17 ป จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาน จ.นาน 
�เปนคร้ังแรกท่ีไดมาคายน้ี พอชักชวนเขามา ก็สนุกดี ไดพบเจอส่ิงแปลกใหม ผมจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสดุครับ ในเร่ืองของการรูจกัรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ การอยูรวมกัน ปองกันไมใหคนตัดไมทำลายปา 
เกิดการรักปาไมมากขึ้น� 
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ปดทายดวยรอยย้ิมใส ๆ และความอ่ิมเอมใจ นองๆ แตละคนบอกเปนเสียงเดียวกันวา หากมีคายที่เกี่ยวกับ 
การอนุรักษธรรมชาติอีกก็พรอมจะมารวมกิจกรรมและจะไปบอกตอเพ่ือน ๆ ใหรูจักดูแลธรรมชาติสืบตอไป 

 
 

กิจกรรมตางๆ ของเหลาเยาวชน 

เยาวชนรวมกันปลูกตนไม �รวมดวงใจ� 

กิจกรรมกลางแจง 

รวมกันสรางฝายลดโลกรอน 

กวางนอยหลงปา 

เรียนรูระบบนิเวศปาไม  

ตนไมรวมดวงใจ 
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คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
เติมเต็มสายใยรัก สานความผูกพัน 

ครอบครัวฉัน ครอบครัวฉัน ........ครอบครัวเธอครอบครัวเธอ
ณ อุทยานแหงชาติเขาสก 

24-26 ตุลาคม 2551 

�วันและคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปแน  แตความรักของพอแมไมจางหาย �วันและคืนหมุนเวียนเปล่ียนไปแน  แตความรักของพอแมไมจางหาย 
เจาคือรักที่ฟูมฝกดวยใจกาย    มิหมายมั่นหวังสิ่งใดเปนตอบแทน� เจาคือรักที่ฟูมฝกดวยใจกาย    มิหมายมั่นหวังสิ่งใดเปนตอบแทน� 

เปนประจำทุกป นับเปนปที่ 4 กับคายครอบครัว

สัมพันธ ที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดจัดขึ้นมาเพ่ือ 

เสริมสรางสายสัมพนัธแหงความรักระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน 

ทามกลางธรรมชาติที่สวยงาม หอมกรุนดวยความรัก ความเขาใจ และ

ความเ อ้ืออาทรตอกัน มีกิจกรรมในคายมากมาย อาทิ กิจกรรม  

Walk Rally เรยีนรูระบบนเิวศปาไมและสตัวปา กวางนอยหลงปา ดนูก 

ศกึษาพรรณไม และการดำรงชีพในปา โดยมุงเนนใหครอบครัวไดเรยีนรู
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จากหองเรียนธรรมชาติในเรื่องตางๆ เชน การสรางฝายตนน้ำ

ลำธาร (ฝายแมว) และการไดเห็นความบริสุทธ์ิของปาไม และ 

ความสำคัญของธรรมชาติที่มีอยูรอบตัว ในรูปแบบสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว พอ-แม-ลูก โดยจัดในชวงปดเทอม 24-26 ตุลาคม 

2551  ณ อุทยานแหงชาติเขาสก จ.สุราษฎรธานี 

พวกเรารูสึกปลื้มใจที่ไดมีสวนทำใหครอบครัวแตละทาน  

มีความสุขรวมกัน ความอบอุนเชนนี้ถือเปนชวงเวลาหน่ึงที่สรางความ

สุขกายสุขใจใหกับครอบครัวและเพื่อนรวมเดินทางคงจะอิ่มเอมใจ

เหมือนกัน และปณิธานที่ตั้งมั่นของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  
ที่เราไดยืนหยัดในการจัดคายทุกๆคร้ัง ก็เพื่อที่จะสอนใหทุกคน 
ไดใชชีวิตรวมกัน การดูแลชวยเหลือตัวเอง และการเรียนรู 
แหลงท่ีมาของตนน้ำลำธารท่ีใชประโยชนอยูทุกวัน การไดเห็น
ความบริสุทธิ์และความสำคัญของธรรมชาติที่มีอยูรอบตัว 

ชวงเวลาดีๆ แบบนี้ที่ครอบครัวตางอยูกันพรอมหนา 

พรอมตา ภารกจิก็เริม่ตนขึน้ดวยกิจกรรมตาง ๆ ทีท่กุคน บอกกับทมีงาน

วาอยากใหทางสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จัดกิจกรรมแบบน้ีอีก 

ทุก ๆ ปเลย 

เชาวันใหม เราถูกปลุกดวยเสียงกรุงกริ๊งของโมบายเปลือก

หอยท่ีกระทบกันดวยสายลมเบาๆ  ที่พัดมาจากภูเขานอยใหญ 

ธรรมชาติดีๆแบบนี้ ขอพับเก็บใสกระเปาไดไหมเนี่ย ไมเชื่อก็ลองถาม

เสียงเจ้ือยแจวของ นองพริกไทย ครอบครัววรพุทธ ดูซิ  
ธรรมชาติดีๆ แบบน้ี ทำใหผมไมอยากกลับเลยครับพี่ และผมก็มี

ความประทับใจที่สำคัญมาก อยากบอกกับพี่วา ...�ผมประทับใจกับ

คายครอบครัวนี้มากครับ เพราะนานๆ จะไดมีโอกาสอยูกันพรอมหนา

แบบนี้ ผมรอโครงการนี้มานานมากและที่สำคัญก็คือ ปกติพอ 

จะทำงานตางประเทศ ครั้งนี้พอกลับมาเพื่อรวมกิจกรรมคาย

ครอบครัวกับผมโดยเฉพาะ รูสึกอบอุนมากๆครับ� พูดจบน้ำตาใสๆ

ของนองพริกไทยก็ไหลเออดวยความตื้นตันใจ  

�กิจกรรมที่ พวกพี่ เลี้ ยงจัด ใหก็ สนุกทุกอย าง เปน

ประสบการณทีห่าท่ีไหนไมได  ไมวาจะเปนการหุงขาวจากถุงพลาสติก 

และกระบอกไมไผ กิจกรรมทุกอยางที่ทุกคนไดรับทำใหรูวาทุกสิ่ง 

ทุกอยางในปามันเอื้อกันจริงๆ แมจะเปนส่ิงมีชีวิตเพียงแคเล็กๆ  

แตมันก็มีคุณคาตอสิ่งมีชีวิตในปาเหมือนกัน� 

ฟงนองพริกไทยเลาความประทับใจก็เยอะแลว ทีนี้เรามาฟง

เสียงสะทอนจากครอบครัวชาวปาไมที่มารวมคายกันดีกวา 



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

43

ระยะทางไมเปนอุปสรรค ถาใจรักที่จะมา  
คุมคาจริงๆ  กับคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 

มาที่ครอบครัว คุณวารี ยัญญะจันทร  ที่มาไกลถึงจังหวัด
อำนาจเจริญ  

�ผมไดอานวารสารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม ในชวงท่ีมี

การเปดรับสมัคร ทั้งลูกและแมก็มาเลาใหฟงวาอยากไปสัมผัสกับ

ธรรมชาติ และอยากรูจักกับเพ่ือนใหม ๆ ผมก็เลยมาครับ ถึงบาน
ผมจะไกลมากแตใจเรารักที่จะมา ทุกอยางก็ไมเปนอุปสรรคครับ 
นานๆ ไดทำกจิกรรมรวมกนั รูสกึดใีจ ครอบครัวผมอยากไปทุกๆปเลย 

สหกรณนอกจากจะสอนใหเรารูจักออมแลว ยังมีกิจกรรมดีๆ  

เพ่ือสมาชิกอีกดวย  

และผมอยากจะเสนอความคิดเห็น ก็คืออยากใหไปจัดแถวๆ 

อีสานบางครับ  มีสถานท่ีหลายแหงที่มีความนาสนใจครับ� งานน้ี

ครอบครัว วารี ยัญญะจันทรไดรางวัลที่ 1 เพราะดวยความ

พยายามและความตั้งใจที่จะมา บวกกับความรวมมือรวมใจกันของ

ครอบครัว  แหม!! เปนครอบครัวที่รักกันขนาดนี้ ก็ตองขอยกนิ้วให

กับความรักที่มีตอกันซะแยว 

ครอบครวั คณุประทปี ทองสขุ เปนอีกหนึง่ครอบครัวทีเ่ลา
ถึงการมาคายคร้ังนี้ใหฟงวา �การมาคายในครั้งนี้ทำใหครอบครัว

ของเรารักกันมากข้ึน ทั้งครอบครัวลุนกันมาก..วาจะไดมีโอกาสมา

คายน้ีเหรอเปลา  ยิ่งใกลๆวัน ยิ่งตื่นเตน และแลวความฝนก็เปนจริง 

ได รู จั กทั้ งทีมงานที่ จั ดค าย  ยอมรับ ในความสามารถและ

ประสบการณของพวกพี่เขา ที่สามารถทำใหทุกครอบครัวมีความสุข 

มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ และพกพาความประทับใจกลับไปบาน และ

วิทยากรทุกคนรวมใจกันรองเพลงเพราะมาก รูสึกวาเพลงเปนมาก

กวาภาษาและทวงทำนองที่ไพเราะ เพลงแทนความรูสึก ใหกำลังใจ 

และบอกความในใจท่ีซอนอยู� 

คณุวลัยทพิย มสูโกภาส เปนอกีหน่ึงครอบครัวคาย ฯ เลาถงึ 
ความประทับใจตอคายครอบครัว ไมวาจะเปนการสานสัมพันธตอ

ครอบครัวของตัวเอง และทำใหรูจักครอบครัวของคนอื่นดวย โดย

เฉพาะนองเดียร ลูกรักของคุณวลัยทิพยที่ขอบอกวาอึดและอดทน 

ใหความรวมมือดีตอกิจกรรมทุกอยางดีมาก รวมไปถึงตองขอ

ขอบคณุทางสหกรณออมทรพัยกรมปาไม จำกดั เปนอยางมากทีไ่ดจดั

กิจกรรมดี ๆ และมีประโยชนตอสมาชิก 
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หลังจากเก็บเกี่ยวความงามท่ีไดเห็นพอหอมปากหอมคอ

แลวก็ ได เวลาตองลาจากความงามจากธรรมชาติกลับเสียที  

นอกจากความรักที่แนนแฟนขึ้น จากการมาเยือนครั้งนี้แลว หลาย ๆ 

ครอบครัวยังไดรูอีกวา �ความสุขอยูใกลแคเอื้อม ไมตองไปมอง
หาท่ีไหนไกล� สิ่งเล็กๆนอยๆ จากธรรมชาติก็นำพาความสุข 
อันนารื่นรมยมาให จะมีความสุขแคไหนถาอยูในออมกอดของตนไม

หลากหลายสายพันธุ และครอบครัวของคนท่ีคุณรัก กลิ่นดิน  

กล่ินน้ำคาง ตนไมใบหญาในยามเชา คือน้ำหอมอันมีเสนหที่สง 

ความหอมอบอวลใหหลงใหลสูดไดเต็มปอด ธรรมชาติมีแตคำวาให 

ไมเคยขออะไรเลย นอกจากความรกัของพวกเรา การไดปลูกจติสำนกึ

ใหคนสวนหน่ึงรักปาและส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมพิทักษผืนปา  

แมจะเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ก็ถือไดวาคุมคามาก สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จำกดั ยนิด ีและขอเดินหนาเพ่ือทีจ่ะทำอะไรดี ๆ ใหสมาชิก

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง และหวังวากิจกรรมดี ๆ ในชวงปลายปแบบนี้

คงจะสรางรอยยิ้มใหสมาชิกไดไมนอย 
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ผลการดำเนินงาน ประจำป 2551 
ตามแผนกลยุทธสหกรณ ป 2548 � 2551  

 
ผลการดำเนินงาน ป 2551 
ลำดับ วัตถุประสงค เปาหมาย 2551 ผลการดำเนินงาน 2551 

1 พันธกิจที่ 1 ระดมเงินออมเพ่ือนำมาบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 1. สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงินเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
2. สามารถกำหนดผลตอบแทนการออม 
   สูงกวาสถานบันการเงินอื่น 
 
 
 
 
3. มีระบบการบริหารการเงินการลงทุน 
   ที่มีความม่ันคงและใหผลตอบแทนสูง 

จำนวนบัญชีออมทรัพยที่เคลื่อนไหว 
ตอเดือน 11,000 บัญชี จำนวนเงิน  
8 ลานบาท 
 
ผลตอบแทนการออมเงินฝาก 
ออมทรัพยพิเศษและเงินปนผลเฉลี่ย 
สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป 
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 
4 ธนาคาร 1.5% ตอป 
 
ผลตอบแทนการลงทุนสูงกวาอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป  
เฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย 
ขนาดใหญ รอยละ 1.5 ตอป 

จำนวนบัญชีออมทรัพยที่เคลื่อนไหว 
ตอเดือน 10,383 บัญชี 
จำนวนเงิน 7.5 ลานบาท 
 
ผลตอบแทนการออมเงินฝาก 
ออมทรัพยพิเศษและเงินปนผล 
เฉลี่ยสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 
1 ป เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 
ขนาดใหญ 4 ธนาคาร 3.13% ตอป 
 
ผลตอบแทนการลงทุนสูงกวา 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป 
เฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย 
ขนาดใหญ 3.05 ตอป 

2 พันธกิจที่ 2 จัดบริการทางการเงินใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ 

 1. เปดใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
   ครบวงจร 
 
2. มีการกำหนดเง่ือนไขการใหเงินกูเพื่อให 
   สมาชิกใชเงินกูตามวัตถุประสงค 
 
 
3. ผลตางอัตราดอกเบ้ียเงินกูและเงินฝาก 
 
 
 
4. มีการจัดหาเงินทุนเพ่ือเสริมสภาพคลอง 
   ใหเพียงพอในการบริการทางการเงิน 

จำนวนการ กู ฝาก ถอน 
450,000 ครั้ง 
 
จำนวนเงินกูตามวัตถุประสงครวม 
สะสม 636 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
จากป 2546 จำนวน 6 เทา 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญสูงกวา 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 
พิเศษไมเกินรอยละ 3.25 ตอป 
 
เงินสดที่สามารถระดมได  
110 ลานบาทตอวัน หรือไมนอยกวา 
รอยละ 2 ของเงินฝากจากสมาชิก 
รวมกับจำนวนเงินที่สมาชิกตองการกู 
ตอวัน 

จำนวนการ กู ฝาก ถอน 
515,130 ครั้ง 
 
จำนวนเงินกูตามวัตถุประสงครวม 
สะสม 706 ลานบาท 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญสูงกวา 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 
พิเศษ รอยละ 2.70 ตอป 
 
เงินสดที่สามารถระดมได 
650 ลานบาทตอวัน หรือไมนอยกวา 
รอยละ 2 ของเงินฝากจากสมาชิก 
รวมกับจำนวนเงินที่สมาชิกตองการกู 
ตอวัน 
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ลำดับ วัตถุประสงค เปาหมาย 2551 ผลการดำเนินงาน 2551 

3 พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการและบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกสมาชิกและสังคม 

1. สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสมาชิก 
   และเพื่อสังคม  
 
 
 
 
 
3. มีสวนรวมในการพัฒนาขบวนการ  
   สหกรณใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

จำนวนเงินสวัสดิการที่สมาชิกไดรับ 
เฉลี่ย 750 บาทตอคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนับสนุนกิจกรรมตนสังกัด 10  
กิจกรรม 
คายเยาวชนสหกรณ    2  กิจกรรม 
กิจกรรมสาธารณกุศล 30  กิจกรรม 
กิจกรรมสมาชิกเกษียณ 1  กิจกรรม 
 
 
การรวมพัฒนาขบวนการสหกรณ 
10 กิจกรรม 

จำนวนเงินสวัสดิการที่สมาชิกไดรับ 
เฉลี่ย 1,378.63 บาทตอคน ไดแก 
- ประกันชีวิต 11,782,658.27 บาท 
- สงเคราะหการศพสมาชิก 
  100,000 บาท 
- อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
  89,800 บาท 
- พวงหรีด 236,150 บาท 
- ทุนฝกอบรมวิชาชีพ 67,860 บาท 
- ทุนเกื้อกูล 583,000 บาท 
- ทุนบำเหน็จ 669,968.27 บาท 
- ทุนการศึกษา 1,984,500 บาท 
- ทุนวันเกิด 2,624,700 บาท 
   รวม 18,138,636.54 บาท 
 
สนับสนุนกิจกรรมตนสังกัด 10  
กิจกรรม 
คายสหกรณ             2 กิจกรรม 
กิจกรรมสาธารณกุศล  30 กิจกรรม 
กิจกรรมสมาชิกเกษียณ  1 กิจกรรม 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 4 กิจกรรม 
 
การรวมพัฒนาขบวนการสหกรณ 
10 กิจกรรม 

4 พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความทันสมัย เหมาะสม และสามารถสรางประโยชนสูงสุด 
             ใหแกสมาชิกสหกรณ 
1. การพัฒนาโครงสรางองคกรและระบบ 
   บริหารบุคคล 
 
 
2. การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต 
   เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
   และปลอดภัย 
 
 
 
3. มีการพัฒนาการกำหนดเวลามาตรฐาน 
   การใหบริการทุกประเภท (P2) 

จำนวนประเภทของงานท่ีเจาหนาที่ 
สามารถปฏิบัติไดตอคนไมนอยกวา 
65% ของประเภทงานท้ังหมด 
 
- พัฒนาระบบ ATM       1 ระบบ 
- พัฒนาระบบ MIS        1 ระบบ 
- พัฒนาระบบ Internet     1 ระบบ 
- พัฒนาระบบ e-COOP   1 ระบบ 
- พฒันาระบบ Call Center 1 ระบบ 
 
การใหบริการเงินกูฉุกเฉินจากเดิมใช
เวลา 3 � 24 ชั่วโมง ลดเหลือใช
เวลา 30 วินาที (ฉุกเฉินอัตโนมัติ) 

จำนวนประเภทของงานท่ีเจาหนาท่ี 
สามารถปฏิบัติไดตอคนไมนอยกวา 
65% ของประเภทงานท้ังหมด 
 
- พัฒนาระบบ ATM       1 ระบบ 
- พัฒนาระบบ Internet     1 ระบบ 
- พัฒนาระบบ e-COOP   1 ระบบ 
- พฒันาระบบ Call Center 1 ระบบ 
 
 
ระยะเวลาการใหบรกิารลดลง 1,439 เทา 
จากเวลา 3 � 24 ชั่วโมง ลดเหลือ 
ใชเวลา 30 วินาที (ฉุกเฉินอัตโนมัติ) 
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ลำดับ วัตถุประสงค เปาหมาย 2551 ผลการดำเนินงาน 2551 
4. การเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถ 
   และจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรม 
   แกกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก 
 
 
 
 
5. การสรางขวัญและกำลังใจใหกับ 
   เจาหนาที่ 
 
 

6. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ในการตรวจสอบ 

-  จำนวนกรรมการท่ีผานเกณฑ   
   ทดสอบ 75% 
-  จำนวนเจาหนาที่ที่ผานเกณฑ  
   ทดสอบ 75% 
-  จำนวนผูแทนสมาชิกที่ผานเกณฑ 
   ทดสอบ 50% 
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียการสำรวจขวัญ
และกำลังใจของเจาหนาที่ไมนอยกวา 
85% 
 
ปรมิาณงานทีม่คีวามสำคญัตอสหกรณ 
เกิดความผิดพลาดไมเกิน 0%-10% 
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 

- ไมมีการทดสอบกรรมการ 
 
- ไมมีการทดสอบเจาหนาที่ 
 

- จำนวนผูแทนสมาชิกที่ผานเกณฑ 
   ทดสอบ 83.74% 
 

- ไมไดทำการสำรวจ 
 
 

 

ยังไมมีการกำหนดปริมาณงานที่มี
ความสำคัญตอสหกรณและจำนวน 
ไมเกินรอยละที่เกิดความผิดพลาดได 

5 พันธกิจที่ 5 เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก 

1. การใหความรู ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
   สหกรณที่ทันสมัยแกสมาชิก 
 
 

2. การสงเสริมกิจกรรมผูแทนสมาชิกและ 
   กลุมสมาชิกใหมีความเขมแข็ง 
 
 
3. มีการพัฒนาระบบบริการสมาชิก  
   สัมพันธ (Call Center) 
 
 

4. มีการพัฒนาการบริการและธุรกิจเสริม 
 

จำนวนวารสารสหกรณ 12 ฉบบัตอป 
จำนวนสมาชิกท่ีรบัวารสาร 13,000 คน 
ตอเดือน 
 
จำนวนกลุมสมาชิก 126 กลุม 
จำนวนกลุมสมาชิกที่จัดกิจกรรม 
25 กลุม 
 
จำนวนครั้งที่สมาชิกสอบถามและ 
ไดรับคำตอบในเวลาท่ีกำหนด 
ไมนอยกวา 85% 
 
จำนวนครั้งที่สมาชิกใชบริการธุรกิจ
เสริมเพิ่มขึ้น 65% 

จำนวนวารสารสหกรณ 12 ฉบบัตอป 
จำนวนสมาชิกที่รับวารสาร 13,000  
คนตอเดือน 
 
จำนวนกลุมสมาชิก 126 กลุม 
จำนวนกลุมสมาชิกที่จัดกิจกรรม 
12 กลุม 
 
จำนวนครั้งที่สมาชิกสอบถามและ 
ไดรับคำตอบในเวลาท่ีกำหนด 
ไมนอยกวา 90 % 
 
ไมมีการใหบริการธุรกิจเสริม 
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การใหบริการเงินกู 
 ในป 2551 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดให
บริการเงินกูแกสมาชิก สรุปได ดังนี้ 

2.1 เงินกูฉุกเฉิน 
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 1,430 1,692 22,283,433.76 28,486,884.26 
ก.พ. 1,362 1,385 21,419,866.75 22,990,394.75 
มี.ค. 1,505 1,606 23,819,127.51 26,486,164.75 
เม.ย. 1,518 1,909 23,264,824.51 32,028,078.46 
พ.ค. 1,549 1,804 23,558,345.25 30,132,880.00 
มิ.ย. 1,637 1,284 25,915,516.26 21,154,400.00 
ก.ค. 1,360 1,253 21,101,755.01 21,268,000.00 
ส.ค. 1,693 1,091 26,351,793.01 17,996,500.00 
ก.ย. 1,528 1,147 23,738,004.25 18,972,700.00 
ต.ค. 1,624 1,363 25,926,924.56 23,448,600.00 
พ.ย. 1,913 1,376 29,770,968.46 23,418,700.00 
ธ.ค. 1,450 1,532 24,513,282.00 26,593,400.00 
รวม 18,569 17,442 291,663,841.33 292,976,702.22 

2.2 เงินกูสามัญ 
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 880 884 283,727,809.98 310,659,354.00 
ก.พ. 851 601 280,905,913.00 202,827,757.75 
มี.ค. 943 948 321,464,966.00 325,935,408.00 
เม.ย. 776 815 253,721,649.00 292,479,867.50 
พ.ค. 1,003 2,193 329,162,298.75 1,080,561,464.00 
มิ.ย. 918 1,284 308,560,103.75 1,153,066,110.50 
ก.ค. 706 926 235,339,552.00 472,598,508.25 
ส.ค. 815 632 272,890,350.00 310,517,727.00 
ก.ย. 631 729 215,808,512.25 375,786,958.50 
ต.ค. 864 888 300,492,535.00 439,638,300.00 
พ.ย. 1,359 946 472,224,622.25 492,467,600.00 
ธ.ค. 1,358 823 482,076,281.25 415,956,020.00 
รวม 11,104 11,669 3,756,374,593.23 5,872,495,075.50 

2.3 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 68 39 4,153,275.75 2,662,162.45 

ก.พ. 56 50 2,983,676.50 4,165,695.75 

มี.ค. 78 43 4,228,099.25 2,554,109.50 

เม.ย. 67 72 3,469,081.50 4,465,278.25 

พ.ค. 141 94 7,172,127.75 5,663,088.40 

มิ.ย. 129 112 7,767,671.50 8,702,217.25 

ก.ค. 62 67 3,131,386.50 4,962,895.50 

ส.ค. 47 56 3,085,124.25 3,696,030.50 

ก.ย. 36 51 2,364,595.25 4,828,435.95 
ต.ค. 77 85 5,453,935.00 7,060,465.75 
พ.ย. 148 134 9,506,568.25 11,111,983.50 
ธ.ค. 91 96 5,861,092.00 7,822,369.00 
รวม 1,000 899 59,176,633.50 67,694,731.80 

 2.4 เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 7 1 386,500.00 70,000.00 
ก.พ. 8 0 385,000.00 0.00 
มี.ค. 4 4 313,000.00 513,000.00 
เม.ย. 4 5 225,000.00 200,000.00 
พ.ค. 3 4 123,000.00 384,000.00 
มิ.ย. 1 1 40,000.00 125,000.00 
ก.ค. 1 7 70,000.00 634,000.00 
ส.ค. 3 8 295,000.00 814,000.00 
ก.ย. 2 5 80,000.00 396,000.00 
ต.ค. 1 4 30,000.00 490,000.00 
พ.ย. 2 6 139,000.00 532,000.00 
ธ.ค. 1 2 70,000.00 200,000.00 
รวม 37 47 2,156,500.00 4,358,000.00 

 2.5 เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน  
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 0 2 0.00 54,500.00 
ก.พ. 0 1 0.00 30,000.00 
มี.ค. 2 2 52,500.00 51,500.00 
เม.ย. 1 3 20,000.00 114,000.00 
พ.ค. 1 2 18,000.00 102,800.00 
มิ.ย. 1 6 23,420.00 246,500.00 
ก.ค. 1 7 17,000.00 351,000.00 
ส.ค. 1 6 30,000.00 305,300.00 
ก.ย. 1 1 30,000.00 17,500.00 
ต.ค. 2 1 93,000.00 30,000.00 
พ.ย. 1 1 17,000.00 48,000.00 
ธ.ค. 1 0 22,000.00 0.00 
รวม 12 32 322,920.00 1,351,100.00 

 2.6 เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน  
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 0 0 0.00 0.00 
ก.พ. 1 0 58,000.00 0.00 
มี.ค. 0 0 0.00 0.00 
เม.ย. 1 0 38,000.00 0.00 
พ.ค. 1 1 85,000.00 35,000.00 
มิ.ย. 0 2 0.00 78,500.00 
ก.ค. 0 2 0.00 78,000.00 
ส.ค. 2 1 96,000.00 44,550.00 
ก.ย. 1 1 39,000.00 49,990.00 
ต.ค. 0 2 0.00 85,990.00 
พ.ย. 0 2 0.00 92,990.00 
ธ.ค. 0 1 0.00 49,990.00 
รวม 6 12 316,000.00 515,010.00 
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 2.7 เงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 2 4 52,290.00 78,803.00 

ก.พ. 2 0 55,070.00 0.00 

มี.ค. 0 2 0.00 52,500.00 

เม.ย. 0 5 0.00 108,150.00 

พ.ค. 1 1 35,900.00 60,000.00 

มิ.ย. 0 0 0.00 0.00 

ก.ค. 4 9 89,848.00 274,673.00 

ส.ค. 1 3 27,306.00 110,700.00 

ก.ย. 1 1 20,000.00 29,750.00 

ต.ค. 0 6 0.00 207,003.00 

พ.ย. 0 0 0.00 0.00 

ธ.ค. 1 1 37,800.00 25,573.00 

รวม 12 32 318,214.00 947,152.00 

 2.8 เงินกูพิเศษ(วนาเคหะ) 
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 17 11 13,106,449.00 13,201,750.00 

ก.พ. 16 16 13,156,827.00 15,112,861.00 

มี.ค. 15 20 17,015,345.00 17,584,884.00 

เม.ย. 3 20 1,961,531.00 7,550,322.00 

พ.ค. 10 30 7,608,586.40 15,475,629.00 

มิ.ย. 10 14 11,351,893.00 17,063,747.00 

ก.ค. 12 28 11,165,215.00 14,043,179.00 

ส.ค. 11 11 11,370,555.00 11,135,205.00 

ก.ย. 12 14 11,568,449.00 16,468,670.00 

ต.ค. 20 12 21,893,058.00 17,570,258.00 

พ.ย. 9 9 8,818,587.00 8,515,266.00 

ธ.ค. 12 13 13,575,111.00 12,779,575.00 

รวม 147 198 142,591,606.40 166,501,346.00 

 

 2.9 เงินกูพิเศษ(เงินฝาก)  
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 5 2 1,048,000.00 600,000.00 

ก.พ. 6 1 1,625,900.00 1,640,000.00 

มี.ค. 4 5 2,642,000.00 3,822,500.00 

เม.ย. 4 5 3,480,000.00 2,000,000.00 

พ.ค. 7 7 4,329,000.00 3,255,400.00 

มิ.ย. 6 4 2,390,000.00 1,810,000.00 

ก.ค. 3 3 9,100,000.00 2,200,000.00 

ส.ค. 3 7 710,000.00 2,478,800.00 

ก.ย. 2 3 540,000.00 1,470,000.00 

ต.ค. 6 5 2,564,000.00 3,583,000.00 

พ.ย. 2 6 196,900.00 1,679,000.00 

ธ.ค. 2 6 1,101,540.00 7,206,400.00 

รวม 50 54 29,727,340.00 31,745,100.00 

 2.10 เงินกูพิเศษ(ทุนเรือนหุน)  
  เปรียบเทียบระหวางป 2550 และ 2551 
เดือน จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

2550 2551 2550 2551 
ม.ค. 0 1 0.00 72,000.00 

ก.พ. 0 0 0.00 0.00 

มี.ค. 0 2 0.00 300,000.00 

เม.ย. 0 2 0.00 1,600,000.00 

พ.ค. 1 1 1,370,000.00 600,000.00 

มิ.ย. 2 1 380,000.00 1,620,000.00 

ก.ค. 0 0 0.00 0.00 

ส.ค. 0 0 0.00 0.00 

ก.ย. 2 0 420,000.00 0.00 

ต.ค. 0 0 0.00 0.00 

พ.ย. 0 0 0.00 0.00 

ธ.ค. 0 0 0.00 0.00 

รวม 5 7 2,170,000.00 4,192,000.00 



จุดเดนการดำเนินงาน 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
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ขอมูลฐานะการเงิน 
 สินทรัพย 
 ในป 2551 สนิทรพัยเพิม่ขึน้จากป 2550 จำนวน 1,612,422,448.08 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 36.04 และสหกรณ 
ใหเงินกูแกสมาชิกคิดเปนรอยละ  83.04  ของสินทรัพยทั้งหมด 

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

3,006,298,158

9,074,049
14,393,023

19,692,549
23,553,012 25,571,935 26,276,379

5,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

7,000,000,000

0

0

2550 2551254925482547

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

2,623,955,200

288,459,969 308,758,395

3,411,446,915
3,014,843,438

3,788,418,004

4,474,229,663

6,086,652,111

3,388,671,079
3,612,186,346

5,054,488,226

250,585,083

780,177,070
995,471,613

สินทรัพย

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน

ป พ.ศ.

ป พ.ศ.

บาท

บาท

สินทรัพย ลูกหนี้เงินกู เงินลงทุน

35,712,694

52,623,928
57,283,951

53,088,451

จุดเดนการดำเนินงาน
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0 485,933 10,522,259
58,768,131

104,121,188

197,932,045

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ลูกหนี้เงินกูพิเศษ

ป พ.ศ.

บาท

313,704,407

461,341,580

564,688,435

684,543,904

4,500,000,000

4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

800,000,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

10,000,000

0

1,233,122,500
1,502,636,807

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ลูกหนี้เงินกูสามัญ

ป พ.ศ.

บาท

1,699,217,128

2,000,991,764
2,114,935,936

2,396,929,906
2,650,547,131

2,874,705,570 2,990,213,960

4,316,855,871
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83.85% 

1.14% 
0.13% 
0.18% 
0.07% 
0.02% 0.02% 

13.54% 

1.05% 

2547 2548 2549 2550 2551

หนี้สิน

ป พ.ศ.

บาท

1,130,150,334

150,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สหกรณมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 1,271,234,627.90 บาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 60.07 เนื่องจากในป 2551 สหกรณไดสงเสริมใหสมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้น  

1,380,857,693

120,000,000

1,644,235,896

2,068,907,436

30,000,000

2,503,946,269

860,000,000

เงินรับฝาก เงินกูยืมภายนอก

ลูกหนี้เงินกูแตละประเภท ป 2551

เงินกูฉุกเฉิน 53,088,450.81(1.05%) 

เงินกูสามัญ 4,238,351,874.28 (83.85%) 

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 57,397,430.60 (1.14%) 

เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 9,103,718.75 (0.18%) 

เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 3,423,536.00 (0.07%) 

เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 6,419,453.14 (0.13%) 

เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน 1,225,809.90 (0.02%) 

เงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 934,048.75 (0.02%) 

เงินกูพิเศษ 684,543,903.52 (13.54%) 
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2547 2548 2549 2550 2551

เงินรับฝาก

ป พ.ศ.

บาท

1,120,150,334

10,000,000 20,354,731

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

1,308,843,195

72,014,498 52,247,659

1,591,988,237

2,066,609,875

2,297,561

2,483,591,538

เงินรับฝากจากสมาชิก เงินรับฝากจากสหกรณอื่น

เงินฝากแตละประเภท ป 2551

เงินฝากออมทรัพย 403,504,402.72 (16.25%) 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1,899,733,610.74 (76.49%) 

เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 135,757,972.23 (5.47%) 

เงินฝากออมทรัพยอเนกประสงค 37,296,554.81 (1.50%) 

เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 36 เดือน 130,000.57 (0.01%) 

เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 48 เดือน 360,000.00 (0.01%) 

เงินฝากออมทรัพยทวีสิน 60 เดือน 15,000.00 (0.00%) 

เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 6,793,996.66 (0.27%) 

76.49% 

16.25% 
0.27% 

0.01% 
0.01% 
0.00% 

1.50% 

5.47% 



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

58

ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สหกรณมีทุนของสหกรณ ดังนี้ 
1) ทุนเรือนหุน 2,291,632,680.00  บาท    เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 14.71
2) ทุนสำรอง 135,846,081.81  บาท    เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 14.43
3) ทุนสะสม 83,451,918.26  บาท    เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 18.38
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดจัดสรรสัดสวน ทุนสำรอง และทุนสะสม ตั้งแตป 2547 � 2551 

มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงรอยละของการจัดสรรทุนสำรอง และทุนสะสม จากกำไรสุทธิ
                                                                                                        : รอยละ

    รายการ 2547 2548 2549 2550 2551

ทุนสำรอง 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

ทุนสะสม 12.16 11.40 10.61 11.66 8.53

รวม 24.16 21.40 20.61 21.66 18.53

2547 2548 2549 2550 2551

ทุน

ป พ.ศ.

บาท

1,463,987,610

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

1,638,123,390

104,188,212
61,043,037

1,809,797,550

1,997,780,400

118,719,563
70,494,711

2,291,632,680

135,846,082
83,451,918

ทุนสำรองทุนเรือนหุน ทุนสะสม

78,034,480 91,123,084
54,005,17646,127,364
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160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

622,566,180

27,194,011

819,061,870

36,913,737

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ทุนเรือนหุน

ทุนสำรอง

ป พ.ศ.

ป พ.ศ.

บาท

989,463,550

46,293,539

1,147,384,370

57,179,218

1,306,526,140

67,357,166

1,463,987,610

78,034,480

1,638,123,390

91,123,084

1,809,797,550

104,188,212

1,997,780,400

118,719,563

2,291,632,680

135,846,082

บาท
2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
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9,165,446

3,867,160

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ทุนสะสม

ป พ.ศ.

10,975,100

18,245,420

29,716,270

46,127,364

54,005,176

61,043,037

70,494,711

83,451,918

บาท
90,000,000

80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

ทุนของสหกรณ ป 2551

ทุนสำรอง 135,846,081.81 (5.41%) 

ทุนเรือนหุน 2,291,632,680.00 (91.27%) 

ทุนสะสม 83,451,918.26 (3.32%) 

5.41% 3.32% 

91.27% 



งบการเงินและ 
รายงานของผูสอบบัญชี 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
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หนังสือรับรองของสหกรณ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

      วันท่ี  16  มกราคม  2552 

เรียน นายการุญ  ทองโสภิต 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

และผลการดำเนินงาน สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตาม

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดหรือไม 

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินท่ีทานตรวจสอบ ซึ่งงบการเงินดังกลาวได

จัดทำขึ้นตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปนดังตอไปนี้ 

 1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดงรายการและ

ขอมูลตาง ๆ 

 2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของทั้งหมด 

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

 3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่

สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ

ตองบการเงิน 

 4. สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบ

การเงิน นอกจากน้ี สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกำกับ

ดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงิน 

 5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับ 

ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนำมา

พิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสำรองคาเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

 6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

  6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น 

  6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจำกัดการใชเงินกู 

 7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอผูกมัดใด ๆ  

ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลว และอาจเกิดขึ้นในภายหนาไว

อยางเหมาะสม รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมดที่สหกรณให

แกบุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
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 9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไม  

  ปรากฎขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสำคัญ ซึ่งตองนำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

  

 (นายพิณ  เกื้อกูล) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 

  

 (นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี) 

 กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ 
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      ป 2551  ป 2550 

    หมายเหตุ บาท บาท 

สินทรัพย      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  23,104,371.77   71,164,169.50  

เงินลงทุน  3   

     ระยะสั้น   95,471,612.73  180,177,070.22  

     ระยะยาว   900,000,000.00   600,000,000.00  

 รวมเงินลงทุน   995,471,612.73   780,177,070.22  

ลูกหนี้เงินกูและดอกเบ้ียคางรับ 4   

ลูกหนี้ระยะส้ัน 
ลูกหนี้ระยะยาว 
ดอกเบี้ยคางรับ 

  618,193,442.66  637,474,695.96  

  4,436,294,783.09  2,974,711,650.28  

  1,510,107.76  2,225,273.22  

รวมลูกหนี้เงินกูและดอกเบ้ียคางรับ   5,055,998,333.51   3,614,411,619.46  

เครื่องใชสำนักงาน - สุทธิ   4,231,474.04   3,004,351.54  

อาคารระหวางกอสราง   1,513,054.00  0.00  

สินทรัพยอื่น 5  6,333,265.20   5,472,452.45  

 รวมสินทรัพย 6  6,086,652,111.25   4,474,229,663.17  

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 และ 2550 
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       ป 2551  ป 2550 

 หนี้สินและทุนของสหกรณ หมายเหตุ บาท บาท 

หนี้สิน      

 เงินรับฝาก 7  2,503,946,268.62   2,068,907,435.82  

 เงินกูยืม 8   

  เงินกูยืมระยะส้ัน   860,000,000.00   30,000,000.00  

   รวมเงินกูยืม    860,000,000.00   30,000,000.00  

 หนี้สินอื่น 9  23,612,311.89   17,416,516.79  

 รวมหน้ีสิน 10  3,387,558,580.51   2,116,323,952.61  

ทุนของสหกรณ    

           ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)    

       หุนที่ชำระเต็มมูลคาแลว   2,291,632,680.00   1,997,780,400.00  

 ทุนสำรอง 
ทนุสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำป 

  135,846,081.81   118,719,563.40  

 11  83,451,918.26   70,494,710.59  

   188,162,850.67   170,911,036.57  

       รวมทุนของสหกรณ   2,699,093,530.74   2,357,905,710.56  

       รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ   6,086,652,111.25   4,474,229,663.17  

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   

        

  

        

        

      (นายพิณ  เกื้อกูล)  
ประธานกรรมการดำเนินการ  

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  
      

      

       

    (นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ) 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  
วันท่ี  16 มกราคม  2552  
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

งบกำไรขาดทุน 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

     ป 2551     ป 2550

 บาท  %  บาท  % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

เงินใหกูยืมและเงินฝาก  289,894,307.45  86.55  268,228,841.15  93.91 

เงินลงทุน  45,033,987.53  13.45  17,388,327.84  6.09 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  334,928,294.98  100.00  285,617,168.99  100.00 

คาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน

เงินรับฝาก  95,270,158.75  28.45  85,773,528.76  30.03 

เงินกูยืมระยะสั้น  19,304,134.08  5.76  614,643.82  0.22 

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน  114,574,292.83  34.21  86,388,172.58  30.25 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00  (946,382.71) (0.33)

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ  220,354,002.15  65.79  198,282,613.70  69.42 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

คาธรรมเนียมแรกเขา  68,800.00  0.02  85,700.00  0.03 

รายได - จากการประเมินหลักประกัน  312,000.00  0.09  302,190.00  0.11 

รายไดสวนลด - พรบ. รถยนต 0.00 0.00  12,150.00 0.00 

รายไดจากการตรวจสอบผลงานกอสราง  44,000.00  0.01  32,000.00  0.01 

รายไดจากการจำหนายทรัพยสิน 0.00 0.00  1,500.00 0.00 

รายไดเบ็ดเตล็ด  288,402.15  0.09  524,973.87  0.18 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย  713,202.15  0.21  958,513.87  0.33 

หัก คาใชจายในการดำเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือน  7,730,910.00  2.31  6,647,640.00  2.33 

คาลวงเวลา  680,456.00  0.20  558,330.00  0.20 

สวัสดิการพนักงาน  518,111.50  0.15  517,789.25  0.18 

เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม  231,762.00  0.07  220,235.93  0.08 

บำเหน็จเจาหนาที่  1,424,100.00  0.43  970,100.00  0.34 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

คาโทรศัพท  312,661.21  0.09  280,149.35  0.10 

คากระแสไฟฟาและสาธารณูปโภค  518,321.87  0.15  474,848.85  0.17 

คาบำรุงรักษาสำนักงานและครุภัณฑ  241,053.92  0.07  530,242.00  0.19 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร  124,855.08  0.04  97,354.05  0.03 

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ  960,951.82  0.29  663,007.67  0.23 
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    ป 2551     ป 2550

 บาท  %  บาท  % 

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินสมทบประกันชีวิต  5,426,680.00  1.62  5,494,915.00  1.92 

คาสงเสริมกิจกรรมกลุมสมาชิก  374,228.00  0.11  1,004,917.00  0.35 

คาใชจายดำเนินงานอ่ืน

คาใชจายประเมินหลักประกัน  605,940.00  0.18  512,890.00  0.18 

คาเบี้ยประชุมกรรมการ  559,500.00  0.17  413,030.00  0.14 

คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยง  1,890,542.50  0.56  1,380,746.50  0.48 

คารับรอง  111,850.25  0.03  70,953.25  0.02 

คาตรวจสอบกิจการ  144,000.00  0.04  144,000.00  0.05 

คาสมนาคุณ  653,680.00  0.20  486,949.00  0.17 

คาวัสดุและเครื่องเขียนแบบพิมพ  807,802.48  0.24  704,916.96  0.25 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  120,000.00  0.04  120,000.00  0.04 

คาจัดเก็บเอกสารและขอมูล  272,727.48  0.08  139,631.28  0.05 

คาธรรมเนียมการสงไปรษณีย  976,831.86  0.29  727,738.20  0.25 

คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมเช็ค  692,569.37  0.21  507,204.50  0.18 

คาธรรมเนียมบัตรATM  2,132,150.00  0.64  2,204,300.00  0.77 

คาใชจายวันประชุมใหญ  2,240,033.00  0.67  2,121,414.00  0.74 

คาฝกอบรมสัมมนา  1,635,482.46  0.49  904,262.00  0.32 

คาใชจายดานประชาสัมพันธและเผยแพร  1,424,941.08  0.43  2,045,392.30  0.72 

คาใชจายทางศาลและประกันภัย 0.00 0.00  164,866.43  0.06 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด  50,211.75  0.01  44,432.90  0.02 

คาพัฒนาโปรแกรม  42,000.00  0.01  70,600.00  0.02 

รวมคาใชจายในการดำเนินงาน  32,904,353.63  9.82  30,222,856.42  10.58 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  188,162,850.67  56.18  170,911,036.57  59.84 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จำกัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ          

  -   สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง          

  -  สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจำนวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวยจำนวนเงินตน 

  ที่คางชำระ  ตามระยะเวลาท่ีกูยืม 

 - สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การจัดชั้น   

  คุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป พ.ศ.2544       

 -  สหกรณตั้งตาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดข้ึนโดยการพิจารณาลูกหนี้แตละราย 

  ที่คางอยู ณวันสิ้นปหรือ โดยคิดเปนรอยละของยอดลูกหนี้ ณวันสิ้นปตามอายุของหนี้ที่คางชำระของลูกหนี้แตละราย 

 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน         

 - คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ คำนวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีกำหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย 

  การบัญชีของสหกรณ  พ.ศ.2542 

 - เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 

 - คาซอมบำรุง  คาซอมแซม  รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับทรัพยสินรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได            

    - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง  เงินสดในมือ - เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท             

   ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสหกรณที่นำไปเปนหลักทรัพยค้ำประกันหนี้สินดวย            

 - สหกรณไดดำเนินการตามกฎกระทรวง วาดวยการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. 2550 ตามหนังสือ 

  ที่ กษ. 1106/2741 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2550            

   - สหกรณไดมีการปรับเปลี่ยนการแสดงรายการในงบการเงินปกอน ของสหกรณที่นำมาเปรียบเทียบบางรายการ 

  เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินปนี้ได ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กษ. 0402/ว 672   

  ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2551           
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2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดวย  ป 2551  ป 2550 
 บาท  บาท 

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

0.00 0.00 

กระแสรายวัน  637,947.55  86,700.00 

ออมทรัพย  20,366,424.22  69,077,469.50 

ประจำ  100,000.00 0.00 

สลากออมทรัพยทวีสินชุด 40 ป  1,000,000.00  1,000,000.00 

สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 32  1,000,000.00  1,000,000.00 

รวม  23,104,371.77  71,164,169.50 

3.  เงินลงทุน  ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะส้ัน  บาท  บาท 
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนกู ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 0.00  18,043,347.40 

หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด 0.00  2,541,735.80 

ตั๋วแลกเงินธ.กรุงไทย 0.00  10,000,000.00 

หุนกู ธ.ไทยพาณิชย 0.00  50,000,000.00 

ตั๋วแลกเงิน ธ.ไทยพาณิชย 0.00  49,591,987.02 

ตั๋วแลกเงิน ธ.สแตนดารดชารเตอร 0.00  50,000,000.00 

ตั๋วแลกเงิน ธ.ธนชาต  34,337,033.75 0.00

ตั๋วแลกเงิน ธ.ธนชาต  61,134,578.98 0.00

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน  95,471,612.73  180,177,070.22 

เงินลงทุนระยะยาว  ราคาทุน  ราคาทุน 
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  บาท  บาท 
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  50,000,000.00  50,000,000.00 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง  5,000,000.00  5,000,000.00 

เงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล  100,000,000.00  100,000,000.00 

หุนกู-บมจ.การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  415,000,000.00  415,000,000.00 

หูนกูบริษัท ธ.ไทยพาณิชย ลิสซิ่ง  30,000,000.00  30,000,000.00 

หุนกู ดอยสิทธิ ธนาคาร ธนชาต  250,000,000.00 0.00 

ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.  50,000,000.00 0.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว  900,000,000.00  600,000,000.00 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด  995,471,612.73  780,177,070.22 
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4.  ลูกหนี้เงินกูและดอกเบ้ียคางรับ  ประกอบดวย

 บาท  บาท 

ระยะสั้น  618,193,442.66  637,474,695.96 

ระยะยาว  4,436,294,783.09  2,974,711,650.28 

ดอกเบี้ยคางรับ  1,510,107.76  2,225,273.22 

รวมลูกหนี้เงินกูและดอกเบ้ียคางรับ  5,055,998,333.51  3,614,411,619.46 

5.  สินทรัพยอื่น  ประกอบดวย

 บาท  บาท 

หมุนเวียน

ดอกเบ้ียพันธบัตรคางรับ  2,022,191.78  2,022,191.78 

ดอกเบี้ยหุนกู-บมจ. ปโตรเลียมแหงประเทศไทยคางรับ  1,149,597.25  1,174,093.12 

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.คางรับ  12,328.77 0.00 

วัสดุและเคร่ืองเขียนแบบพิมพคงเหลือ  91,648.71  25,375.05 

รางวัลสลากออมสินคางรับ 0.00  81.00 

เงินรอเรียกคืน  15,916.50  14,386.00 

เบี้ยประกันชีวิตหมูคางรับ  135,126.00  130,137.00 

รายไดจากการลงทุนคางรับ  1,820,701.33  1,075,896.71 

เบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  27,125.57 0.00 

คาธรรมเนียมแรกเขาคางรับ 0.00  2,100.00 

หลักทรัพยรอขาย  946,382.71  946,382.71 

เบี้ยประกันชีวิตรายบุคคลคางรับ  7,237.50 0.00 

รวม  6,228,256.12  5,390,643.37 

ไมหมุนเวียน

เงินประกันการใชโทรศัพท  23,509.08  23,509.08 

เงินประกันการเชาตูไปรษณีย  10,300.00  10,300.00 

เงินประกันการใชไฟฟา  71,200.00  48,000.00 

รวม  105,009.08  81,809.08 

รวมสินทรัพยอื่น  6,333,265.20  5,472,452.45 

6.  รวมสินทรัพย ประกอบดวย

หมุนเวียน  744,507,791.04  896,431,852.27 

ไมหมุนเวียน  5,342,144,320.21  3,577,797,810.90 

รวมสินทรัพย  6,086,652,111.25  4,474,229,663.17 
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7.  เงินรับฝาก   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

เงินรับฝากออมทรัพย  370,544,261.74  287,046,886.56 

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ)  32,960,140.98  20,355,776.21 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  1,602,499,130.14  1,417,118,949.73 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ(สมาชิกสมทบ)  297,234,480.60  210,145,049.28 

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข  135,757,972.23  95,348,924.65 

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น(สหกรณกรมวิชาการเกษตร) 20,229,866.06  1,200,000.00 

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น(กระทรวงพาณิชย) 124,864.83  1,097,560.98 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค  35,152,470.11  31,726,365.70 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ)  2,144,084.70  2,161,357.97 

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(24เดือน) 0.00  751,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(36เดือน)  130,000.57  430,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(48เดือน)  360,000.00  360,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน(60เดือน)  15,000.00  115,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน-สมาชิกสมทบ(60เดือน) 0.00  1,210.82 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง  6,632,246.43  1,029,939.80 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)  161,750.23  19,414.12 

รวม  2,503,946,268.62  2,068,907,435.82 

8.  เงินกูยืม   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

เงินกูยืม - ธนาคารไทยพาณิชย  350,000,000.00 0.00 

เงินกูยืม - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  60,000,000.00 0.00 

เงินกูยืม - ธนาคารนครหลวงไทย  200,000,000.00  30,000,000.00 

เงินกูยืม - ธนาคารกรุงไทย  250,000,000.00 0.00 

รวม  860,000,000.00  30,000,000.00 

 - สหกรณกูยืมเงินจาก ธ.ไทยพาณิชย จำกัด วงเงินขออนุมัติกูยืม  400 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ย 3.70% , 3.65% ตอป โดยใช 
   พันธบัตรรัฐบาล หุนกู-บมจ.การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และหูนกูบริษัท ธ.ไทยพาณิชย ลิสซิ่ง เปนหลักประกัน
 - สหกรณกูยืมเงินจาก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย วงเงินขออนุมัติกูยืม  400 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ย 5.15% 
 - สหกรณกูยืมเงินจาก ธ.นครหลวงไทย จำกัด วงเงินขออนุมัติกูยืม 350 ลาน  อัตราดอกเบี้ย 4.75%
 - สหกรณกูยืมเงินจาก ธ.กรุงไทย วงเงินขออนุมัติกูยืม 330 ลาน  อัตราดอกเบี้ย 4.38% , 4.40% ตอป โดยใช หุนกู ดอยสิทธิ 
   ธนาคาร ธนชาต เปนหลักประกัน
 - สหกรณไดทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 7.50%
 - สหกรณไดทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี กับ ธ.ไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 10 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 10.50%



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

73

9.  หนี้สินอื่น   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

หมุนเวียน
เงินรับโอนจากสมาชิก  1,290,491.70  681,656.70 

เงินรอจายคืน  6,155,051.22  437,516.46 

เงินสมนาคุณเจาหนาที่การเงินคางจาย  272,965.00  189,926.00 

เงินสินไหมทดแทน 0.00  1,800,000.00 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี คางจาย  120,000.00  120,000.00 

ดอกเบี้ยจาย - เงินรับฝากสหกรณอื่นคางจาย 0.00  4,331.51 

ดอกเบี้ย-เงินกูยืมคางจาย  305,150.68  70,273.97 

เงินประกันสังคม - ลูกจาง  19,351.00  18,606.00 

คาใชจายคางจาย  354,409.50  589,197.50 

คาเบ้ียประกันชีวิตคุมครองหนี้ 0.00 0.00 

เจาหนี้คอมพิวเตอรครุภัณฑ  871,750.00 0.00 

เจาหนี้-ธ.ไทยพาณิชย  5,624,012.00  6,383,131.50 

เบี้ยประกันอัคคีภัยรอนำสง  237,121.62  160,367.56 

เจาหนี้ - ธ.กรุงไทย  21,000.00  19,500.00 

คาธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกสมทบรอนำสง  1,200.00  600.00 

คารักษาบัญชีธนาคาร สมาชิกสมทบรอนำสง  41,100.00  19,500.00 

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค  130,429.17  172,799.17 

สวนลด-เติมน้ำมันบางจาก 0.00  4,930.42 

รวม  15,444,031.89  10,672,336.79 

ไมหมุนเวียน
สำรองบำเหน็จเจาหนาที่  8,168,280.00  6,744,180.00 

รวม  8,168,280.00  6,744,180.00 

รวมหนี้สินอื่น  23,612,311.89  17,416,516.79 

10.  รวมหน้ีสิน  ประกอบดวย
หมุนเวียน  3,379,390,300.51  2,109,579,772.61 

ไมหมุนเวียน  8,168,280.00  6,744,180.00 

รวมหนี้สิน  3,387,558,580.51  2,116,323,952.61 

11.  ทุนสะสมตามขอบังคับ   ประกอบดวย
 บาท  บาท 

ทุนสาธารณประโยชน  2,721,628.75  1,666,338.75 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม  3,214,790.53  2,952,399.00 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  2,530,000.00  2,430,000.00 

ทุนขยายกิจการ  42,279,960.00  30,279,960.00 

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  32,705,538.98  33,166,012.84 

รวม  83,451,918.26  70,494,710.59 
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ป 2551 ป 2550
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ 188,162,850.67 170,911,036.57

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 960,951.82 663,007.67

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความตองการ 0.00 (946,382.71)

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับลดลง 715,165.46 (816,086.38)

รายไดจากการลงทุนคางรับ(เพิ่มขึ้น) (744,804.62) (869,670.23)

ดอกเบี้ยหุนกู - บมจ.ปโตรเลียม คางรับลดลง 24,495.87 (901,627.40)

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน - ชสอ คางรับ(เพิ่มขึ้น) (12,328.77) 0.00

เงินรางวัลออมสินคางรับลดลง 81.00 (81.00)

เงินสมนาคุณเจาหนาที่คางจายเพิ่มขึ้น 83,039.00 (52,074.00)

สำรองบำเหน็จพนักงานเพ่ิมขึ้น 1,424,100.00 970,100.00

คาใชจายคางจาย(ลดลง) (234,788.00) (210,019.79)

ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจายเพิ่มขึ้น 234,876.71 70,273.97

คาธรรมเนียมแรกเขาคางรับลดลง 2,100.00 (1,900.00)

ดอกเบี้ยจาย - เงินรับฝากจากสหกรณอื่นคางจาย(ลดลง) (4,331.51) (223,964.38)

เบี้ยประกันภัยจายลวงหนา(เพิ่มขึ้น) (27,125.57) 0.00

กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 190,584,282.06 168,592,612.32

สินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้เงินกู (1,442,301,879.51) (223,515,267.18)

วัสดุคงเหลือ (66,273.66) 16,147.72

เงินรอเรียกคืน (1,530.50) 0.75

เบี้ยประกันชีวิตหมูคางรับ (4,989.00) 59,929.00

เบี้ยประกันชีวิตรายบุคคลคางรับ (7,237.50) 0.00

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับโอนจากสมาชิก 623,188.50 (179,669.48)

เบี้ยประกันอัคคีภัยรอนำสง 76,754.06 44,209.30

เงินรอจายคืน 5,738,596.01 (7,850,638.91)

เงินสินไหมทดแทน (1,800,000.00) 1,800,000.00

เจาหนี้คอมพิวเตอรครุภัณฑ 871,750.00 (443,250.00)

เงินประกันสังคม-ลูกจาง 745.00 1,096.00

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค (42,370.00) (316,965.38)

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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ป 2551 ป 2550

บาท บาท

เจาหนี้ - ธ.ไทยพาณิชย (759,119.50) 1,717,339.10

เบี้ยประกันชีวิตคุมครองหนี้ 0.00 (2,170,236.00)

เจาหนี้ - ธ.กรุงไทย 1,500.00 10,000.00

คาธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกสมทบรอนำสง 600.00 600.00

คารักษาบัญชีธนาคาร สมาชิกสมทบรอนำสง 21,600.00 19,500.00

สวนลด - เติมน้ำมันบางจาก(ลดลง) (4,930.42) 0.00

เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน (1,247,069,314.46) (62,214,592.76)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซ้ือเครื่องใชสำนักงาน (2,188,074.32) (1,494,287.40)

เงินลงทุนหลักทรัพย - หุนกู(เพิ่มขึ้น) (219,414,916.80) (134,591,987.02)

ตั๋วสัญญาใชเงิน - ชสอ.(เพิ่มขึ้น) (50,000,000.00) (350,000,000.00)

ตั๋วแลกเงินลดลง 54,120,374.29 0.00

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 0.00 (45,000,000.00)

เงินประกันการใชไฟฟา(เพิ่มขึ้น) (23,200.00) 0.00

อาคาร - ระหวางกอสราง(เพิ่มขึ้น) (1,513,054.00) 0.00

เงินสดสุทธิ(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (219,018,870.83) (531,086,274.42)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 293,852,280.00 187,982,850.00

เงินสดจายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก (4,303,618.27) (2,822,083.18)

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (444,710.00) (575,550.00)

เงินสดจายทุนสงเสริมการศึกษา (2,237,608.47) (2,514,019.00)

เงินกูยืมเพิ่มขึ้น 830,000,000.00 30,000,000.00

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 435,038,832.80 424,671,539.33

เงินสดจายคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดจายเงินปนผล (108,048,080.25) (97,670,071.75)

เงินสดจายเงินเฉล่ียคืน (22,896,888.25) (14,708,617.75)

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (2,921,820.00) (2,639,725.00)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,418,028,387.56 521,714,322.65

เงินสดสุทธิ(ลดลง) (48,059,797.73) (71,586,544.53)

เงินสด ณ วันตนป 71,164,169.50 142,750,714.03

เงินสด ณ วันสิ้นป 23,104,371.77 71,164,169.50
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1 นางทิพยดา ชิยางคบุตร 
2 นายวรชัย ไหมธนโชติ 
3 นางพิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน 
4 นายอุดม ตันวัฒนธนากุล 
5 นายธีรพันธ พวงสุนทร 
6 นายสมชิด เพชรอยู 
7 นายเจริญศักดิ์ ศรีรักษา 
8 นางกาญจนา มาแจง 
9 นายชาติชาย ชื่นบาน 
10 นายสุวัฒก หิรัญตระการ 
11 น.ส.วิลัย ไชยพัฒน 
12 นายปรีดา ภาวศิลป 
13 นายสมพงค บุญสนอง 
14 นายสถิตย ศรีสัมพันธ 
15 นางภิตินันท ไชยเดช 
16 นายไพรัช อุทัยแสง 
17 นายสมสกุล ทองลุน 
18 นายอรุณ พงศไพฑูรย 
19 นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช 
20 นายสุดชาย วิสิทธิพานิช 
21 นายพาโชค พูดจา 
22 นายอำนวย ปวงคำ 
23 นายนำชัย สุขเจริญ 
24 นายกมลศิลป วิวัฒนโชติการย 
25 นายฐะนะวัฒน เสงสง 
26 นายไพบูลย พงษพานิช 
27 นายรัชสิต จงจรัสพร 
28 นางพรจิตร มั่นฤกษ 
29 นายเรืองเดช เจริญเกียรติ 
30 นายไกรศรี มณีออน 
31 นายปรารภ หาญชาง 
32 นางวันวิสาข นันทสุทธิวารี 
33 นายประกอบ ทองเส็ม 
34 นายมานพ คำตัน 
35 นางเกวรินทร ทิศาเลิศไพศาล 
36 นายจิรศักดิ์ นิรโศก 
37 นายสิรภพ ดรดี 
38 นายสมบัติ สุภศร 
39 นายประยุทธ เสี้ยวย้ิม 
40 นายพันธศักดิ์ วงศสูง 
41 นางยุพดี สุกใส 

ภาคผนวก 
รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2551 

(จำนวน 2,973 ราย เปนเงิน 1,984,500 บาท) 

42 นายประจักษ มิยา 
43 นายกอบชัย ประยูรไทย 
44 นายบัญชา อาจยุทธ 
45 นายสมพล ศัลยประดิษฐ 
46 นางพรรณี ถองจำเนียร 
47 นายสมพงษ เปยมพราย 
48 นายสาโรจน วัฒนสุขสกุล 
49 นายศุภโชค เต็มสอาด 
50 นางพัชรินทร จันทรลา 
51 นายวาทิตย เจริญศิริ 
52 นายเฉลิมพล อักษรถึง 
53 นางอรุณี ทองเอี่ยม 
54 นายวิจิตร สุวรรณพงษ 
55 นายสาคร นาชัย 
56 นายยอดยิ่ง นอมถวาย 
57 นางทองดี คุมหมู 
58 นายอรรณพ เดี่ยววาณิชย 
59 นายพิษณุสุทธ สุทธการ 
60 นายนิธิวุฒิ(ธำรงค) ระวิวรรณ 
61 นายสายัณห ธนสัมบัณณ 
62 นายลวน ทัศนโกวิท 
63 นายชิวเอก กระจายกลาง 
64 นายสมชาย สังขทอง 
65 นายวีรพงษ ทองแตม 
66 นายประหยัด จงจริงวงศ 
67 นายทนงศักดิ์ คงอุป 
68 นายกฤษณวิกรม แกลวกลา 
69 นางสุพรณี พวงสุนทร 
70 นายสารวัตร พูลเขาลาน 
71 นายวีระ วรธงไชย 
72 วาที่ร.ตสุรพล ประสมทรัพย 
73 นายชยกฤต พินศิริ 
74 นายวิรัตน ดวงบัว 
75 นายมีชัย จันทบิล 
76 น.ส.วิราภรณ ประยูรทอง 
77 นายสาธิต มากชิต 
78 นายคณาธิป รัตนภาค 
79 นายมานพ นิมาภาศ 
80 นายศุภลักษณ จำปา 
81 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ 
82 นายเทพ ฟูคำ 

83 นายศักร แสนสุริยวงศ 
84 นายศรีทัศน ยุวิช 
85 นายปริญญา นิลหยก 
86 นายวิวรรธน มองเห็นทวีโชค 
87 นายสมชาย ตันเจริญ 
88 นายศากร สมุทรเพ็ชร 
89 นางหทัยวรรณ พุฒิพิริยะ 
90 นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา 
91 นายนิกร แกวโมรา 
92 นายคำรณ เจริญผล 
93 นายสมศักดิ์ กาญจนะคช 
94 นายสัมฤทธิ์ ยินเจริญ 
95 นายพีระพงศ คลายสมจิตร 
96 นายพิเชษฐ ชื่นเจริญ 
97 นายศราวุฒิ อรุณกิจ 
98 นายชัยณรงค กงชัยภูมิ 
99 นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ 
100 นายวีระเชษฐ ถิ่นจันทร 
101 นายรหัส พวงทอง 
102 นายสุพจน ภูรัตนโอภา 
103 นายพยอง การกลา 
104 นายเกษม แสงเมือง 
105 นายนิพนธ เต็มแกว 
106 นายสมชาย จิตรสงวน 
107 นายวรวุฒิ โพธิแทน 
108 นายอธิวัฒน สารพันธุ 
109 นายไพบูลย ขันทอง 
110 นายไพโรจน วงษธิ 
111 นายศุภกุล จันทรลา 
112 นายพริษฐ นราสฤษฎกุล 
113 นายจำนงค อินหนุน 
114 นายวารินทร ยุทธแสน 
115 นายนเรศ ชมบุญ 
116 นายใจคิด วงศพิพันธ 
117 นายอาทร โสดา 
118 นายจรัส คำแพง 
119 นายเตชินท เชื้อลี 
120 นายทรงวุฒิ เชื้ออินตะ 
121 นายชัยรัตน แกววงษา 
122 นางสุชินา สุดเฉลียว 
123 นายสุเทพ คีมกระโทก 

124 นายธีระศักดิ์ คำหาง 
125 นางเสาวภา ผองอำไพ 
126 นายเสกสรร ชัยบัง 
127 นายยงยุทธ สุยานะ 
128 นายประภาส พรมเฮียง 
129 นายจีรศักดิ์ กาวีระ 
130 นายตูแวสมาแอ ตวนตีมุง 
131 นายมรกต จันทรไทย 
132 นางแสงทอง สรวงสิงห 
133 นางอภินันท ขอพร 
134 นายเก็จบูรณ เลี่ยวตระกูล 
135 นายบุญเลิศ เกิดบัวทอง 
136 นายปราโมทย ขวัญเพชร 
137 นายวีระ ใสแกว 
138 นายสุนทร สิทธิเรือง 
139 นายสยาม อินถาโท 
140 นายตุย ขณะ 
141 นายสายัญ สดเจริญ 
142 นายสุชัย หรดี 
143 นายสุรศักดิ์ เกียรติภัทราภรณ 
144 นายสมชาย นุชนานนทเทพ 
145 นายธีระรัตน โสภารัตน 
146 นายนิรันดร ขวัญแกว 
147 นางพิมสุดา เครืออยู 
148 นายสามารถ พุมมูล 
149 นายคธาวุฒิ เกลี้ยงแกว 
150 นายวิชาญ สีเทา 
151 นายสุทิน วีระชาติ 
152 นายเกียรติ พรหมมา 
153 นายสัมพันธ สุชาตตระกูล 
154 นายทศพร ปภากุล 
155 นายภิรมณ ประดิษฐ 
156 นางปน บัณฑิตเสิศรักษ 
157 นายจีระ ทรงพุฒิ 
158 นายดำรงค ถีอาสนา 
159 นายเดนพงษ มั่นคง 
160 นายกิติศักดิ์ แกวมณี 
161 นายประคอง ปญโญ 
162 นางจิราวรรณ จันทนาตาล 
163 นายวิทวัฒน รองเดช 
164 นางปกอี ทองเทพ 
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165 นายชพักตร ลาภทวี 
166 นายสุเมธ ทองแกว 
167 นายธีระนันท วัชรเสรีกุล 
168 นายสุพจน สูกระโทก 
169 นายสมชาย สกุลวรรณรักษ 
170 นางวลัยทิพย มูสโกภาส 
171 นายมงคล ภักดี 
172 นายสังคม วิถีเศษ 
173 นายวิรัตน พรหมแกว 
174 นายศราวุธ แปลงประวัติ 
175 นายดวง เดนยุกต 
176 นายสาธิต เรือนมั่น 
177 นายอนุรักษ สุรังษี 
178 นายเกียรติภูมิ ชุมวงศ 
179 นายชาญจิตร ใจมั่น 
180 นายคทาวุธ พฤกษชาติ 
181 นางชนิตา พุมพวง 
182 นายชาญวิทย แสงสรอย 
183 นายสุทิน การสมบัติ 
184 นายชัชวาลย วันไชย 
185 นายทินกร พิริยโยธา 
186 นายวิเชียรศักดิ์ เพชรดี 
187 นายวนัส หงษหนึ่ง 
188 นายสุกรี อรรถพร 
189 นายณรงค วงศสุวรรณ 
190 นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์ 
191 นายธนสาร จันทรโชติ 
192 นายสุชาติ พลาอาด 
193 นายวีระชาติ อาจนาเสียว 
194 นางวิจิตร อองสมหวัง 
195 นายหัตถพล คลายแท 
196 นายวัฒนา สงวนวงศ 
197 นายศรวัส ชวยเจริญ 
198 นายอภิสิทธิ์ พวงยะ 
199 นางอุทารัตน ภูไพบูลย 
200 นายคำใส รอบรู 
201 นายปณิธาน วรมงคล 
202 นายอดุมศักดิ ์ปาลกะวงศ ณ อยธุยา 

203 นายมานพ สามัญ 
204 นางดรุณี บุญถึง 
205 นายวิโรจน ตันธนาภินันท 
206 นายวสุธร อุตบัววงศ 
207 นายไพโรจน เพ็ชรกิ่ง 
208 นายสมมาส พิกุลทอง 
209 นายจิณณะ สามศรี 
210 นายสมบัติ เดชะวงศ 
211 นายสุเมธ บำรุงเจียม 
212 นายวิโรจน วงศหิรัญรัชต 

213 นายแวว ปนตะคุ 
214 นายภิญโญ นิลเวช 
215 นายสา แสงสวาง 
216 นายวัน สุวรรณชาติ 
217 นายเพลิน เจาะจง 
218 นายพิทยา กำทอง 
219 นายภิรมย พูลสิทธิ์ 
220 นายศรีสวัสดิ์ แกวยัง 
221 นายธวัชชัย สวยสด 
222 น.ส.เพลินจิตร ภวังสวัสดิ์ 
223 นายประสาท มณีสวัสดิ์ 
224 นางวนิดา รวยสำราญ 
225 นายระนาท สุขเจริญ 
226 นายพิสุทธิ์ วชิระศักดิ์มงคล 
227 นายสุริยัน อนุลาวัพพ 
228 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน 
229 นายกรศิต ดาวนันท 
230 นายสมเดช เครืออิ่ม 
231 นายชัยวัฒน โพธิ์แจง 
232 นายวิโรจน ฮอเกี้ยน 
233 นายดิเรก สงเสริม 
234 นายรณรงค เกิดนวล 
235 นายเกียรติกุล ขอจิตตเมตต 
236 นายชัยรัตน ศรีนอย 
237 นายอุดม จันทรจิตร 
238 นายดำรงค หาญภักดีนิยม 
239 นายวิโชติ นาคลดา 
240 นางสำอาง หมอกขุนทด 
241 นางกนกพร กรรณมรกต 
242 นายปญญา ติดมา 
243 นายสุรัตน หงษสระแกว 
244 นายประจวบ มณีฉาย 
245 นายนิสาด เหลาคนคา 
246 นายนันทพงษ คำปน 
247 นายสมหมาย นามสวาท 
248 นายณัฐชัย ใจหลัก 
249 นายเรวัต สุขทอง 
250 นางผองศรี ชวยจันทร 
251 นายสมศักดิ์ วนัสสกุล 
252 นายสมศักดิ์ พิมพแตม 
253 นางแสงเพียร พิริยะวัฒน 
254 นายณัฐชาติ วิศิษฎสิน 
255 นายประพันธ ทองสุข 
256 นายรวมศลิป มานะจงประเสริฐ 
257 นายศุภรัตน สำราญ 
258 นายสมบัติ กลายเจริญ 
259 นายอดิศักดิ์ บรรณสาร 
260 นายกฤษณ สุริยินทร 

261 นายนาถพงศ สุวรรณวาทิน 
262 นายสุวิทย อองสมหวัง 
263 นายรังสรรค ออนใจเอื้อ 
264 นางสมพร พยัคฆะ 
265 นายสุธี วิสุทธิเทพกุล 
266 นายพิพัฒน จันทรเอี่ยม 
267 นางนิตยา คลายแกว 
268 นายอดุลย หงษอุดร 
269 นายยงยุทธ มีแสงพราว 
270 นางมยุรี จิตตแกว 
271 นายการันต ฐาปนาเวท 
272 นางพรนภัส รอยบาง 
273 นางอุมาพร บัววิเชียร 
274 นายบุญเสริม อาทรวิริยกุล 
275 นายสาคร วิทยพันธุ 
276 นางมริสา สาระอาภรณ 
277 น.ส.มันทนา แกวลำใย 
278 นายสุรยุทธ หลิมตระกูล 
279 นายสุกิตติ สุรัติรางคกุล 
280 นายธีรวุฒิ เดชธราดล 
281 นางสมบูรณ บุญรอด 
282 นางจุรีรัตน แกวนพรัตน 
283 นางอำพัน แสงพงศานนท 
284 นายศรชัย สังคเลิศ 
285 นายสมพร อันทะพัฒน 
286 นางนัชชา เจนกิจกลชัย 
287 นายอดิศักดิ์ อ่ำศรี 
288 นายอนิรุทธ ถนอมวัฒนา 
289 นายสานนท สังฆารักษ 
290 นายรุงโรจน ปรัชญา 
291 นายประสิทธิ์ สอนดา 
292 นายสิทธิชัย งานดี 
293 นายปรยุษณ ไววอง 
294 นายเอียด ดิกิจ 
295 นายสมคิด จันทรโหนง 
296 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค 
297 นายชอุม นุนงาม 
298 นายสุมา บัณฑิต 
299 นายธัณยภาคย ริมฝาย 
300 นางพิกุล ปตุยะ 
301 นายปาณินท อุทัยทัศน 
302 นายนิพนธ บุญรอด 
303 นายสมชาย ฉิมแยม 
304 นายพงษศักดิ์ ไชยแสนวัง 
305 นายกำพล สุวงศวรรณ 
306 นายสุชาติ ศรีไทย 
307 นายมนัส แดงชาวนา 
308 นายมโนธรรม ชาญกลา 

309 นายทวี แกวภูมิแห 
310 นายอุดมศักดิ์ เปยมพอดี 
311 นายวีรพล กึกกอง 
312 นางมาลินา มีไชยโย 
313 นายวิทยา บุญชิต 
314 นายกมล เขงคุม 
315 นางรัศมี ดอนสมหมาย 
316 นายสมหวัง อาษา 
317 นายนิพนธ เกษมสวัสดิ์ 
318 นายอภิชัย ฤทธิกรรณ 
319 นายประพันธ วรรณสาร 
320 นายชาณุ วงศสวัสดิวัฒนา 
321 นายเสรี เพชรศรี 
322 นายนรังสินธุ เหมะ 
323 นายประยุทธ ภคเมฆานนท 
324 นายธีระยุทธ สุขนิกร 
325 นายสมฤกษ บำรุงวงษ 
326 นายมณฑล ตันติศักดิ์ชัยชาญ 
327 นายณัฐวัฒน จงธนพิศุทธิ์ 
328 นางอารณี วรรณกิจมงคล 
329 นายวิทยา บุญมาดำ 
330 นายบุญธรรม เยี่ยมสิริวุฒิ 
331 นายเชาว ชื่นชอบ 
332 นายสาโรจน บุญพรอม 
333 นายวิชัย เครือประเสริฐกุล 
334 นางศิริพันธ พานิชยกุล 
335 นายธีรศักดิ์ คำทวี 
336 นายนิเวช จอมประเสริฐ 
337 นายสิทธิพงษ พลซา 
338 นายศักดิ์ชัย หลอภัทรพงศ 
339 นายณัฐพันธ ศรียา 
340 นายสุชัด หมื่นหนู 
341 นายเสกสันต ตันติโกวิทย 
342 นายโสรัจน บุญเดช 
343 นายธนกฤต ขำคมเขตร 
344 นายบุญลือ ชิกอี้ 
345 นายอรุณ สุทธิรักษ 
346 นายพุทธินันท วังซาย 
347 นางกัลยา รัตนะชีวะกุล 
348 นางอรชร หนูพินิตร 
349 นายสมชาย สาริกานนท 
350 นายนรินทร สายซอ 
351 นายนุกูล ธัญหมอ 
352 นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮง 
353 นายรณฤทธิ์ ปลื้มใจ 
354 นางวนิดา อัศวชัยสัจจา 
355 นายสามารถ เรืองพุม 
356 นายราเชนทร อินทรพันธ 
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357 นายวิชาญ ราชนารินทร 
358 นายบรรจง ปนแกว 
359 นายนุกูลกิจ วิชกูล 
360 นายสุวิรัตน จูประเสริฐ 
361 นายคงศักดิ์ พุทธหะ 
362 นายทรวง มูลหลา 
363 นายสันธาน มั่นคง 
364 นายสมชาย ภิญโญชูโต 
365 นายสุทธกิตต บุญยบุตร 
366 นายสมศักดิ์ แมดเมือง 
367 นายปญญา รักธรรม 
368 นายธวัช สันธิศิริ 
369 นายสุนทร สุทธนะ 
370 นายวิลาศ อนุจันทร 
371 นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น 
372 นายอนันต ศิริมงคล 
373 นายพิศิษฐ จันทรคุณาภาส 
374 นายจรูญ กัณทะศิลป 
375 นายศิวณัฐ สี่เหรียญนอย 
376 นายพัด บุญสารี 
377 นายสมพล โสมทัพมอญ 
378 นายสิทธิชัย ทิพยบำรุง 
379 นายทวีป ศรีพงษ 
380 นายคำสุข ไตรเกษม 
381 นายสุรวุฒิ สุทธมุสิก 
382 นายสมหวัง ไชยศรี 
383 นายสมคิด อุตรนคร 
384 นางชอฟา โนนทนวงษ 
385 นายสุขอนันต ทองชัย 
386 นางลัญชนา รอบวงษ 
387 นายบรรเจิด มากศิริ 
388 นายสมศักดิ์ เกษมรัตน 
389 นายสุรัตน มนอยูพะเนาว 
390 นายมานิช ฝนไชยวงศ 
391 นายอาทิตย ธรรมโม 
392 นายสมหวัง ทองลอม 
393 นายสุรพล มิตรดี 
394 นายเสนห ยะกันมูล 
395 นายศิลปชัย จันทรนนท 
396 นายมงคล สืบคา 
397 นายปรีชา ภูจีบ 
398 นายโสภา กระแสเงินดี 
399 นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย 
400 นายวันชัย สุภาแสน 
401 นายวิทวัส วังชิ้น 
402 นายวิชิต บุญสนิท 
403 นายนคร เจริญสืบสกุล 
404 นายสุริยา สุวรรณกุล 

405 นางเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน 
406 นายนุวรรต ลีลาพตะ 
407 นายพยนต ประภาพรพิทักษ 
408 นายจรัส โสมทัศน 
409 นางสมศรี ชาญชญานนท 
410 นายนิธิศ สุรชาติ 
411 น.ส.ญาณี เกียรติกำจาย 
412 นางศศิธร ทิมอุดม 
413 นางวัลภา มะเฟอง 
414 นายโชติภัทร ศรีทองแดง 
415 น.ส.พิมพลดา เปรมจีระสิทธิ์ 
416 นายดำรงรักษ จำเดิม 
417 นางจิดาภา คำเสริมสอน 
418 นายสุชาติ เตียวพานิช 
419 นายจีระศักดิ์ ทิพยมูสิก 
420 นายประยูร ปญญา 
421 นายกฤตธี จันทรสงา 
422 นายสมภพ สุขวงศ 
423 นายธนโรจน โพธิสาโร 
424 นายมานพ อิ่มอราม 
425 นายสมเกียรติ บานกลวย 
426 นายมนตรี พุทธวงศ 
427 นางเย็นจิต ศิริภัทรากูร 
428 นายภุชงค หวังวีระ 
429 นายสุรพงษ สายณสิต 
430 นายกสิณ ถนอมนิล 
431 นางกมลลักษณ ทองมา 
432 นางมาลี ชัยกล 
433 นายประสงคทรัพย พิมพรัตน 
434 นายดนุชา ดะเซ็ง 
435 นางกนกภรณ พรหมจริะประวตัิ 
436 นางเรืองไร ศรีดาวงศ 
437 นายนิรันดร คำสินธุ 
438 นายวิบูลย ฉายศรี 
439 นายทองพูล บุดดาคำ 
440 นายสุบิน ปนรัตน 
441 นางจารุวรรณ จันแพ 
442 นายจักรี มนตรีศาสตร 
443 นายวิรัตน กลิ่นหอม 
444 นายดำรง จักรมานนท 
445 นายตอศักดิ์ สุนทราภรณ 
446 นายจักรกฤษ เสรีนนทชัย 
447 นายศักดิ์สิทธิ์ พงษโสภา 
448 นางชลิดา ไพรวรรณ 
449 นายไพโรจน วาดเขียน 
450 นายวีระพล พัฒนคุม 
451 นายสมเด็จ จำป 
452 นางศศิธร สายสุนทร 

453 นายบุญหลาย จันทรประทักษ 
454 นางพรพรรณ พาตน 
455 นางตวงรัตน โพธิ์เที่ยง 
456 นางวารุณี มาเกิด 
457 นางอรวรรณ อาจนาฝาย 
458 นางปยะพร หงษเงิน 
459 นางสถาพร พึ่งพระเกียรติ 
460 นางสมมาตร จำเริญวรทศ 
461 นายสุรัติ กาญจนกุญชร 
462 นายธวัชชัย วงศประเสริฐ 
463 นางศิริวรรณ วัฒนนราธร 
464 นายกิตติศักดิ์ ทิตยสีแสง 
465 นายกิตติ สินสุข 
466 นายสังเวียน พาลีตา 
467 นายอรรณพ บุญเต็ม 
468 นายกิจจา เนียรมงคล 
469 นางยศภรณ เจริญกลา 
470 นายสมชาติ วรภัทรหิรัญมาศ 
471 นางพิสมัย แพทยปรีชา 
472 นางวันทนีย เกียรตินำพาพร 
473 นายสุรินทร คำภูษา 
474 นายสมศักดิ์ ฉัตรเงิน 
475 นางนฤมล ภานุนำภา 
476 นางสิริพร บุญรอด 
477 นายณรงค ภูแชมโชติ 
478 นายธนะกาญจน ศรีสมบูรณ 
479 นายวิชัย การะเวก 
480 นายสุรเชษฐ เตียวพานิช 
481 นายประพาย แกนนาค 
482 นางรุจีรัตน ใจรักษ 
483 นายนพพร การอง 
484 นายสุเทพ รัตนยอดกฤษ 
485 นายไพรวัลย ไชยหะนาม 
486 นายวิน เตียวพานิช 
487 นายสมชาย เฮงเส็ง 
488 นายสุรีย สิบรัมย 
489 นายสุวัฒน จันธิวงค 
490 นายทวี จอยศิริ 
491 นายเชาวลิตร วงศศรีแกว 
492 นายศักดิ์ศิริ เจริญเนตร 
493 นางเพ็ญพิศ พรหมเดช 
494 นายนอย พึ่งโพธิ์ทอง 
495 นายยวด เครือแตง 
496 นายสมพร รัตนคช 
497 นายกำธร ไหวดี 
498 นางจินดา สงวนศิลป 
499 นายวรศักดิ์ ฟองจันทร 
500 นายกิตติมศักดิ์ สุภาวณิชย 

501 นายยุทธนา ดาวเดน 
502 นายทวี รัตนวงศ 
503 นายศิริพงษ ขันซาย 
504 นายสุธรรม ชาญณรงค 
505 นายสมชาย ดิษฐศร 
506 นางกาญจนี ทวีสัตย 
507 นายธนพล สุวรรณชื่น 
508 นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต 
509 นายปรีชา วิทยพันธุ 
510 นายสมเกียรติ บุญเรือง 
511 นายภูมิไพยม มะลิพัฒน 
512 นายประจิม เมืองโคตร 
513 นางพิรุณพร จันทรทอง 
514 นางนพวรรณ พงษวัน 
515 นายสราวุฒิ นามะสนธิ 
516 นายศิริวัฒน ทองเปย 
517 นายธงไชย วงษสงา 
518 นายผดุง ทองชำนาญ 
519 นางชนากาญจน กันภัย 
520 นางสดใส สวาง 
521 นางสุนันท พิพัฒนสมบุญ 
522 นายชนาธิปกร แสงจันทร 
523 นายเจตนา อรุณเพ็ง 
524 นายจุฒิรักษ คุณเศรษฐ 
525 นายสุริยะ ถาวรแกว 
526 นายสมเนตร สวาง 
527 นายขจรพล มนูญธรรมพร 
528 นายกมล สมบูรณญา 
529 นายพงษศักดิ์ จักรกุล 
530 นายอาทิตย สุธรรมทาน 
531 นายเทียนชัย จินดามณี 
532 นายเจษฎากร กอนฝาย 
533 นางจุฑารัตน เทพมงคล 
534 นายมนัส พุมแกว 
535 นางสายสนิท ศุภวงษ 
536 นายเทพนิมิตร สาธุสิทธิ์ 
537 นายศุภชัย ปรุเขตต 
538 นางสุรีพร สมวงศ 
539 นางประภัสสร กระจายศรี 
540 นายสมาน พันธะพุมมี 
541 นายประเสริฐ ไชยสิทธิ์ 
542 นายวิศิษฐ จันทรโณทัย 
543 นายสวัสดิ์ โพธิ์ชัย 
544 นายสวาง เฟองกระแสร 
545 นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ 
546 นายวีระศักดิ์ ประสานศรี 
547 วาที่ ร.คำนึง นันทโพธิ์เดช 
548 นางพุทธชาติ จิตรสวาง 
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549 นายจิตรกร อุปพงษ 
550 นายประเวศ สุจินพรัหม 
551 นายศิริวัฒน ศรีสาผา 
552 นายวัชระ ปองชาลี 
553 นายอุรศาสตร ฤๅชา 
554 นายสุรินทร พวงบุปผา 
555 นายอมร อาชาเพ็ชร 
556 นายวสันต ออนพุทธา 
557 นายปกาสิต นุชมี 
558 นายสมรักษ สินธุรส 
559 นางสุกัญญา ดีดา 
560 นายอาทิตย สิโนทก 
561 นายสมโภชน ศรีวิรัตน 
562 นายสุริยา ฟองมูล 
563 นางจันทรเพ็ญ มุมกลาง 
564 นายสุภี สมภาวงษ 
565 นางธัญวรัตน แตงผึ้ง 
566 นายสรรคชาย ชีมวง 
567 นายสมเกียรติ เสนานุช 
568 นางภูเวียง ไชยวงษา 
569 นายพนม พงษสุวรรณ 
570 น.ส.ประทุม สนงาม 
571 นางกัลยกร นาคทรรพ 
572 นางสุมาวดี พงษไชย 
573 นายปรีชา กงอัมพร 
574 นายชลอ โพธิ์ศิริ 
575 นางปาณิตา งามสอาด 
576 นางอุไรรัตน บางหลวง 
577 นายธวัชชัย ชัยสิน 
578 นายจำรูญ เดชพันธ 
579 นายอุดมพร ศิริรักษ 
580 นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย 
581 นางเกศินี พราหมพันธุ 
582 นายประดิษฐ นพศิริกุล 
583 นายบุญธรรม แกวแสง 
584 นายรังสรรค มิตรจันทร 
585 นายยงยุทธ ศรีจันทร 
586 นายชูชีพ กล่ำนอย 
587 นายทรงวุฒิ ชาวกงจักร 
588 นางมานฟา แสงสมัย 
589 นางสุพัตรา สิงหอมร 
590 นางดลฤดี บุญญา 
591 นายเอนก ชื่นบาลเย็น 
592 นางสุณีรัตน ทรัพยบัว 
593 นางประสิทธิ์ สุปรีย 
594 นางทิพวรรณ ธาตุทองคำ 
595 นายบัณฑิต สุภาไชยกิจ 
596 นายสมสันต ศรีสุข 

597 นายเฉลิม ยังทรัพย 
598 นางอัญชลา ศรีทอง 
599 นายวิโรจน ทองอินทร 
600 นายประกิต ศรีโตนด 
601 นางอาภรณ ผลอาหาร 
602 นายสมใจ ธาระพุฒ 
603 นายสมยศ ดวงนา 
604 นางอัจฉราพรรณ สอนไวย 
605 นายประเสริฐ ประถมพักตร 
606 นางพเยาว อนันตลักษณการ 
607 นายบัณฑิต ทมโคตร 
608 นายประสิทธิ์ ชงโค 
609 นายสงวน จันทรสูรย 
610 นายศักดิ์เสริม คำแดง 
611 นางวาสนา สิงหพงษ 
612 นางรัตนา มวงเทศ 
613 นางเกตุชฎา โตตาบ 
614 นายเฉลิม โพธิ์ชัย 
615 นางสมคิด ไวยกัญหา 
616 นางพันธมาศ แกวนะรา 
617 นายจรัสรัตน หิตะเกษม 
618 นายคำสอน ศรีชัยสิทธิ์ 
619 นายชำนาญ พึ่งชู 
620 นายอุดม สงวนศิลป 
621 นางพิรชฎา อนุสรรัมย 
622 นายพูนศักดิ์ สูสุข 
623 นางอำไพ เพ็ชรเพ็ง 
624 นางสุภาวดี อยูผาสุข 
625 นายธวัช ไชยพัฒน 
626 นายวิโรจน โลกา 
627 นายสนั่น พันธุงาม 
628 นางนุน เตียวพานิช 
629 นางสุมิตรา บุญชิต 
630 นางฐานุตรา เวียงนาค 
631 นางพรชรินทร บุญเจริญ 
632 นางวารุณี จรเสมอ 
633 นายจรัล เต็งชัยภูมิ 
634 นายอำพล ผลอนันต 
635 น.ส.กลางเดือน เจียมเจริญ 
636 นายณรัฐนนท วัฒนุวรรณ 
637 นางกานตสินี งามวงศนอย 
638 นางแสงจันทร เติมลาภ 
639 นางอมรรัตน เภสัชชะ 
640 น.ส.รัชนี วิสุทธิแพทย 
641 นายกมล สุทธศรี 
642 นายราชัญ พลเยี่ยม 
643 นายศักดิ์ศรี เพียรสูงเนิน 
644 นายวินัย สาใจ 

645 นายบุญยงค พลแสง 
646 นางณัฐฐิดา เหมทานนท 
647 นายณรงค สังขทอง 
648 นายดุษิต สวัสดิ์สิงห 
649 นางสมมารถ บางประดิษฐกุล 
650 นายสุวัฒน บุตรการ 
651 นายจรัญ ผุดสวัสดิ์ 
652 นายสมพร ถุงนอก 
653 นายทองคูณ มุทุจิตต 
654 นายอุสาห กินีสี 
655 นายภุชงค สินธุรัตน 
656 นางจันทรเพ็ญ เจริญชันษา 
657 นายพันธ ไทยทองหลาง 
658 นางอรทัย นามะสนธิ 
659 นายนเรศ วรวลัย 
660 นายปราโมทย ศรีแกน 
661 นายณรงค บุญประเสริฐ 
662 น.ส.จิดาภา โสภณ 
663 นายวีระ ญาณรังษี 
664 นางสุมนา ศิริวิลาศ 
665 นายวิบูลย เรืองศรีศุภพงศ 
666 นายศิริพงษ สุวรรณลพ 
667 นายประหยัด คำพิมพา 
668 นายคำปน สืบสิงห 
669 นายสมชาย จารุวรรโณ 
670 นางสุชีลา ธีราภรณ 
671 นายณรงค ชูประเสริฐ 
672 นางจิณณพัต จำเริญกิจ 
673 นายไพฑูรย ฤกษอราม 
674 นายบุญเทียร บุญเปง 
675 นางสุภาวดี บุญสำราญ 
676 นางประภาพรรณ วิไลพัฒน 
677 นายเดชา เชื้อบุญยืน 
678 นายภัคพงศ ผาทอง 
679 นางโสภา กระจาดทอง 
680 นางอิสรา ไชยศรี 
681 นายจำลอง วรรณรัตน 
682 นายทนงศักดิ์ นนทภา 
683 นางวรรณา กิ่งกาญจน 
684 นายวิชัย มูลธิ 
685 นายทรงชัย สมณะ 
686 นายสมชา วงคใจ 
687 นายปรารภ ปฐมเพทาย 
688 นางขวัญลักษณ ทองคำ 
689 นายพิเชฏฐ ชอนงูเหลือม 
690 นายเชษฐา ประทุมมาศ 
691 นายบุญจาบ แกวนพรัตน 
692 นางภาวันสินี น้ำแกว 

693 นางปริษา บัวกานทอง 
694 นายบำรุง ภัควนารมย 
695 นายชาญ เทพสุภา 
696 นายเอกชัย เอี่ยมใย 
697 นายเดชณรงค คำชัยวงศ 
698 นายประทีบ ทองสุข 
699 นายสุธรรม ชูสุวรรณ 
700 นายถาวร ตันตระกูล 
701 น.ส.อภิญญา คงสงค 
702 นายณัฐพร รักบำรุง 
703 นายบุรินทร ปุริมะ 
704 นางอุไรวรรณ หนูดำ 
705 นายธนิตย หนูยิ้ม 
706 นายประสาท จิตตวารี 
707 นายอิทธิพล อยูไพบูลย 
708 นายธีระศักดิ์ มุสิกเจียรนันท 
709 นางสมสุข วิรัตจริยาพร 
710 นายณรงคพล หมึกทอง 
711 นายศรีวรรณ เตชะช่ืน 
712 นายสมเกียรติ ศรีแกว 
713 นายพิสุทธิ์ คงเติม 
714 นายวิกรานต ทั่วดาว 
715 นางประคอง เกิดแสง 
716 นายมานพ สุขเจริญ 
717 นายสุระศาสตร ประสม 
718 นายเชวง ศีลพร 
719 นายเลิศฤทธิ์ ปราณี 
720 นายคมสันต กนิษฐกุล 
721 นายสมชาย มณีสุทธิ 
722 นางผไทมาศ บุตรไสว 
723 นางอรุณศรี รัตนากร 
724 นายอนันต ชูสงค 
725 นายประดิษฐ เปรมใจ 
726 นายสมยศ พึ่งปาน 
727 นายสวัสดิ์ชัย ชูพรม 
728 นางผุสดี ชื่นฉ่ำ 
729 นายสมชัย ศรีสุนทร 
730 นายอุกฤษฏ เจียมเจริญ 
731 นายพรเทพ ศิระวงษ 
732 นายกอง ประเสริฐสาร 
733 น.ส.อวยพร พลนาคู 
734 นายชัชวัฒน วัฒนธีรางกูร 
735 นายธงชัย ชื่นสังข 
736 นายแหลม บัวบาล 
737 นายกมล นันยบุตร 
738 นายวิรัตน ไสยะ 
739 นายบูสัน นีโกบ 
740 นางวาสนา สรอยจำปา 
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741 นายธนกฤต ทองหัวเตย 
742 นางจามร แสงศรี 
743 นายปรัญญา เสนาฤทธิไกร 
744 นางสุนทรี บุบผามาศ 
745 นายปรีชา จิตติสังวร 
746 นายวิชัย ปนะสุ 
747 นายสวัสดิ์ แกวนะรา 
748 นายอินจันทร สีสงค 
749 นายนิพนธ ภิญโญ 
750 นายกิตติชัย จิรสกุลวงศ 
751 น.ส.สุนียนุช พงษอนันต 
752 นายพุฒิพงศ ปนแกว 
753 นางนงลักษณ ภูโต 
754 นายชัยพร มูลธิ 
755 นายมนัส แสงเทียน 
756 นางสุมามาลย พันธุเพ็ง 
757 นายศุภชัย มุขเชิด 
758 นางจรีรัตน พลอยแดง 
759 นายสุรชาติ คูเจริญถาวร 
760 นางพรกมล พวงธรรม 
761 นายเบ็ญ บุญธรรม 
762 นายถนอม แพงแกว 
763 นายจำลอง เพ็งออน 
764 นายนิวา บุญชวย 
765 นางสำราญ หวังดี 
766 นายดนัย คชปญญา 
767 นายรำพรรณ หนอพรหม 
768 นายทัศนพล จันทรเสถียร 
769 นางเสาวณีย วัฒนาสันติกุล 
770 นายประยุธ ชลสุวรรณ 
771 นายธีระวุฒิ คงสวัสดิ์ 
772 นายทวีศักดิ์ วัฒนาสันติกุล 
773 นายสมชาย ออนอาษา 
774 นางสมพร ชางสีสังข 
775 นายปราโมท หานวิไล 
776 นายสวาง ทิพยนุกูล 
777 นายประสงค ศรีพรม 
778 นายสุวิทย อุปถัมภ 
779 นายยุโรป พวงตระกูล 
780 นายปรีชา ศรีวิไล 
781 นายสุริยะ ชุมวระ 
782 นายธีรวัฒน บุญฤทธิ์ 
783 นายสหพันธ นุยเสง 
784 นางอุษณีย กันทพงษ 
785 นายประภัส ผลแกว 
786 นายจ่ืน วงศกา 
787 นายสุริยา สิงหกุล 
788 นายปฐม ศริพันธุ 

789 นายรัชพล ชาญพิทยกิจ 
790 นายศักดิ์เมธินทร ชมภูราษฎร 
791 นางคนึงนิจ บุญศรี 
792 นายกมล ดวงพันนา 
793 นางวิพาภรณ เปลงเกียรติกุล 
794 นางอมรรัตน หวงแกว 
795 นางสุนันทา วิสิทธิพานิช 
796 นางวราภร หลอจิตตเสียง 
797 นายปกรณ สติปญญาภรณ 
798 นางถนอม ทองกำเหนิด 
799 นายขจรศักดิ์ ยวงทอง 
800 นายสมาน วาฤทธิ์ 
801 นางสิริพร มาสุข 
802 นายจารุชาติ ปราชญนคร 
803 นายสมโภชน คลายนาค 
804 นางพิมล นันตา 
805 นายปรเมษฐ ศรีนามะ 
806 นายอุดม ทาสอน 
807 นายวิษณุวัต ตันติโกวิทย 
808 นายมงคล วงษเนียม 
809 นายบุญมา ลันวงษา 
810 นางอรุณีย สิริจารุธรรม 
811 นางประจวบ เอี่ยมสะอาด 
812 นายวิเชียร เอี่ยมสะอาด 
813 นายแสวง อินแถลง 
814 นายพงศพีระ วงศคำลือ 
815 นายมงคล ประเสริฐ 
816 นางอารีรัตน จิตผอง 
817 นายธันวา มวงทอง 
818 นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ 
819 นายรักพงษ บุญยอย 
820 นายศุภชัย สุกใส 
821 นางพวงทอง มีทองคำ 
822 นางพรเรือง พิบูลย 
823 นายจรัล หวังกิจ 
824 นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ 
825 นางนิตยา แดงชวง 
826 นายนพรัตน ดอกดวง 
827 นายประยูรศักดิ์ ทิพยศักดิ์ 
828 นายสมยศ กระปุกทอง 
829 นายวินัย แพงจันทร 
830 นายมานะ บุดดี 
831 นางนงเยาว สรอยสุวรรณ 
832 นายสุรศักดิ์ พีรภูติ 
833 นายสุเทพ วองวิ่ง 
834 นางอุปถัมย โทนธนู 
835 นางสมร พลไชย 
836 นายอำนาจ มวงปรางค 

837 นายเคน พิมพไกร 
838 นายประยูร ประยูรชาญ 
839 นายอภิเดช เตียวศิริทรัพย 
840 นายวิเชียร ไทยกิ่ง 
841 นางนัทรีรัตน สุขแสนเจริญ 
842 นายทองสุก บุดดี 
843 นายสำอางค จันทะพฤกษ 
844 นายนะเชียร จวบโชค 
845 นางละเอียด รุจาคม 
846 นายชัยกรณ กีฏามระ 
847 นางพัชรินทร หินออน 
848 นายภักดี มัจฉพันธ 
849 นายอุสมาน แซะอาหลี 
850 นายปยะ อุรีรักษ 
851 น.ส.สุมาลี ศรจันทร 
852 นายรักชาติ ใครครวญ 
853 นายสุวรรณ มีชัย 
854 นายประพจน สัตถาภรณ 
855 นายภิญโญ วิยะรัตนกุล 
856 นางยุวดี ใจหงษ 
857 นายสุรพล คำวงษา 
858 นายสิงขร รักษมณี 
859 นางลลิตา รักษมณี 
860 นายมิตรประชา กาฬหวา 
861 นายปญญา สุวรรณโส 
862 นายเกรียงศักดิ์ ศรีภูวงศ 
863 นายสุวัฒน จิตชัยกรณ 
864 นายพิทักษชัย สังขศิลา 
865 นายอิทธิพงษ บำรุงสุข 
866 นายไพโรจน โสดาวงษ 
867 น.ส.จันทนาภรณ อำพลจันทน 
868 นายศักดิ์สิทธิ์ ปลาสุวรรณ 
869 นายวิณัฐ คำหมอม 
870 นายสมชาย เกิดยินดี 
871 นายสุพจน เชิงเขา 
872 นายอนา อนาวิโล 
873 นายสมชาย อวิคุณประเสริฐ 
874 นางสำรวย บุญญรักษ 
875 นายสาย คงมณีฉาย 
876 นายบุญลือ รักศิลป 
877 นายออน เทือนสูงเนิน 
878 นายวีรศักดิ์ พลคำ 
879 นายอรุณ คำนึงผล 
880 นางไพทูรย เชื้อสะอาด 
881 นายเจียม พันสนิท 
882 นางสุนันทา อวิคุณประเสริฐ 
883 นายพุฒิพงศ ดีประเสริฐ 
884 นายบุญสง สมเพาะ 

885 นางอรทัย เกิดแกว 
886 นายปรีชา อิทธิกุล 
887 นายสันติ ศรีศิลปกร 
888 นายปญญา รักษะวรรณาพันธ 
889 นางจิดาภา ภรณพงศ 
890 นายดำรัส ครสิงห 
891 นายสุรพงษ วงษมีพันธ 
892 นายนพดล ชำนาญ 
893 นายชาญชัย ชูวงศ 
894 นายเสนห คงชาลี 
895 นายเสถียร กาบิน 
896 นายพันธเทพ เกิดยิ้ม 
897 นางพนารัตน ทาสาย 
898 นายประหยัด โมจมสิน 
899 นายมนัส ชัยวงค 
900 นายมนตรี กำเหนิดหลม 
901 นายวงศกร ไมคู 
902 นายพงษศักดิ์ ขำคลาย 
903 นายวินิตย แตงผิว 
904 นายอรุณ ทุมวงค 
905 นายสมศักดิ์ เชียงทอง 
906 นายสมพร ฉิมสุนทร 
907 นายพรชัย เพชรพิมพพันธุ 
908 นางพรทิพยภา ศรีสุวรรณ 
909 นายนพดล แกวคำไสย 
910 นางสีฟา ละออง 
911 นายสุขเกษม สาระคำ 
912 นายบุญสม ศรีวัฒนพันธุ 
913 นางเพชราภรณ บุญศรี 
914 นายธวัชชัย แผนวิเชียร 
915 วาที่ร.ตยุธยา สุวรรณ 
916 นายพล พรมภักดี 
917 นายไชยา นิรมานสกุลพงศ 
918 นายอภิรักษ อนันตศิริวัฒน 
919 นางเพียงใจ ประสิทธิ์วิเศษ 
920 นางรัตนา ออนละออ 
921 นายไตรรงค โพธิศาล 
922 นายพิษณุ นวมเฟอง 
923 นายชุมพล ศาสตรา 
924 นายบุญเทียน พูนพิน 
925 นางสุพัตรา เวสสุนทรเทพ 
926 นายศักดิ์เดช ศรีจำปา 
927 นายมานพ มะทะ 
928 นางสุภาพร ไกรกลาง 
929 นายกริช สายบัว 
930 นายสมบูรณ แกวบุญเรือง 
931 นายไชยยันต อินทรสุวรรณ 
932 นางณัฐฐิญา เขงคุม 
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933 นายทำนอง มาแกว 
934 นายสมทรง สีดารักษ 
935 นายกองเพียง หาญแท 
936 นางยุพิน อูปนวล 
937 นายชำนิ อูปนวล 
938 นายบุญศรี จำนงค 
939 นายประสงคโชติ ไพรวัลย 
940 นายธวัช ทองฉิม 
941 นายปญญา โคงภูเขียว 
942 นายสมศักดิ์ บุตรฉุย 
943 นางดวงเดือน พันธุตา 
944 นายโนรี ตะถา 
945 นายพรภิรมณ โหรวิชิต 
946 นายสมพร ศิริ 
947 นายกิตติกูล แกวเปรม 
948 นายสุริยา เสกขุนทด 
949 นางพรรณี บุญวิเศษ 
950 นายเริงชัย ศรีพรหมมุนี 
951 นายชลธร ชำนาญคิด 
952 นายอุเซ็ง มะสะนิง 
953 นายสุวิทย ไทยนุกูล 
954 นายเทวัญ จันทรสีมาวรรณ 
955 นายสมยศ ทองอุน 
956 นางสมจิตร สิงหขันธ 
957 นายจรัญ โจมฤทธิ์ 
958 นายพิสิฏฐ อัศวชัยสัจจา 
959 นายเชียง เชื้อเมืองพาน 
960 นายมงคล ไขมุกด 
961 นายสมยศ สำราญพานิช 
962 นายสุพจน สุขพันธ 
963 นายชาลี เมนขำ 
964 นายณรงค พิณโนเอก 
965 นายกังวาล พอจิต 
966 นางดรุณี พุมแกว 
967 นางก่ิงฟา ใยเกษ 
968 นางสุวรรณา ขวาของ 
969 นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล 
970 นางกฤษณา จตุรสุขสกุล 
971 นายธณภณ บุญยงค 
972 นายอัษฎพงศ พรหมวัชรานนท 
973 นายคมสัน แดนโพธิ์ 
974 นายสนธิ ประสงค 
975 นายบำรุงพงศ คงถิ่นฐาน 
976 นายภูวดล ผงแสง 
977 นายจำเนียร หนูแยม 
978 นายมงคล พวงศิลป 
979 นายเรืองศักดิ์ ดีดนอย 
980 นายชัยรัตน อารีย 

981 นายรวีโรจน ผิวงาม 
982 นายทองพูล สุวรรณพันชู 
983 นายปริญญา จันทรนนท 
984 นายสิงหาท เอี่ยมเล็ก 
985 นายวชิรายุ เกียรติบุตร 
986 นายปริญ ดีอินทร 
987 นายอโนทัย เพียรคงชล 
988 นายปทุม พงศกรเฟองฟู 
989 นางฉันทนา หงสกุล 
990 นายมนูญ ไชยปญหา 
991 นายลือไกล ภิญโญภาพ 
992 นายพัฒนยุทธ เพ็ชรมณี 
993 นายเหมืองเพชร ไชยปญญา 
994 นายสมบัติ ไกรวิเศษ 
995 นายถวิล กาลจักร 
996 นายพูลศักดิ์ กางทอง 
997 นายสุรินทร ชิปานันท 
998 นายวีระพงษ ชนิลกุล 
999 นายบรรจง อุทากิจ 
1000 นายสมพร ไชยกาล 
1001 นายธวัชชัย นิลเอก 
1002 นายพิชัย พึ่งลอม 
1003 นายวัฒนา ทรัพยมี 
1004 นายเจริญ ปลอดชูแกว 
1005 นางอิงอร สมบูรณศักดิ์ 
1006 นายสมศักดิ์ น้ำผึ้ง 
1007 นายบังเอิญ สีสังข 
1008 นายกวี รอดอารี 
1009 นางภัทรวรรณ ปนประจักษ 
1010 นายสุรชัย อินใจ 
1011 นายเมธี เทียนชัย 
1012 นายนุกูล ศรีรัตนกุล 
1013 นายทองพูล หลงมะลิ 
1014 นางเรไร อังกุรทิพากร 
1015 นายระแบบ เนียมหอม 
1016 นายทองดี พิมพเพ็ง 
1017 นายสุรสิทธิ์ จินารักษ 
1018 นายไพจิตร คะอะรัญ 
1019 นายพนัส เชื้อสะอาด 
1020 นางเอ็นดู ยกทรัพย 
1021 นายวิชาญ คุณพรรษา 
1022 นายสุวิชญ มณีอินทร 
1023 นายสุชาติ นิ่มพิลา 
1024 นายเสนห ปญญาวงศ 
1025 นางวันทนีย ผลชู 
1026 นายเสกสันต ลอมแปลง 
1027 นายสัมฤทธิ์ ไชยจรัส 
1028 นายวิชัย บุญอภัย 

1029 นายอำนาจ เนาวาสน 
1030 นายนิพนธ อาจแกว 
1031 นางจิราภรณ อาจแกว 
1032 นายบัวพัน ธรรมกุล 
1033 นายผัดแกว ตันอาย 
1034 นายพิชัย เหลาตระกูล 
1035 นายอำนวย ตระกูลศุภชัย 
1036 นางสุภาพร วงษเวียง 
1037 นายจรูญ โกฎญา 
1038 นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง 
1039 นายกฤช วรรณพงษ 
1040 นายสนาม ดาเดช 
1041 นายสาลี่ เรืองจันทร 
1042 นางวิลาวัณย วิเชียรนพรัตน 
1043 นางอัจฉรา เทอดทอง 
1044 นางเตือนใจ รักษวงศ 
1045 น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ์ 
1046 นายสิงหแกว ดอกดวง 
1047 นายอำนาจ วิริยมานุวงษ 
1048 นายสมบูรณ กองหลา 
1049 นายพยนต แสงมุข 
1050 นายสมบูรณ รุงเรือง 
1051 นางวารุณี ผลให 
1052 นายสวัสดิ์ คงทน 
1053 นายอนุชา อดิศรเกษม 
1054 นายดำรงคเดช ปราบจะบก 
1055 นายวิชิต สนธิวณิช 
1056 นายบรรจง กำเหนิดหลม 
1057 นายไพรัตน สกุลศิรจิตร 
1058 นายธวัชชัย กิจนิเทศ 
1059 นางบุญเรือน สุทธิกลับ 
1060 นางเสาวนีย จีนปุย 
1061 นางพุทธชาติ คำบุศย 
1062 นายเฉลย เพียชอ 
1063 นายจอน ขอถือกลาง 
1064 นางธนิดา เอี่ยมนนท 
1065 นายสำลี ฉิมมังกรทอง 
1066 นายสมร ทูลพุทธา 
1067 นายทรงธรรม ใจกวาง 
1068 นางรักษิณา พุฒลพ 
1069 นางอรุณี สุดจันทร 
1070 นายอุดร รัตนรัตน 
1071 นายพิศิษย ศรีจันทร 
1072 นายเฉลิม ใจเรือน 
1073 นายสุโพธิ์ แกวปนทอง 
1074 นายถาวร ตั้งจิตธนากุล 
1075 นายองอาจ จันทรนุช 
1076 นางอรุณี วีณิน 

1077 นายวิชัย ออนนอม 
1078 นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ 
1079 นายเลื่อน คำแก 
1080 นายนิธิศ ศิริพิพัฒนไพศาล 
1081 นางเพียงใจ เสียงหวาน 
1082 นายอดุลย สันธนะสุรางค 
1083 นายคำผอง กุลวงศ 
1084 นายสมศักดิ์ โคนถอน 
1085 นายอนุศักดิ์ ขันตา 
1086 นายสมชาย สาระถี 
1087 นายกฤตเมธ สัมผัสชัยมงคล 
1088 นายใหญ ตรีสุคนธ 
1089 นายสมนึก นิลปาน 
1090 นายสุชาติ ไทยเพ็ชร 
1091 นางสุธิชา ชูชาติ 
1092 นายทองนาค ใจพันธ 
1093 นายวรวุฒิ ธีรธนาธร 
1094 นายบุญเพ็ง เจริญใจ 
1095 นางอัมพร คำสอน 
1096 นายธีระ ณ วงศ 
1097 นายอุดม วิชาดี 
1098 นายประธูป งานดี 
1099 นายสวัสดิ์ ปะมา 
1100 นางนิภา ศรีสงคราม 
1101 นางจีระพงษ สัมผัสชัยมงคล 
1102 นายวิชัย สินธพ 
1103 นางอรพิณ ตั้งเสริมวงศ 
1104 นางพิมพนิภา สุภาพ 
1105 นายพิรมย สกูลหรัง 
1106 นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ 
1107 นางศิริพร สุมมาตย 
1108 นายสมัย จันทรดี 
1109 นายกิตติศักดิ์ ศรีหาชัย 
1110 นายพิชิต ฟองเสียง 
1111 นายสันติ แกวกัญญา 
1112 นายบุญทวม ชัยนาท 
1113 นายศิริ พวงกองนะ 
1114 นางเข็มทอง สุทธิพันธ 
1115 นายสายัณห หนูบุตร 
1116 นายประสิทธิ์ ชูเกต 
1117 นายอาภิชิต นำชนะชัย 
1118 นายถาวร บุญปนดิ 
1119 นายวัชระ ศักดิ์เจริญ 
1120 นายสนใจ เสี้ยวเส็ง 
1121 นายธนา โพธากุล 
1122 นายสมเจตน เกิดแสง 
1123 นายคำเฝอฝน พงษคำผาย 
1124 นางเตือนใจ บุญญลักษณ 
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1125 นายประชัน ชัยนะคำฟู 
1126 นายวิรัช หนอนาค 
1127 นายนราธิป นันทราช 
1128 นายณรงค เพ็ชรพิชัย 
1129 นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส 
1130 น.ส.จิฬาพัทธ์ิ ปานเทวัญ 
1131 นางนดิหนอย ศริพิพิฒันไพศาล 
1132 นางสมพิศ จอมพระ 
1133 นายวินัย เมฆทัพ 
1134 นายเจริญชัย ลัดขุนทด 
1135 นางวัชรา มณีกอน 
1136 นายพิเชษฐ บุญมา 
1137 นายทวี ตาคำ 
1138 นายสุพรรณ รักเมือง 
1139 นายเสถียรไทย ทวมแกว 
1140 นางนิรันดร อุดสม 
1141 นายราเชนทร คำเฉย 
1142 นางนวลนาง ศรีสำราญ 
1143 นายอนุพงศ ถือแกว 
1144 นายนิวัติ ภูจุฬา 
1145 นายภิญโญ ทองเพ็งจันทร 
1146 นายอาทิตย สีแกว 
1147 นายบุญชู ไกรคง 
1148 นายสมชาย สีดารักษ 
1149 นายอุเทน สายสังข 
1150 นายบรรพต พุมน้ำเย็น 
1151 นายธีระวัฒน เกียรติศิริถาวร 
1152 นายไชยยศ พึ่งสำโรง 
1153 นายสมพงษ พันธุรัตน 
1154 นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง 
1155 นายนพดล เหมโลหะ 
1156 นายสุทิน ปรีชาไว 
1157 นายชนินทร ธีระศรีปรีชา 
1158 นายวัฒนา ชมภูษา 
1159 นางกุมารี เทือกตาหลอย 
1160 นายประทีป เถื่อนเหลือ 
1161 นายพนเทพ ฉิ่นไพศาล 
1162 นายพรศักดิ์ สุริยะวงศ 
1163 นายวิชัย วงคมาวิวัฒน 
1164 นายประเชิญ เจนชัย 
1165 นายสมเกียรติ กาติ๊บ 
1166 นางอำพวรรณ ศกัดิว์รีสวุรรณ 
1167 นายมนตรี สวงโท 
1168 นายสมฤกษ อภิเดชธนรักษ 
1169 นางอรสา วงศไชย 
1170 นายประชัย อุดมทิพยสมบัติ 
1171 นายสมเกียรติ เสภู 
1172 นายบุญไทย เนตรแสงสี 

1173 นางสวรรยา ผาจันทึก 
1174 นายนเรศร ระไวกลาง 
1175 นายประจวบ อาจศิลา 
1176 นายสัมฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ 
1177 นางเบญจา แทสูงเนิน 
1178 นายสมเดช สุทธิแพทย 
1179 นายอภิชาติ เลิศการคาสุข 
1180 นายณรงค คำเมืองปลูก 
1181 นายสมชาย เสนาธรรม 
1182 นายบุนรินทร วงษา 
1183 นายสามารถ อินทรมา 
1184 นายประกิจ แกวเปรม 
1185 นายพนัส ทรายแกว 
1186 นายสมศักดิ์ ศรีคงทน 
1187 นายสัมฤทธิ์ ฉลอม 
1188 นายพงศกร เสมมหาศักดิ์ 
1189 นางนิรมล ตานุ 
1190 นายพรประสิทธิ์ โมกมูล 
1191 นายปญญา มูลตรีมา 
1192 นายจิรพัฒน มานาเสียว 
1193 นางจินตนา วาณิชยเจริญ 
1194 นายชูชีพ เรืองศรี 
1195 น.ส.พิฌามญชุ ถาวรวิสิทธิ์ 
1196 นายอัฐณวุฒิ โชติกุล 
1197 นายไพบูลย พันธุเจริญ 
1198 นายจำเนียร แปนคง 
1199 นายพิศิษฎศักย ศรีสมัย 
1200 นางรัชนี จันทรพาหา 
1201 นายพยัน หนูชัย 
1202 นายเกษม เหมทานนท 
1203 นางกาญจนา วิลัยรัตน 
1204 นายปริญญา ศรีแกวดี 
1205 นายวิรัตน แสงแกว 
1206 นายณรงค ครุฑจู 
1207 นางมลพิวัณ กันทะวงศ 
1208 นายจำนง ขามสาม 
1209 นายสมศักดิ์ ศรีจันทรอินทร 
1210 นายสายชล หริ่งรอด 
1211 นายอำพล ลิ่มคำ 
1212 นายธวิท ศรีจันทรแกว 
1213 นายสุพจน โกมลมรรค 
1214 นายบุญรับ หอมดี 
1215 นายชัยพร พูลเพิ่ม 
1216 นายเหล็ก หอมจันทร 
1217 นายกองหนุน เงางาม 
1218 นายคำตัน ราณไพรี 
1219 นายสมบัติ โชคอำนวย 
1220 นายพิเศษ ละสูงเนิน 

1221 นายทวีศักดิ์ อำมะระ 
1222 นางวีระวรรณ สัจจารักษ 
1223 นายอำนวย เกิดกัน 
1224 นายศรีวงค อัมพุธ 
1225 นายสุรพงษ พันธุเดช 
1226 นายบุญเลิศ เขตจอหอ 
1227 นายอำนวย ไชยวงศ 
1228 นางแสงอรุณ ปานนอย 
1229 นายสาคร วุนนุรัตน 
1230 นายจุลพล สุภาพรเหมินทร 
1231 นายชวนากร วงษหาญ 
1232 น.ส.มาณี ปานแดง 
1233 นายสุรพล เจริญศรีธงไชย 
1234 นายจันทรยงค ตูภูมิ 
1235 นายเริงชัย จิตรหลัง 
1236 นางบุญเทียม อางทอง 
1237 นายประสิทธิ์ อัสโม 
1238 นางราตรี สุยาละ 
1239 นายธนากร สุวะจันทร 
1240 นายเจรียงโรจน ละอองทัพ 
1241 นายสุวรรณ ภามี 
1242 นายมานพ เพ็งพูน 
1243 นายทองสุข กันยาทอง 
1244 นายสมศักดิ์ จันทะมาตร 
1245 นายสำนิ กองลาแซ 
1246 นายสมพร แกวเสม็ด 
1247 นายโสภณ เล็กบรรเทิง 
1248 นายไกรสิงห พรมลี 
1249 นายกณิศ บุญญาสถิตสถาพร 
1250 นายนคร ชุมตา 
1251 นายไพฑูรย ถอยวิลัย 
1252 นายสรายุทธ เภสัชชะ 
1253 นายวิสุทธิ์ สวงโท 
1254 นายมงคลศักดิ์ เรือนมงคล 
1255 นางอรพินทร นาคสิงห 
1256 นายสุธน ลายทิพย 
1257 นายทนงศักดิ์ หลาวเพ็ชร 
1258 นางวาสนา พรมภักดี 
1259 นายสุเทพ สุริยะ 
1260 นายสุวิทย มะลัย 
1261 นายศักดา ชำนาญ 
1262 นางศรัณญา คุมวิสะ 
1263 นายเทิม ดีเรือน 
1264 นายเปลื้อง ยาเณร 
1265 นายยงยุทธ นาคแกว 
1266 นายไพรัช สมณะ 
1267 นางนวลศศิธร ศุภกูล 
1268 น.ส.สุพรรณี ศรีสุภัคจิโรจ 

1269 นายบุญชวย นามเมืองปก 
1270 นางจรรยา แสงทอง 
1271 นายสิทธิพล ชาตะวัฒนะ 
1272 นายณรงค ทองขจร 
1273 นายมงคล ใจตรง 
1274 นายบัวเรียน สิมมะลี 
1275 นายภวังค ชัยวินิจ 
1276 นายบุญ ดีสันเทียะ 
1277 นายสุทัศน เลาสกุล 
1278 นายภาณุวัตร ศรพรหม 
1279 นางขนิษฐา มนตรี 
1280 นางสมถวิล ธนะวาสน 
1281 นายศุภวัฒน เพชรวงศ 
1282 นายชัยชนะ สุชาโต 
1283 นายเตียวเฮี้ยง แซลิ้ม 
1284 นางกาญจณา สุขธรรมวัฒน 
1285 นายณรงค โพธาชัย 
1286 นายโชคชัย หอมไกล 
1287 นายพศวัต เวียงนาค 
1288 นายวิวัฒน ขุนฤทธิ์ 
1289 นายประยัญ ลาวันนา 
1290 นายไพฑูรย ใหมจันทร 
1291 นายมิตร พลิกนาค 
1292 นางสุมาลี ใจคำ 
1293 นางธนัชชา วิริยา 
1294 นายสำรวย คำลาย 
1295 นายประเสริฐ นกแยม 
1296 นายจันดี เห็มรัตน 
1297 นางพิกุล ราศรี 
1298 นางมณีรัตน สกุลศิรจิตร 
1299 นายอดิศักดิ์ ขวัญไฝ 
1300 นางสมบูรณ ปานสังข 
1301 นายวรวัชร จุทอง 
1302 นายธีระวุฒิ ออนศิลา 
1303 นายอภิสิทธิ์ เลิศการคาสุข 
1304 นายธีระชัย เทพทอง 
1305 นางอัญชัญ เขื่อนแกว 
1306 น.ส.เอมอร ทวีศรี 
1307 นายธนิก จันทรคง 
1308 นายอนุพงษ เขียววงศ 
1309 นายสมาน ไชยจินดา 
1310 นางสุทธยาน หมายหมั้น 
1311 นายภราดร จันทราช 
1312 นายถนอม ฝนคำอาย 
1313 น.ส.ยุพิน ชุมตา 
1314 นายสมศักดิ์ แสงอน 
1315 นายเกียรติศักดิ์ วาสนาทิพย 
1316 นายสมใจ สมฤทธิ์ 



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

83

1317 นายกองชุน จันทราช 
1318 นายดิเรก อรุณเพ็ง 
1319 นายมิตร ยิ้มไตรพร 
1320 นายชวลิต ศุภการ 
1321 นายชลวิทย นามจันทรา 
1322 นายกฤชวัฎ(ทวี) รอดเนียม 
1323 นายชีพชนก อัมรนันทน 
1324 นายจำเริญ สุรจิตร 
1325 นายกมล ทิพยลุย 
1326 นายกิติพงศ อินทองแกว 
1327 นายธีรวุฒิ นุนสังข 
1328 นายทองสาย สามารถ 
1329 น.ส.โสภา ศิริไพพรรณ 
1330 น.ส.พวงพรรณ ยงรัตนา 
1331 นายจิตรวรรณ คำฟู 
1332 นางอมรรัตน อายสุวรรณ 
1333 นายนิธิ อาจสมรรถ 
1334 นายทนงศักดิ์ จงอนุรักษ 
1335 นายดวงดี ชิปานันท 
1336 นายสมหมาย เอื้อเฟอ 
1337 น.ส.กมลนัทธ นาคะรัตน 
1338 นายสาโรจน ดวงบุปผา 
1339 นายวรพล ปนเลิศ 
1340 นายเอกชัย บัญญัติโลก 
1341 นายเรือน แกวตุย 
1342 นายธีรชาติ ธิราช 
1343 นายประทีป นิธิสุวรรณ 
1344 นายทองใบ ทองสุทธิ 
1345 นายสนิท แกวตา 
1346 นางราวรรณ ดิลกพิทยาธร 
1347 นางศิริพัฒนา ดวงสนิท 
1348 นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ 
1349 นายวันชัย ชูประดิษฐ 
1350 นางรัชนี รัตนพันธุ 
1351 นายสมศักดิ์ แยมเยื้อน 
1352 นางมยุรี เอกศิริพงษ 
1353 นายประชิต เหมืองใจมา 
1354 นางประไพศรี วรรณลักษณ 
1355 นายเรือง ไตรคังคา 
1356 นายวิทยา อยูดี 
1357 นายคมกริช วันชัย 
1358 นายกิตติชัย เครือวัฒนา 
1359 นายอาจ ขัดชุมแสง 
1360 นายวิชัย จันทรใส 
1361 นายสมพงษ เนียมพุมพวง 
1362 นายเยาว เรียงสี 
1363 น.ส.อนงค แกวออน 
1364 นายทองสา พานกระดึง 

1365 นายบุญปลอด ธงชัย 
1366 นายคัมภีร สุดมี 
1367 นายสวิด จอมขวา 
1368 นายสถิตย พิสัยสวัสดิ์ 
1369 นายพิสิษฐ อุตสาห 
1370 นายชูวัฒน เขียวปญญา 
1371 นายสมพล แปงกันทา 
1372 นายจำลอง รักรัตน 
1373 นางวรนุช บุญเพ็ชรทอง 
1374 นายบุญเชิด ทาบุญมา 
1375 นายบุญ ศิริ 
1376 นายคำพัน ไพรชาญ 
1377 นายไพโรจน อุตโรกุล 
1378 นายสุทิน โคตรชมภู 
1379 นายพิชัย จันที 
1380 นายสมศักดิ์ เมืองคำ 
1381 นางดรุณี เจียมจำรัสศิลป 
1382 นายประสิทธิ์ มั่งมี 
1383 นายจเร วงศฉายา 
1384 นายทรงวุฒิ เทียมทอง 
1385 นายอดุลย พรมตา 
1386 นายวิเชียร แกวกุลฑล 
1387 นายนุสรณ ศรีมวง 
1388 นายสุทธิศักดิ์ หมายชม 
1389 นายอนันต อุดสม 
1390 นายณัฐวัฒน จวบจันทรผล 
1391 นายไมตรี ศรีฟา 
1392 นายสมพงศ งามทรง 
1393 นางจินตนา เมืองแสน 
1394 นายชัยพิชิต สอนสมนึก 
1395 นายพรประเสริฐ วาณชิยเจรญิ 
1396 นายเล็ก วงษา 
1397 นายคำคิด ไชยคีนี 
1398 นางยุพิน สดเอี่ยม 
1399 นายประพฒัน ถาวรประภาสวัสดิ์ 
1400 นายถวิล สดเอี่ยม 
1401 นายยอดชาย แสงกลา 
1402 นางนพมาศ ศรียาภัย 
1403 นายอดิศร คงสมกัน 
1404 นางพยอม ศรัทธาธรรม 
1405 นางมาลี เรืองแสงอราม 
1406 นายเอกชัย เกยมาศ 
1407 นายสุจินต โตพังเทียม 
1408 นายประเสริฐ ศรีจามร 
1409 นายเฉลียว ดำรงไทย 
1410 นายสุนทร กิติคำ 
1411 นายอิทธิชัย ทัศจันทร 
1412 นายธงชัย แสงปก 

1413 นายสิทธิพงษ โกวพัฒนกิจ 
1414 นายอนันต ขวัญมณี 
1415 นายจีระวัฒน สังขโชติ 
1416 นายพรชัย อินดีสี 
1417 นายบุญจันทร แสวงผล 
1418 นายชัยมงคล ปนรัตน 
1419 นายสมศักดิ์ ไกรวิฑูร 
1420 นายวิชัยรัตน อินทนุพัฒน 
1421 นายสุทัศน คำเครือ 
1422 นายสมภพ ขันศรี 
1423 นายณรงค สุริวงษ 
1424 นายสมทรง พรมมาป 
1425 นายบุญทรง รูทำนอง 
1426 นางปยพร ดาราทอง 
1427 นายยุทธนา สัจกุล 
1428 นางอวยพร ศรีสุวรรณ 
1429 นายสวาง ทองเทพ 
1430 นายประดิษฐ บุญโชติ 
1431 นายอักษรา ทารักษา 
1432 นางเนาวรัตน ฆองกังวาน 
1433 นายประสาน วรเพชรายุทธ 
1434 นายชัยวัฒน ศรีเจริญ 
1435 น.ส.ผองศรี ฟูใจ 
1436 น.ส.ทิพยวิภา คงทน 
1437 นายธนรัตน อุปนันไชย 
1438 นายจรูญ หมายดี 
1439 นางสมบูรณ แกวประทุม 
1440 นายภูวเดช รมพยอม 
1441 นายอุดม คลังแสง 
1442 นายสุรเดช อินทราชา 
1443 นายประกิจ อภิรัชตานนท 
1444 นายวัชรโสภณ ยามโสภา 
1445 นางรัตนา มัธยันต 
1446 นายอภิชาติ ชูกลอม 
1447 นายวาส สะลิมาต 
1448 นายพรรษา สีเหลือง 
1449 นายณัฐภัทร บุญจีน 
1450 นายมังกรทอง ทูลพุทธา 
1451 นายศิริศิลป ศิลปบูรณะ 
1452 นายประดิษฐ บัวสระ 
1453 นายเจริญ ชางสีสังข 
1454 นายมนัส เกิดสมบูรณ 
1455 นายถนอม สมคำ 
1456 นายบุญเสริม แมนทิม 
1457 นายอำนาจ อำพันเสน 
1458 นายประสพ ชวยจันทร 
1459 นายอาทิตย กองริม 
1460 นายชัยเดช สีเหลือง 

1461 นายสมนึก เพชรประดับสุข 
1462 นายสมพล วรรคตอน 
1463 นายโยธิน สุคันธมาลา 
1464 นายสุเทพ บุญทะวงค 
1465 นายสมพงษ ฤกษยาม 
1466 นายคณาวุฒิ เพชรล้ำ 
1467 นายยนต มะลิสอน 
1468 นายอภิชาติ ผิวสอาด 
1469 นายพิสิษฐ ปยสมบุญ 
1470 นายสมหมาย เจอแกว 
1471 นายปญญา โปรงมณี 
1472 นายวาป พรมรัตน 
1473 นายพุทธิพงษ สำราญรมย 
1474 นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ 
1475 นายยุทธ ศรีสงคราม 
1476 นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต 
1477 นายอำนาจ ฉ่ำมะนา 
1478 นายพลากร พรสรายุทธ 
1479 นายนุชิต จันทาพูน 
1480 นายอำนาจ ไพรวรรณ 
1481 นายวันชัย เทพแจมใจ 
1482 นางกัลยา ศรีจันทร 
1483 นางศิริกัลยา มานะสถิตย 
1484 นายธวัช เขียวมาก 
1485 นายปราโมทย ดำสาคร 
1486 นายสุรศักดิ์ ประภาโส 
1487 นายสมบัติ เกษมภักดีพงษ 
1488 นางสุวิมล เกษมภักดีพงษ 
1489 นายณรงคเดช โอชารัตน 
1490 นายตั้ง กวางทุม 
1491 นายสุเทพ เรงรัด 
1492 นายพงศภรณ สดับธรรม 
1493 นายสมปอง พึ่งอยู 
1494 นายสุทธิ กุลสา 
1495 นายปรีชา เกตทองสง 
1496 นางกอมาศ มาสันเทียะ 
1497 นายดุสิต พันธุรัตน 
1498 นายศิลปชัย ทองบุญ 
1499 นายคำเผียน คงชาลี 
1500 นายวิลัย โสมชัย 
1501 นายสมคิด เพ็ชรอยู 
1502 นายประสพ เหล็งไทย 
1503 นายประสิทธิ์ เฉยปญญา 
1504 นางอัญชลี พลายบุญ 
1505 นายรุงรัตน ปราบพาล 
1506 นางสมใจ กีฏามระ 
1507 นายสวงค จงแจงกลาง 
1508 นายสมร ไชยเดช 
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1509 นายศักดิ์ แกวคุณเลิศ 
1510 นางลักษณา โฉมงาม 
1511 นางณัฐณิชา แกวเกตุ 
1512 นายเรือง เปงเสา 
1513 นายเกษม ผิวคำ 
1514 นางจริยา ไชยพิสิทธิ์ 
1515 นายเดชธนา นระแสน 
1516 นายวิษณุ กุมภคาม 
1517 นายสมบูรณ ใจวงศ 
1518 นายเธียรพิพัฒน มีศร 
1519 นายสถิตยพงศ เชื้อทอง 
1520 นายสมพร การสมดี 
1521 นายนพดล เหล็กบุญเพชร 
1522 นายวันชัย คาไม 
1523 นายวินัย บุญมาดำ 
1524 นางชญานนันท วารี 
1525 นายนุกูล ธรรมนิยม 
1526 นายสมคิด ลิ่มตระกูล 
1527 นายสัณหวัช ศิริทวี 
1528 นายไพรินทร โชคพิศาลทรัพย 
1529 นายสมเกียรติ อยูรอด 
1530 นายภีระพงค อุนสกล 
1531 นายศุภชัย ไชยวรรณ 
1532 นายนิเวศน สกุลศึก 
1533 นายสมบัติ ธรรมโชติ 
1534 นายพิชัย เอกศิริพงษ 
1535 นายวีรศักดิ์ บัวเคลา 
1536 นายชาติโกศล ออนสนิท 
1537 นายพิทักษชัย จรินเดช 
1538 นายพนม โตขำ 
1539 นายจำเนียร ตนแกว 
1540 นายธรรมรัตน หาทูล 
1541 นายกุลชาติ ทองออน 
1542 นายอำนาจ จุติผล 
1543 นายอุดม หมั่นงาน 
1544 นายเดชา วัยกิจ 
1545 นายบรรจบ ชีพรับสุข 
1546 นายอินจันทร สายนวล 
1547 นายสมชาย นาคซื่อตรง 
1548 นายจรัส ดวงใย 
1549 นายบุรินทร สุดลาภา 
1550 นายวินัย ลิ่มพานิช 
1551 นายวัลลภ มาลีผล 
1552 นายทำนอง จิมานัง 
1553 นางอาภรณ วงศนวพรรณ 
1554 นายแดง สุวัฒนะ 
1555 นายธีรวิทย โชติ 
1556 นายดำริห สิงหโต 

1557 น.ส.ชลดา ออนอาษา 
1558 นายสุพจน กอมนอย 
1559 นายทักษิไณย อินทรรัสมี 
1560 นายอดิศักดิ์ ประทุมมา 
1561 นางรัตติกร สวางวงษ 
1562 นายอรรณพ นิติศานนท 
1563 นางทัศนีย รัศมิทัต 
1564 นายสมัย วงควิจิตร 
1565 นายเอกลักษณ อินทรรัตน 
1566 นายไพศาล ยุติธรรมภิญโญ 
1567 นายกาเหวา จิตชม 
1568 นางจีรา จามจุรี 
1569 นายวีระพันธ บุษบงค 
1570 นายประเสริฐ ทิพยภักดี 
1571 นายวิไล ชนะพล 
1572 นายสุกิจ แสงสุข 
1573 นายเมืองมน ทองลาด 
1574 นายนิวัฒน สงมา 
1575 นายสุพจน ระวิวรรณ 
1576 นายสมศักดิ์ วงศร 
1577 นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ 
1578 นายรวย จันทรสวัสดิ์ 
1579 นายสุรนาท ตระกูลนาเลื่อมใส 
1580 นายสุรชัย ศรีรัตนพรพันธุ 
1581 นายอารักษ ชุมจิตร 
1582 นายศุภวัฒน มะทะ 
1583 นายพีรพงศ ธีรพงศศร 
1584 นายสุทัศน สสิพรรณ 
1585 นางมุกดา เสนหนู 
1586 นายบุญชวย กองนอก 
1587 นายครรชิต วงคพระยา 
1588 นายจำเริญ สุพงษ 
1589 นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท 
1590 นายวิไล สวัสดิ์ลน 
1591 นายจำนง กลายเจริญ 
1592 นายสามารถ สุภามณี 
1593 นายชนะ ผิวเหลือง 
1594 นางจริยา ธงพรรษา 
1595 นายวีรยุทธ งานฉมัง 
1596 นายอาทิตย เพชรล้ำ 
1597 นายสมสุข จารุศุภกร 
1598 นายบูสัน หวังกุหลำ 
1599 นางกฤติมา ชัยชนะ 
1600 นายจำเริญ ขันเพ็ชร 
1601 นายเสวียน เรืองเจริญ 
1602 นายอิทธิพล โสมาศรี 
1603 นายสมบัติ พุมเนียม 
1604 นายสมชาย ขำวุฒิ 

1605 นายวรรณชัย บุญสิทธิ์ 
1606 นายสมชาย อรุณ 
1607 นายโสภณ ทิพยอาภากุล 
1608 นายอำนาจ สรอยเกียว 
1609 นายจรูญ ยะสิทธิ์ 
1610 นายวิจิตร บุษดา 
1611 นายโกศล นุยชวดี 
1612 นายเขมทัศน อนุกูล 
1613 นายสามาศ สุดจันทร 
1614 นายเกียรติศักดิ์ เปยงเรือน 
1615 นายพรพจน รุกขสนธิ์ 
1616 นายวิจิตร สิมมา 
1617 นายวัฒนา พงษพันธ 
1618 นายชนะ สุนสาระพัง 
1619 นายกมล พันทุม 
1620 น.ส.กัลยา เพิ่มพูล 
1621 นางสุวรรณา คลอยอรุณ 
1622 นายมังกร นวลศรี 
1623 นางวิไลวรรณ จันทรไทย 
1624 นายนพดล เลื่อมตา 
1625 นายกนกศักดิ์ ชื่นพิบูลย 
1626 นายธรรมสินธุ คุณะกุล 
1627 นายบรรจง เดชครอบ 
1628 นายกมลวัฒน ยังสังข 
1629 นางอรทัย มีมังคละ 
1630 นายยุทธพงศ จันทรฟอง 
1631 นายสมชาย พลอยแดง 
1632 นายสุรพงษ พลวิเศษ 
1633 นายพิชัย ถิระศุภศรี 
1634 นายสุวรรณชัย ชีพดำรงวนา 
1635 นายสมใจ ชวยสุด 
1636 นายนิรมิตร ธรรมสะโร 
1637 นายระพีพัฒน ศรีวะสุทธิ 
1638 นายสุพร เพงพิศ 
1639 นายสัมฤทธิ์ สังขทอง 
1640 นายยุทธชัย ปทมสนธิ 
1641 นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรอุดม 
1642 นายสมพงษ มะหันต 
1643 นายโชติ จันทรสุขศรี 
1644 นายจรัญ ชูสม 
1645 นายไพโรจน ผิวออน 
1646 นายดำเนิน กำเนิดหลม 
1647 นายดล ชอบหวาน 
1648 นางชัฏชนี วันดีเรืองไพศาล 
1649 นายณัฐกฤษณ พลเพชร 
1650 นายสมบูรณ มูลวงศ 
1651 นายทองกฏ นนทลือชา 
1652 นางสุมาลี หมื่นทอง 

1653 นายสิริวุฒิ วงศจร 
1654 นายสมนึก ชัยพงศ 
1655 นายวิทย ชุมภู 
1656 นางจันทนา อักษรนำ 
1657 นายประสงค ชูทอง 
1658 นางอรวรรณ สวีระสฤษดิ์ 
1659 นายอภิสิทธิ์ ปนแกวแสง 
1660 นายคาวี บัวคำ 
1661 นายวรพต ไตรรัตน 
1662 นายอนุพงษ อุนเรือน 
1663 นายสมศักดิ์ ชัยวิสิทธิ์ 
1664 นายชัยภูมิ ปวงจันทร 
1665 นายกฤษณ ชอกิจ 
1666 นายไชยยุทธ พรมพิมพ 
1667 นายอภิจิตร นามรส 
1668 นายพงษเพชร ศรีจูม 
1669 นายสุนทร พรอมสุข 
1670 นายพงษไพ ศรีพงศพยอม 
1671 นายประสิทธิ์ จันทรทรง 
1672 นายสัมภาส รามศิริ 
1673 นายพงษศักดิ์ อุปถัมภ 
1674 นายโกมิน แกโอก 
1675 นายวิชัย ดวงจันทร 
1676 นายยงยุทธ คำสวัสดิ์ 
1677 นายพจน ทรัพยสิน 
1678 นางกฤตยา ขอถือกลาง 
1679 น.ส.อธิชา นิลพฤกษ 
1680 นายสวาง ใจจาย 
1681 นายหยีด มรรคาเขต 
1682 นายวงศพัทธ เงียบประเสริฐ 
1683 นางสุภา นิลหยก 
1684 นายชะนะ ชูขำ 
1685 นายณัฐพงศ ยอดเมือง 
1686 นางอรวรรณ ไชยขันธ 
1687 นายสุวิทย พลเดช 
1688 นายสัมพันธ ใจสุดา 
1689 นายสุรเชษฐ มั่นคง 
1690 นายบุญทัน โพกิลา 
1691 นายสุพจน จิตติอาภรณ 
1692 นายวิคิด แกวดวงดี 
1693 นายสมบูรณ รัตนะชีวะกุล 
1694 นายธนากร หงสพันธ 
1695 นายสุทัศน ทรัพยภู 
1696 นางกาญจนา นิ่มพิลา 
1697 นายสุพิน พลไธสงค 
1698 นายจิตรกร สังขพิชัย 
1699 นายเสถียร เดือนดาว 
1700 นายไชยา ยัญญจันทร 
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1701 นายเอกรัตน พรหมศิริแสน 
1702 นายทักษิณ ยาโน 
1703 นายยมนารถ หนุนเจริญ 
1704 นายพิเชฐ วัฒนาโกศัย 
1705 นายเอกชัย สีตะสาร 
1706 นายสิทธิกานต เชื้อเมืองพาน 
1707 นายกมลชัย ไชยโรจน 
1708 นางแสงสุริยัน เหลาแสง 
1709 นายประชัย ศรีจามร 
1710 นายเลิงตระกูล บุญธรรม 
1711 นายวารี ยัญญะจันทร 
1712 นายวิรัส เมืองโคตร 
1713 นายสมศักดิ์ ชิปานันท 
1714 นายบุญเลื่อน สมกัน 
1715 นายนฤมิต ประจิมทิศ 
1716 นายสุธรรม อาดนนทลา 
1717 นายสุรพล ปูแดง 
1718 นายบุญลือ เกษภิบาล 
1719 นายวีรศักดิ์ สังขอุน 
1720 นายเพ็ชร หงษโยธี 
1721 นางมยุรี วรรณพินิจ 
1722 นายบุญธรรม เขมนหมาย 
1723 นายเอนก อินหนุน 
1724 นางพาพร เชื้อทหาร 
1725 นายเรวัตร ทงสาร 
1726 นายประมวล มาหาร 
1727 นายชัยสิทธิ์ ทวิสุวรรณ 
1728 นายพิษณุ กรกิ่ง 
1729 นายถาวร สัมพันธ 
1730 นายสมิทธิ์ โพธิสวัสดิ์ 
1731 นายธีรพล ปทมนิรันดรกุล 
1732 นายสะอาด ปนวิชัย 
1733 นายชัชวาลย กุลทอง 
1734 นายแสงดาว มีศรีแกว 
1735 นายมานพ ทองดี 
1736 นายสุพจน จรินเดช 
1737 นายวิรัตน วงษสวาสดิ์ 
1738 นางสิรินทร ปานขำ 
1739 นายสมบัติ สุรินทร 
1740 นางอำนวย หิรัญสาย 
1741 นางประกาย อินทรสมใจ 
1742 นายนนทวัฒน ศิริมงคล 
1743 นายสหรัฐ ศิริวรรณ 
1744 นายเจวิทย คำนึงผล 
1745 นายวีระชัย คำเพ็ง 
1746 นายพิเชษฐ เหลาตระกูล 
1747 นายชินนะกร ศรีพุทธา 
1748 นายธนิน อินทรทอง 

1749 นายจรัญ พริบไหว 
1750 นายนัฐพล หนอคำ 
1751 นายผจญ พลพิชัย 
1752 นายอนุพงศ เซี้ยมกั้ง 
1753 นางยุวดี เพชรยอย 
1754 นายเสริม จินดาคำ 
1755 นายประสาร เจนสวัสดิ์พงศ 
1756 นายอนุกูล สุภาโชค 
1757 นายสมชาย กิตติชัยศรี 
1758 นางวรรณา ปอมสุวรรณ 
1759 นายทองคำ สีพูแพน 
1760 นายอนุวัตร ชอบชน 
1761 นายรัชพล พยุงสิน 
1762 นางพวงงาม พันธนอย 
1763 นายมงคล ธงสิบเจ็ด 
1764 นายเจษฎา มากลั่น 
1765 นายสุปน อุตลูม 
1766 นายสมภาร จันทรแสงสี 
1767 นายเข็มรัตน ธงพรรษา 
1768 นายวุฒิมาศ จันทรมา 
1769 นายสังเวียน สาหราย 
1770 นายชิตพล ใยพันธ 
1771 นายจิรศักดิ์ ปรุงกลาง 
1772 นายสุทธิพงษ วงศตาหลา 
1773 นางประดิภา โนรีเวช 
1774 นายสายันต สายชู 
1775 นายวิเชียร ครองรัตน 
1776 นายยงยุทธ สมฤทธิ์ 
1777 นายสุทิน แสงฟาเลื่อน 
1778 ร.ตธิติพัทธ วงศนวพรรณ 
1779 นายเสนาะ วิริยาลัย 
1780 นายประเสริฐ วรินทร 
1781 นายเสกสันต หงษทอง 
1782 นายขจร ยอดยิ่ง 
1783 นายชัยชนะ วิชัยดิษฐ 
1784 นายครรชิต ยองใย 
1785 นายจำนัน มั่นหยวก 
1786 นายคณิศร ทับทองหลาง 
1787 นายอัศวิน กลับแปน 
1788 นายยุทธพงษ นาโสก 
1789 นางสุภา มาลากุล ณ อยุธยา 
1790 นายสมหวัง น้ำบุญเย็น 
1791 นางสมใจ อภิชาตมานนท 
1792 นายชูชาติ ดำปาน 
1793 นายสุขสวัสดิ์ คำวาโย 
1794 นายวิชัย จันทรเมือง 
1795 นายพัฒน หลาแกว 
1796 นายประกอบ ชูศรี 

1797 นางปรียาภรณ วรภคบุญญา 
1798 นายจำเนียร ธิวงค 
1799 นางนงลักษณ ยาวุฒิ 
1800 นายนเรศ เพชรขวาง 
1801 นางดวงสุชาดา บุญประเสริฐ 
1802 นายวีรชัย โสตบุรุษ 
1803 นายสมใจ เย็นทั่ว 
1804 นายชุมพล สังขมณี 
1805 นางวาลี พวงพี 
1806 นายเดชา นิยม 
1807 นายสงัด โรจนติรนันท 
1808 นายเสริม สารเงิน 
1809 นางพินัญญา ทองน้ำวน 
1810 นายพีระเดช สิงหประเสริฐ 
1811 นายวิชาญ ขันธแกว 
1812 นายอังกูร ยวงสุวรรณ 
1813 นายชัยสิทธิ์ เมฆอากาศ 
1814 นายสุทธิพงษ เมฆพักตร 
1815 นายจินดา นันทะกูล 
1816 นางอรุณี หนูนิล 
1817 นายขวัญชัย ยอดเมือง 
1818 นางพัชรี รัตนเทพบัญชากุล 
1819 นางทิพยธัญญา ชูปน 
1820 นายพิสิษฐ ธนกุลวุฒิโรจน 
1821 นายสุปญญ เทียนดำ 
1822 นายสำฤทธิ์ สุขประเสริฐ 
1823 นายเสวต มูลทุง 
1824 นายสถิตย กลิ่นจันทร 
1825 นายแกนแกว กลิ่นจันทร 
1826 นางศิริพร สมบัติ 
1827 นายณัฐพันธ ผาสิงห 
1828 นายประจักษ ปราชญาพันธุ 
1829 นายทองใบ คำวาโย 
1830 นายไพฑูรย มณีงาม 
1831 นายกมลชัย เรืองศรี 
1832 นางรุงเรือง เกตุพงศ 
1833 นายชยาวุธ ลิ้มไกรสรรณ 
1834 นายสืบสกุล ลังการสิทธิ์ 
1835 นายธนัช คูรฑารักษ 
1836 นายสันติ เอกะวิภาต 
1837 นายนิเวศน กาวีระ 
1838 นายหาญชัย จันทรกรณ 
1839 นายสำเริง ชิวหากาญจน 
1840 นายสมฤทธิ์ คงเมือง 
1841 นายชยพล เรือนคำ 
1842 นายสมชัย โบศรี 
1843 นายมงคล หงษสามสิบเจ็ด 
1844 นายเรวัชน เณรโต 

1845 นางสมจิตร บุญชูดวง 
1846 นายชัยวัฒน ทวมอน 
1847 นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ 
1848 นายพงษศิริ ถือคำ 
1849 นางวิลาวัลย โพธิวรรณ 
1850 นายวุฒิพันธุ วังใน 
1851 นายอภิชาติ เข็มเงิน 
1852 นายวสันต จารุศังข 
1853 นางรุงทิวา แสนนรินทร 
1854 นายเมธี ปานทอง 
1855 นายไล เนตรแสงสี 
1856 นายกาน ผงสุภา 
1857 นายชวทัช นนทวงศ 
1858 นายสุรพล เกวี 
1859 นายสมนึก โฉมงาม 
1860 นายประเวช ยอดดำเนิน 
1861 นางกาญจนา ฤกษเมือง 
1862 นางปญจรัตน จินตนา 
1863 นางสุภัทรา แกวสวาง 
1864 นายวิษณุพงษ ดวงแกว 
1865 นางชไมพร โยธาวุฒิ 
1866 นายบุญให เอียดสกุล 
1867 นายประสิทธิ์ ดวงสีจันทร 
1868 นายอัศวิน จันทรเรืองศรี 
1869 นายประจักษ ภาจันทรลา 
1870 นางสุวรรณี จันทวงศ 
1871 นายสงกรานต เวียงคำ 
1872 นางสมร กองพรม 
1873 นายสมรภูมิ นพเกา 
1874 นายเกรียงศักดิ์ ขวัญดี 
1875 นายสุเวช ไขมุกข 
1876 นางทัศนีย ศรีมหาบรรณ 
1877 นายตอง วรรณสาร 
1878 นายชาติชาย บัวเผียน 
1879 นางประทิน นันกลาง 
1880 นายทนู นันกลาง 
1881 นางสมร ไชยพัฒน 
1882 นายอัมพร พวงพารา 
1883 นายกิติศักดิ์ โลมะบรรณ 
1884 นายชาญยุทธ กุลสูงเนิน 
1885 นายประภาส เพชรยอย 
1886 นายประมวล สังขทอง 
1887 นายสุวรรณ กลีบสัตบุตร 
1888 นายสมชาย รัตนเกตุ 
1889 นายดาวเรือง สมุทรเสน 
1890 นายสงวน ผากิ่ง 
1891 นายณรงคฤทธิ์ คำลือ 
1892 นายกฎ ชัยพินิจ 
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1893 นายโกวิท พรายแกว 
1894 นายเสนห สายนาค 
1895 นายเมฆ ชางฆอง 
1896 นายอภิชาติ นุตเจริญ 
1897 นายสมชาย อินทนานนท 
1898 นายสิงหแดน อูตุม 
1899 นายยงยุทธ เสียงล้ำ 
1900 นายรุงเรืองชัย ทองคำ 
1901 นายบุญเพ็ง ชาชูรส 
1902 นายดิเรก บรูณะศักดิ์สกุล 
1903 นายประเสริฐ เสงี่ยมอยู 
1904 นายสมชาย แกวทูล 
1905 นายวิโรจน ทองม่ัน 
1906 นายณรงค สายคำพล 
1907 นายนพดล จิตรเที่ยง 
1908 นายมนู รัตนคุณ 
1909 นายสมบัติ อยูเพ็ชร 
1910 นายไพบูลย เอี่ยมละออ 
1911 นายชัยรัตน วงศฟู 
1912 นายจักรกฤษณ ภาคการ 
1913 นางปยะฉัตร ศรีประเสริฐรัตน 
1914 นายสมศักดิ์ ทองบานบอ 
1915 นายอำนวย สำราญศรี 
1916 นายจักกรี ตั้งอั้น 
1917 นายยอดชัย จันทรกระจาง 
1918 นายธนวัฒน รบกลา 
1919 นายธนดล ภาคยสมพงษ 
1920 นางจิรภัทร สุรินทร 
1921 นายทิวากร ประยูรชาญ 
1922 นายชัยสิทธิ์ นิตยสุข 
1923 นายสุชาติ ชูมี 
1924 นายชำนาญ ชลทรัพย 
1925 นายหนูกัน บุญเกิน 
1926 นายบุญมี จันทฤกดี 
1927 นายประเกียง เชียงปว 
1928 นายจำรัส อินตะ 
1929 นายกมลาศ อิสสอาด 
1930 นายณรณชัย ชูสุวรรณ 
1931 นายประสิทธิ์ แกวใจ 
1932 นายอนุสรณ โตวรรณ 
1933 นายไสว จันทฤกดี 
1934 นางวัลลยา วองไว 
1935 น.ส.สุจินต สดเสมอ 
1936 นายสมชาย แสงดา 
1937 นายวิหาญ หลาทอง 
1938 นายสุวรรณ เสมลับ 
1939 นายรุงศักดิ์ เที่ยงตรง 
1940 นายวิชัย ดูดดื่ม 

1941 นายวินัย เพียแกว 
1942 นายสุวิทย คำใส 
1943 นายกอเซ็ง หะเลาะ 
1944 นายกิติศักดิ์ แสนปดสี 
1945 นายสุริยันต โกษา 
1946 นายวิลาส ขวัญเยื้อง 
1947 นายกฤษดา ปาณะบุตร 
1948 นายจารุวัฒ เต็มไพโรจน 
1949 นายเอกศักดิ์ เที่ยงธรรม 
1950 นายโกวิทย สันตจิตร 
1951 น.ส.ภัทรานิษฐ วังมี 
1952 นางวัชรินทร ประเสริฐสุทธิ์ 
1953 นายบัวลม วันเย็น 
1954 นายอนัน กันแยม 
1955 นายดวงแกว กรรณิกา 
1956 นายณรงค เกษสา 
1957 นายบัญหยัด โยธะกา 
1958 นายสุทิน บัวทอง 
1959 นายประเวทย รบศึก 
1960 นายประธาน สุภาใจ 
1961 นายสุวรรณ ภานุนำภา 
1962 นายปรีดา เอมเปย 
1963 นายชาญศักดิ์ ภักวงษทอง 
1964 นายธงชัย ทองสุข 
1965 นายเล็ก สีสังข 
1966 นายสุรศักดิ์ นันทขวาง 
1967 นายสุธี สุวรรณลพ 
1968 นางทรรศนีย พัฒนเสรี 
1969 นายบุญสง แสงสวาง 
1970 นายอนวัทย สุโขธนัง 
1971 นายเจริญ พรมมา 
1972 นายณัฐวุฒิ วิงวอน 
1973 นางอังคณา เฉกแสงทอง 
1974 นายสุรพล อนันตกุศล 
1975 นายวิชัย อนันตศิริ 
1976 นายอาทิตย บุญรอด 
1977 นายมานพ คนดี 
1978 นายสมบัติ ทิพยเนตร 
1979 นายสาธิต มณฑาทิพย 
1980 นายประเวท เจริญเกียรติ 
1981 นายประจัญ ปงกา 
1982 นายเรืองศักดิ์ งดงาม 
1983 นายอรรครินทร เขียวสะอาด 
1984 นายทองสา ทูคำมี 
1985 น.ส.สุทธาทิพย ชอมะลิ 
1986 นายเฉลิมชัย ศรีสันต 
1987 นายสมบุญ สำราญวนากิจ 
1988 นางกนกพร วิภูษิตสมบูรณ 

1989 นางสุมาลี วีระชาติ 
1990 นายสถาพร พลราษฎรล้ำ 
1991 นายเจียร สุวรรณชาตรี 
1992 นางอารี เปยมพอดี 
1993 นายวัลลพ ภูมิเจริญ 
1994 นายสุบิน โคตรสขึง 
1995 นายสุขสวัสดิ์ สุภิวงศ 
1996 นายปรีดา ทาทอง 
1997 นายยงยุทธ เงินคลาย 
1998 นายรังสรรค ลวนมงคล 
1999 นายสุรพล พึ่งสวัสดิ์ 
2000 นายอำนาจ ทองมอญ 
2001 นางทิพยบุปผา ใบสมุทร 
2002 นายสุวิทย พั่วโพธิ์ 
2003 นายบุญมี นาระตะ 
2004 นายสมาน คำปา 
2005 นายฉลองชัย ศาลางาม 
2006 นายศุภมิตร อัตถดก 
2007 นายจันทร เพ็ชรเสา 
2008 นายสำเนียง ตาเสน 
2009 นายณรงค ถิ่นแฝง 
2010 นายปริญญา ไชยณรงค 
2011 นายเนตร แสนใจเปง 
2012 นายสวัสดิ์ สุรินทร 
2013 นายสุวินัย เพิ่มจรัส 
2014 นายนิเวช แกนุ 
2015 นายเดชา เจือกโวน 
2016 นางพัชรา เพิ่มทรัพย 
2017 นายสุดใจ ทรัพยะประภา 
2018 นายขวัญเมือง พิมพอุบล 
2019 นายสกนธ สกลพันธุ 
2020 นายเกษมสันต กันธิยะ 
2021 นายบุญสง ฟูฝน 
2022 นายรัฐพล จริงแลว 
2023 นายสหัส รัตนะกรี 
2024 นายมณเฑียร ปวีณานันท 
2025 นายจุมพจน สิทธิชัย 
2026 นางนิโลบล ศรีสุวรรณ 
2027 นายอดิศักดิ์ ดอกแกว 
2028 นายพนัส ชนวาศิลป 
2029 นายโกศล ผูกพันธไทย 
2030 นายรุง คำโถ 
2031 นายสมชาย หวังศุภางคกุล 
2032 นายกงพัฒน สงาลี 
2033 นายปน เห็มกัณฑ 
2034 นายสมเจตน ศรีเจริญ 
2035 นางสุนิสา พูนพิน 
2036 นายสมหมาย หอมชวย 

2037 นายเฉลิมเกียรติ สืบถวิล 
2038 นายดำรงศิลป วิเศษคุณ 
2039 นายเฉลิม แตงทอง 
2040 นายนพดล ปราบหงษ 
2041 นายประหยัด จักรแกว 
2042 นายทวีศักดิ์ จันทรคง 
2043 นายบัววัน สิทธิวงษ 
2044 นายรณยุทธ ภูมิคอนสาร 
2045 นายสุเทพ ลาภประสพ 
2046 นางอัมพร เชียงทอง 
2047 นายพันไซ แถวอุทุม 
2048 นายประสิทธิ์ คุมหมู 
2049 นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล 
2050 นายธนบูร นามรัสสี 
2051 นางณัชชนม คำบุศย 
2052 น.ส.วิไลวรรณ ธนะสูตร 
2053 นางปารณีย พลอยเพียงทอง 
2054 นางเสาวณี เพ็งสลุด 
2055 นายสมหมาย ชาวน้ำปาด 
2056 นายวรา บัวสาลี 
2057 นายพรหมวิหาร ตางสี 
2058 นายนิวัฒน บรมพิชัยชาติกุล 
2059 นายณัฐวุฒิ จินารัตน 
2060 นายอุระพงศ วัตตะพล 
2061 นายวรรณชัย แววสระ 
2062 นายไพวรรณ หงอกวิลัย 
2063 นายนพพร ขันคำ 
2064 นายสมรัก ฟกทอง 
2065 นายกฤษดา จันทรลา 
2066 นายวิทยา พรสุวรรณ 
2067 นายสมคิด สิงหสถาน 
2068 นายสมหวัง โวหาร 
2069 นายสมเดช ขวัญออน 
2070 นายสิทธิชัย สนเกื้อกูล 
2071 นายจำลอง จองจาย 
2072 นายประพันธ ฮาดดา 
2073 นายชาญยุทธ เทพพานิช 
2074 นางวิมล โสมสง 
2075 นายสำราญ รักษพันธ 
2076 นายสุนทร เชี่ยวชาญ 
2077 นายทองใส วงหกาฬสินธุ 
2078 นายวิชชุ อักษรชู 
2079 นายสิทธิ ดอนชัย 
2080 นายประชัญ คำมาบุตร 
2081 นายสมปอง ชวยจันทร 
2082 นายพิพัฒนพงศ ปนคำหนู 
2083 นายปรีชา ศิวะพฤกษพงค 
2084 นายเสถียร ถุงแกว 
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2085 นายโกมินทร เวินเกานอย 
2086 นายจันทร นาคตอย 
2087 นายทองอินทร มัญจะกาเภท 
2088 นายชุมพร เข็มเพ็ชร 
2089 นายสมคิด ดีดสี 
2090 นายเกยีรตศิกัดิ ์สมบรูณบรสิทุธ 
2091 นายเทียนชัย บุดดาคำ 
2092 นายอนันต ไชยศรี 
2093 นายมนตรี ดวงเดน 
2094 นายทนง ดวงสุภา 
2095 นายสราวุธ เชื้อสมุทร 
2096 นายทวิทย เตชะมา 
2097 นายดนัย เหมรา 
2098 นายสมศักดิ์ ฉีดเสน 
2099 นายปรารพ แปลงงาน 
2100 นายประสิทธิ์ กุลพรม 
2101 นายสุชาติ เจริญใย 
2102 นายธรรมรัตน จุฬามณี 
2103 นายไพบูลย ภูสถาน 
2104 นายสวาท บุญยอย 
2105 นายกูชาติ สงาศรี 
2106 นายปติพงษ ละเลิศ 
2107 นายเสรี โพธิ์พินิจ 
2108 นางศิริภา โพธิ์พินิจ 
2109 นายบุญชัย อินทวงศ 
2110 นายสมชาติ หลวงพรม 
2111 นายบุญญา สองเมือง 
2112 นายรัตนพันธ สะลิมาต 
2113 นายจำลอง สวัสดิ์พูน 
2114 นายประยงค จามจุรี 
2115 นายทัศนา ชนะดี 
2116 นายวิสิฐ สาลีพันธ 
2117 นายภาสกร ทองคำ 
2118 นายอาริยะ ไทยเจริญ 
2119 นายชาญ บุญจันทร 
2120 นายสุรศักดิ์ คูณทวี 
2121 นายวิชาญ บุญเกื้อ 
2122 นางจิณหนิภา ยอยคุณา 
2123 นายวิชา สุวรรณามังกร 
2124 นายวุฒิ พันธุแกว 
2125 นายนรินทร หมื่นลึก 
2126 น.ส.ประนอม ชุมเรียง 
2127 นายดิเรก กุหลาบศรี 
2128 นายฉัตรชัย กาศลังกา 
2129 นายกิตติ ใจโฮง 
2130 นายภิรมย หอตระกูล 
2131 นายพิษณุ ศรีเพง 
2132 นายปญญา เจริญกลกิจ 

2133 นายเอกอรรถ จันทนุปาน 
2134 นายอำพล ศรีไหมนุน 
2135 นายนิวัต ดีสันเทียะ 
2136 นางจารุณีย กัลกาเทพเทพิล 
2137 นางนิตยา สายแวว 
2138 นายเฉลิมชัย โชติกมาศ 
2139 นายชาญณรงค อูดเจริญ 
2140 นายจตุรงค ธรรมเกษร 
2141 นายศิริพัฒน ธโนภาสสกุล 
2142 นายชัชพงศ ชูมี 
2143 นายปญญา ศรีจริยา 
2144 นายคมสัน กำเหนิดหลม 
2145 นางนวลทิพย ศิริกุล 
2146 นายอารมณ ศิริกุล 
2147 นางติด สมจิตร 
2148 นายสุเทพ ลิขิตแสนภู 
2149 นางณัฐจารีย วิชาโคตร 
2150 นายเสกสรรค เกตุตรง 
2151 นายวันชัย ทองโชค 
2152 นายธีระยุทธ แสนสามกอง 
2153 นายดวงคำ อัมพรประทาน 
2154 นายสุวรรณ สุวรรณวงศ 
2155 นายสนอง ธรรมเกษร 
2156 นายวิชัย วิใจคำ 
2157 นายวีรพงษ คำมาก 
2158 นายประโลม ศูนยจันทร 
2159 นายคำพันธ บุปผางาม 
2160 นายเขมชาติ ชวยเมือง 
2161 นายศักดา ปานเจิม 
2162 นางวิไล ปุบผะโก 
2163 นายชูชีพ สุขจำนงค 
2164 นายไชยยันต ไชยคำ 
2165 นางวิดา จอมประเสริฐ 
2166 นายสุรินทร วันนา 
2167 นายสุเทพ ภาโส 
2168 นายวัชรินทร อัครวงษ 
2169 นายฉัตรชัย สมสวย 
2170 นายประเนตร แกนปดชา 
2171 นายวิจักร พิกุลศรี 
2172 นายปรินทร พูนศิริ 
2173 นายสานันท วรรณะ 
2174 นางเพ็ญศรี หนูทอง 
2175 นายถวิล ปนแกว 
2176 นายวิชัย ศรีจันงาม 
2177 นายสุพจน ใจนอย 
2178 นายประคิด เดชโบราณ 
2179 นายประเทือง มะลิ 
2180 นายพัฒน ถิ่นถาน 

2181 นายวาสนา ทอทอง 
2182 นางวรียพรรณ โหมดเทศ 
2183 นายธงไชย ราชบัวขาว 
2184 นายปญญา เสือคลาย 
2185 นางนลฐญา ภักดีกุล 
2186 นายปญญา วงคชาชม 
2187 นางพัณณชิตา วงศชัย 
2188 นายสมพร คุมบุญนอย 
2189 นายสัญญา จันทรเดช 
2190 นางศิริลักษณ ทองอยู 
2191 นายสัญญา ปานกำเหนิด 
2192 นายทรงคุณ ดาลัดกวิน 
2193 นางสุภญาณี ขวัญเมือง 
2194 นายประพันธ นิลยาภรณ 
2195 นายนิวัติ นพแกว 
2196 นางเรณู จันทรศิริตานนท 
2197 นายสุเทพ ศิริรัตน 
2198 นายชูชาติ เนื่องชัง 
2199 นายสมชาย อรุณเนตร 
2200 นายรัตนชัย มูลศิริ 
2201 นางอันธนา ธรรมสรางกูร 
2202 นายพงศกร อุนอก 
2203 นางวริศตาร หนูแจม 
2204 นายสมัย อโณทัย 
2205 นางเครือมาศ ชัยจินดา 
2206 นายสุพรรณ ฤทธิ์วิเศษ 
2207 นางพัชรี ตุลา 
2208 นายสำราญ เพ็ชรพลพันธ 
2209 นางพัชราภรณ มีทอง 
2210 นายจิรวัฒน มิมำพันธ 
2211 นายวิเศษ ตลับเงิน 
2212 นายบุญสง มวงศรี 
2213 นางสุวรรณ พวงเพชร 
2214 นายไพบูลย พวงเพ็ชร 
2215 นายสอาด สุขเจริญ 
2216 นางละมอม วรพุทธ 
2217 นายนิรุตน ทวมอน 
2218 นายสงกรานต มะลิ 
2219 นายไกรลาศ วงศวานิช 
2220 นางสาลินี กำเนิดทาพญา 
2221 นายชาตรี วิชัยธวัช 
2222 นายชำนาญ สืบรักษ 
2223 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ 
2224 นายเกรียงศักดิ์ คงคาชวย 
2225 นายกาญ จำรัสวงศ 
2226 นายวิเชียร ฉ่ำสดใส 
2227 นายนุกร แกวตุน 
2228 นายสนอง สังหมื่นเมา 

2229 น.ส.สุนีย ศักดิ์เสือ 
2230 นายทวีศักดิ์ อธิสุมงคล 
2231 นายพงษศักดิ์ วุฒิสาร 
2232 นายพงษพันธ อำวงษ 
2233 นายบุญแถม ตามประสี 
2234 นายอารีย โสมสิทธิ์ 
2235 นายมะป มะดิง 
2236 นายวัลลบ ทองจารุแข 
2237 นายสิทธิพล ทองคำ 
2238 นายสมมาตร สมพงศ 
2239 นายภูวดล ราชแดะหวา 
2240 นายวีระ สุยะวานิช 
2241 นายโฉะ ยังหาด 
2242 นายนพดล ลานสม 
2243 นายบริพัฒน หลวงพรม 
2244 นายสุพล จิตวงศ 
2245 นางวีณา หนูยิ้ม 
2246 นางอำพร สัตยานุรักษ 
2247 นายประจบ นุชสิน 
2248 นายพินิจ บุษษาวงศ 
2249 นายธานินทร คลายแกว 
2250 นางอำไพ บุษดาจันทร 
2251 นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรหวน 
2252 นายประจักษ พิมพชาติ 
2253 นายจุมพล ยุวเดชกุล 
2254 นายอารัญ อารินทร 
2255 นายฤทธิศักดิ์ ดวงจันทร 
2256 นายมิตร อุตมะ 
2257 นายวีที แมสิ 
2258 นายรัตติกาล นวลแกว 
2259 นางสุรส วุฒิอิ่น 
2260 นายสนอง บัวสำโรง 
2261 นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ฤๅไกร 
2262 นายสงวนศักดิ์ งอยหลา 
2263 นายนพอนันต พูลสิงหธนดล 
2264 นายสมประสงค สอนไพบูลย 
2265 นายกัมพล กอศรีพร 
2266 นางพรพิมล อมรโชติ 
2267 นายไชยวิทย สุวรรณพงษ 
2268 นายธีระ เต็มองคหลา 
2269 นายจำรอง แสวงวงศ 
2270 นายวิโรจน โคตรสมบัติ 
2271 นายอนันต หมุนหวาน 
2272 นายอุทัย โลหทอง 
2273 นายทินกร ลังการ 
2274 นายสุพิน อนุบุตร 
2275 นายจำเริญ ชำนาญ 
2276 นายทรงเกียรติ มาศศรี 
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2277 นายสวัสดิ์ชัย สืบวงศ 
2278 นายวัฒนชัย จันทรสวาง 
2279 นายสงา สุวรรณรัตน 
2280 นายสุขคำ รอนกาด 
2281 นายตอปา แซะ 
2282 นายประเทือง โกมลเปรินทร 
2283 นางพันธออ สุขจิตภิญโญ 
2284 นายอุดม โพนภูงา 
2285 นายอินทอน เผือกปอ 
2286 นายสุเทพ ผูกโพธิ์ 
2287 นายปรีชา เสงี่ยมวิบูล 
2288 นายอินถา ทองมาลย 
2289 นายทวีพันธ กันทะพรหม 
2290 นายสมควร พรมมา 
2291 นายสุพจน เชื้ออินทร 
2292 นายจักรพรรดิ เวียงแกว 
2293 นายสุรพล กัณชัย 
2294 นายสมชาย จันทรประทักษ 
2295 นายสุกรี พงษเสือ 
2296 นายประกาศ สีดาชวย 
2297 นายประชา ขนุนปน 
2298 นายปริวัฒน แปนยอย 
2299 นางพวงทิพย อินทรสังข 
2300 นายมนัส ดีอุโมงค 
2301 นางจรินทร สุขเล็ก 
2302 นายเอกภาพ เครือคำไหล 
2303 นายจอม จันเทศ 
2304 นายสุรสิทธิ์ วงษเจริญ 
2305 นายรักษพล โพธิ์ทิพย 
2306 นายรงคฤทธ์ิ วงศวาท 
2307 นายณรงค โปธาจุม 
2308 นายสายฝน คุณะดอย 
2309 นายพงษศักดิ์ อิ่มชม 
2310 นายสังวร หมอกรอง 
2311 นางอารีย ทองแกวเกิด 
2312 นายพัฒนา มะลิรส 
2313 นางวลัยพร สถิตวิบูรณ 
2314 นางไพริน ชิปานันท 
2315 นายวินัย ธนาคำ 
2316 นางปทมา ทิพรส 
2317 นายดนัย นันตา 
2318 นายสามารถ ผดุงกิจ 
2319 นายนิพล ลองลม 
2320 นายนคร คำภูษา 
2321 นายมานิตย ปนศักดิ์ 
2322 นายมังกร ขวัญจำเริญ 
2323 นายบุญเปง ดูแมน 
2324 นายอาทิตย สุวรรณรัตน 

2325 นายสงกรานต กอมยี 
2326 นายพรชัย เกษหอม 
2327 น.ส.ศิรดา ผองสุขสวัสดิ์ 
2328 นายสงบ ไชยศรี 
2329 นายนพดล บุญเกาะ 
2330 นายกอเดช ทิ้งปากถ้ำ 
2331 นายอำนาจ หินเทา 
2332 นายพนม ซาวคำเขต 
2333 นายสุรพล จิตตดำรงค 
2334 นางสุธี วันตานาม 
2335 นายประจักษ กันภัย 
2336 นายพรพรหม ธเนศอนันต 
2337 นายประยูร ชัยปา 
2338 นายสุทธิ เชษฐบุตร 
2339 นายวัชรพล นันตะวงษ 
2340 นายประทวน อุตตโรทัย 
2341 นางพรพรรณ สัตถาภรณ 
2342 นายชด บูชา 
2343 นายเจริญ ใจชน 
2344 นายอนุสรณ วิริยะรัตนพร 
2345 นายโชคชัย หิรัญนา 
2346 นายยนตรชัย หิมะนันท 
2347 นางเพลิน ปานดำรงค 
2348 นายสราวุฒิ หาญโสดา 
2349 นางกันจนา บุญภักดี 
2350 นายบญุเหลอื พงศนภากาญจน 
2351 นายเสนห ตามศักดิ์ 
2352 นายเพลิน หวานขัน 
2353 นายวิชาญ อัยศูรย 
2354 นายสุเรียน นามเขต 
2355 นายกสิณ วงษสวัสดิ์ 
2356 น.ส.บุษกร โพธิวงค 
2357 นายณัฐชัย เบิกขุนทด 
2358 นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ 
2359 นายพิงคพันธ คำนา 
2360 นายสุรินทร เจือทอง 
2361 นายสมชาย เอี่ยมอาจ 
2362 นายธงชัย เตชะสิทธิ์ 
2363 นายรัตนชาติ นอยคนดี 
2364 นายสกล มุทาลัย 
2365 นายเกษมสุข ผูกไมตรี 
2366 นายสมเกียรติ กัลปพฤกษ 
2367 นายนิมิตร เจริญคุณ 
2368 นางสรวยทอง พิมสาร 
2369 นายบำรุง แสงสวาง 
2370 นายศุภฤกษ กลีเหลียง 
2371 นายสัญญา จุลลนันท 
2372 นายอินทรตา สุกทน 

2373 นายนภดล เลี่ยวตระกูล 
2374 นายเกียรติศักดิ์ ชูชาลี 
2375 นายประเดิมชัย ทะลิ 
2376 นายพยับ พูลเลิศ 
2377 นายบุญเพ็ง อุดรพันธ 
2378 นายภูมิมิณทร ดวงคง 
2379 นายสมฤกษ ศุภมิตรกฤษณา 
2380 นายนิเวศน จินดาสถาน 
2381 นายเรืองเดช ศรีพรหมมา 
2382 นายทรงศักดิ์ สุริยะวงศ 
2383 นายวินัย เทพเสนา 
2384 นายฉลาด ทองดำ 
2385 นายสำราญ ชัยสิทธิ์ 
2386 นายสายัณห ธงหนึ่ง 
2387 นายนิพล ตางจิตร 
2388 นายอนุรักษ บุญทับ 
2389 นายสุบิล ใจดี 
2390 นายอำนาจ คงเหมาะ 
2391 นายลือศักดิ์ โสตบุรุษ 
2392 นายวุฒิชัย ศรีทรงเมือง 
2393 นายคมน เครืออยู 
2394 นายสุรสิทธิ์ แกวพรรณา 
2395 น.ส.ณัฐวรรณ เทพเสนา 
2396 นายรณภพ ณรงค 
2397 นายไมตรี ธะนาคำ 
2398 นายพรชัย ใจมั่น 
2399 น.ส.กรรณิการ คลังทรัพย 
2400 นายชาคริต เสือใจ 
2401 นายมณฑป ศรีทอง 
2402 นายวิทยา นาคศิริ 
2403 นายมานพ ปนตา 
2404 นายเวียน ชูคำ 
2405 นายสุเทพ สิงหอินทร 
2406 นายภาณุ จูงสาย 
2407 นายวิสูตร ศรีสงวน 
2408 นายณรงคศักดิ์ กิจคา 
2409 นายบุญศรี สุขรัตน 
2410 นางสุภาวดี มณีรักษ 
2411 นายมานะ วินิยม 
2412 นางรัตนาภร ใจมั่น 
2413 นายคารม วังพิบูลย 
2414 นายเสรี นาคบุญ 
2415 นายนิกร พลตื้อ 
2416 นายภูษิต ระโพธิ์ 
2417 นายบุญลอม หนูสั้น 
2418 นางพิสมัย ทิพยสาตร 
2419 นายดาวอรณ แจงชูศักดิ์ 
2420 นายยงยุทธ ใจชุม 

2421 นายนนทพัทธ ละมุลตรี 
2422 นายมนูญ แออวม 
2423 นายวุฒิชัย เฝอคง 
2424 นายประพงษ อรรคสีวร 
2425 นายมานะ จิตฤทธิ์ 
2426 นายวิเชียร ศรไพบูลย 
2427 นางเทียนฤทัย แกวประเสริฐ 
2428 นายสมเกียรติ รัววิชา 
2429 นายสมพร ยืนยง 
2430 นายบุญธรรม ประทุมรัตน 
2431 นายประสิทธิ์ วงคตาหลา 
2432 นางจิตรา คำดี 
2433 นายสหัส กะลาสี 
2434 นางจุไรวรรณ เลงอี้ 
2435 นายองอาจ เลงอี้ 
2436 นายธนวัฒน ขัติยวรา 
2437 นายพรเลิศ คะชุนรัมย 
2438 นางวิภาวรรณ บุญชู 
2439 นายนิกร รินใจ 
2440 นายณรงคศิลป ถาวร 
2441 นายแสวง ฉาดฉาน 
2442 นางประดับ ไชยหะนาม 
2443 นายเกียรติกอง อภัยพันธ 
2444 นายทวีป วงษพานิช 
2445 นายทรงวิทย จันทรมณี 
2446 นายวีรวัฒน ศิวะบวร 
2447 นายสิทธิศักดิ์ ภูเนตร 
2448 นายสุชาติ ทองพุม 
2449 นายอุทัย สิธิ 
2450 นายธงชัย ทานุมา 
2451 นายประหยัด คอยชื่น 
2452 นายวิโรจน พวงภาคีศิริ 
2453 นางอรวรรณ ราษฎรบริรักษ 
2454 น.ส.วรรณวดี หงษาชาติ 
2455 นายทองพร พิทักษา 
2456 นายอำนาจ ครุธสุพรรณ 
2457 นายสมบูรณ พุทธวงศ 
2458 นายธนาธิป ไอศวรรยวงศ 
2459 นายศิริพงษ พรหมจิตต 
2460 นายทนงศักดิ์ ทารัตน 
2461 นายมงคล อินมงคล 
2462 นายนรินทร ตรียงค 
2463 นายรุงโรจน อังกุรทิพากร 
2464 นายประสาธน สุวรรณคำ 
2465 นายจำรัส คำมูล 
2466 นางอัจชนา หุตะมาน 
2467 นายนิพล ทูลพุทธา 
2468 นายนิคม ศรีละมุล 
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2469 นายเก็ม นราพล 
2470 นายวิเชียร สุขมะโน 
2471 นางสุจิตรา ชนะฤทธิชัย 
2472 นายประสิทธิ์ สุวรรณศร 
2473 นายสมนึก จันทรประดิษฐ 
2474 นายประสงค พุกซื่อตรง 
2475 นายสุเทพ บัวจันทร 
2476 นายอุทิศ โชติรัตน 
2477 นายเจริญ เพลงพิโรจน 
2478 นายธนกฤต สุขสำราญ 
2479 นายอำนวย ฝนคำอาย 
2480 นายสมคิด จันทรคาต 
2481 นายดวงแกว บัวแฝง 
2482 นายบุญมา อาชาชาญ 
2483 นายมนัส เถินบุรินทร 
2484 นางวราวรรณ ธนะกิจรุงเรือง 
2485 นายสมัชชา สังขทอง 
2486 นายสุริยะพงษ ศรีอิ่นแกว 
2487 นายอานุภาพ พิพัฒนโภคผล 
2488 นางณัฏฐกัญญา ศรีหาผล 
2489 นายทวีชัย อินอุตมา 
2490 นายฤทธิชัย พูลพนัง 
2491 นายธรรมนพ นวาวัตน 
2492 น.ส.กฤษณุลักษณ สิงหอินทร 
2493 นายสานิตย คลังทรัพย 
2494 นางปริยานุช บัวบาน 
2495 นายทองพูน ชัยกิ่ง 
2496 นายบุญนพ แปงใจ 
2497 นายโกญจนาท งามเนตร 
2498 นายอินสม หนอใจ 
2499 นายศุภสิทธิ์ ธรรมสาลี 
2500 นายจักรพันธ บุญสูง 
2501 นางดวงใจ ชื่นชมกลิ่น 
2502 นายเลื่อน รสเขม 
2503 นายหวง มาแกว 
2504 นายศุภชัย ใจกลม 
2505 นางอังคณา อังศุพิพัฒน 
2506 นายไพโรจน นาคบาง 
2507 นายปริญญา สมวงษอินทร 
2508 นายทักษิณ เสภารัตนานันท 
2509 นางประภัสสร กมลรัตน 
2510 นางจุฑารัตน วัยกิจ 
2511 นายบุญสง ศรียศสมบัติ 
2512 นางอรจิตต จักรกุล 
2513 นายทวี กันหาวัน 
2514 นางจำเรียง เจริญรัตน 
2515 นายวิชัย เสนาธรรม 
2516 นายวรรณชัย คงทอง 

2517 นายชาญณรงค ดวงดารา 
2518 นางทิฆัมพร เรงขวนขวาย 
2519 นายคำฟู กันแกว 
2520 นายณรงค วงษบำหรุ 
2521 นายพล สอนดี 
2522 นายบรรจบ เปรมปาน 
2523 นายสมศักดิ์ โคตะมะ 
2524 นางสุณี โคตะมะ 
2525 นายสมพงษ ประยูรมหิศร 
2526 นายอนันต เจริญสุข 
2527 นายวิจิตร คำวัง 
2528 น.ส.พัชรี เสือเปรม 
2529 นางจันทรดา เห็มรัตน 
2530 นายเจริญชัย เจริญศรี 
2531 นายอรุณเดช ภารัตนวงศ 
2532 นางจิตรา ชลัมพุช 
2533 นายวินัย รวงราช 
2534 นายสน พุมมา 
2535 นางสายใจ หงษาพุทธ 
2536 นางเกษแกว นิรมานสกุลพงศ 
2537 นายเวก แกวมุกดา 
2538 นายนรศักดิ์ วิจฝน 
2539 นายมานพ ดีขุนทด 
2540 นายสมชาย ทองคำใส 
2541 นายศักดิ์สิทธิ์ พัวตะนะ 
2542 นายผดุง เตปนยะ 
2543 นางธัญญภรณ ไชยศรี 
2544 นายวินัย พลาอาด 
2545 นางพวงทอง ขันคำนันตะ 
2546 นายประวิทย เหมือนเผาพงษ 
2547 นายสมเกียรติ ชื้นเย็นดี 
2548 นายศรีราณี ธนกิตติอนันต 
2549 นายสวาง สิทธิชยาพรกุล 
2550 นางวงดาว ประภาโส 
2551 นายนิยม สมฤทธิ์ 
2552 นายสมบัติ ออนสอาด 
2553 นายสมใจ ออนโพธา 
2554 นายสิงขร หมื่นหาญ 
2555 นายสุจิน สุนันตา 
2556 นายสัมพันธ รูปสูง 
2557 นายอดิเรก อินใจ 
2558 นายประภาส ถนนแกว 
2559 นายยุทธศักดิ์ แสนนรินทร 
2560 นางสิรภัทร สืบคา 
2561 นางปาริฉัตร เนียมพุมพวง 
2562 นายพรศักดิ์ นุรักษภักดี 
2563 นายคำปน ปนมา 
2564 นายธีรพัฒน ตื้อตัน 

2565 นายบุญทอง ชัยวงศ 
2566 นายเสถียร โพธา 
2567 นายศักดิ์ดา อินทรสิทธิ์ 
2568 นายอิสระ ศิริวัฒนกาญจน 
2569 นายธีรรัชต เอี่ยมเหมือน 
2570 นายสงกรานต เกตุทับทิม 
2571 นายวิชัย เจริญ 
2572 นายสัญญา วัฒนกุล 
2573 นางภัคจิรา นวนเทา 
2574 นายจำเนียร สุขแกว 
2575 นายอนุชิต จันทรวิมลพันธ 
2576 นายอดิมาน มะแอ 
2577 นายพรชัย ศรีโพธิ์ทอง 
2578 นายชัยพรรณ ศรีสุนทร 
2579 นายสุรชาติ เลาตระกูล 
2580 นายจรัญ รื่นพานิช 
2581 นายสราวุฒิ กังวีระนนท 
2582 นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ 
2583 นายชูชาติ พริบไหว 
2584 น.ส.จันทรฉาย โยธคง 
2585 นายอนุสรณ สนธิคุณ 
2586 นายทรงเดช สุขวุฒิกุล 
2587 นายสมศักดิ์ มณฑาทอง 
2588 นายประดิษฐ กระจาดทอง 
2589 นายชำนาญ สีคำ 
2590 นายสมบัติ ภูพันธ 
2591 นางลัดดา จริยเวทย 
2592 นายเมธี ยืนชีวิต 
2593 นางเพ็ญศรี ศรีจันทร 
2594 นายจำเริญ ศรีเที่ยง 
2595 นายพงศปณต นนทชัยพัฒน 
2596 นายประดิษฐ คลายศรีบุญ 
2597 นายสมชาย มีชัย 
2598 นางยุภา ดวงโยธา 
2599 นายศิริ คำสุข 
2600 นางสายพิณ เนียมพูล 
2601 นายสมคิด แสนโกด 
2602 นายพิริยะ ปญญาสาร 
2603 นายสุทัศน ปะละใจ 
2604 นายประยูรยงค หนูไชยา 
2605 นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ 
2606 นายสุรจิตต ครอบบัวบาน 
2607 นางสิริประภา ถึงคุณ 
2608 นายวิโรจน วรรณชัย 
2609 นายวิทักษ โพธิ์ศรีมาตย 
2610 นายอรรณพ ไชยลังกา 
2611 นายวิรัส โมลา 
2612 นายธนัทชัย ทิพยบุรี 

2613 นางเพ็ญรัตน คงฤทธิ์ 
2614 นางฐิตาพร สาระเวก 
2615 นายอัมพร ปานมงคล 
2616 นายนพรัตน ขวัญแสน 
2617 นายประสงค โนรีเวช 
2618 นายสุรศักดิ์ อิ่มเอิบ 
2619 นายสมชาย ผลฟก 
2620 น.ส.คนึงนิจ ตันนุกิจ 
2621 นายชาญณรงค สิงหแกว 
2622 นายสกล สาริกา 
2623 นายทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์ 
2624 นายวิเชียร แสงอินทร 
2625 นายอธิพงษ กอผล 
2626 นายณรงค หนูชูแกว 
2627 นายประธาน สังวรณ 
2628 นายวิวัฒน สลีสองสม 
2629 นายสาหยุด จีบโจง 
2630 นายคณิต ราชวาณิชย 
2631 นางอรทัย มณีโต 
2632 นายธนวัฒน พลพระ 
2633 นายอดิศักดิ์ แดงสกุล 
2634 นายสุชาติ จันทวงษ 
2635 นายวิภาค คุมแควน 
2636 นางพรทิพย ภุมรินทร 
2637 น.ส.สุวรรณี วงษจู 
2638 น.ส.ประนอม พรพานิช 
2639 นายประชัน ธรรมปอก 
2640 นายประวิทย โยธาราษฎร 
2641 นายศราวุฒิ โกอินตะ 
2642 นายชอบ บุตรเพียร 
2643 นายไพรัช มิ่งผล 
2644 นายอัสสดา เกื้อกากร 
2645 น.ส.เดือนรุง ขำทวี 
2646 นายหิรัญ เพชรมาก 
2647 นายปยะ แขงเพ็ญแข 
2648 นายสมมาต แผนกระโทก 
2649 นายสุรพล อินถา 
2650 นายเกียรติศักดิ์ ศรีมา 
2651 นายสุรัตน วิเศษลา 
2652 นางเพชรรัตน ชุมแวงวาป 
2653 นายพนม กระจางยุทธ 
2654 นายวิรัตน สิทธิมูล 
2655 นายสมชาย อยูนุย 
2656 นายนรินทร กันกา 
2657 นายวิชชา รวมสุข 
2658 นายสมชาย เลขาวิวัฒน 
2659 นายวรพจน ลอมลิ้ม 
2660 นายจรัญ พระสงฆ 
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2661 นายนพดล เมาจา 
2662 นายสมบุญ อยูสำราญ 
2663 นายยุทธ เทพกุล 
2664 นางลดารัตน แซลิ้ว 
2665 นายประพันธ โมสิกรัตน 
2666 นายชัยรัตน บุญศรี 
2667 นายทรงวุฒิ บัวเพชร 
2668 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ 
2669 นางยุพดี ชิกเหี่ยว 
2670 นางปญจมา ปญญาวิวัฒนกุล 
2671 นายวรัญู กดน้ำคำ 
2672 นายคำ คำบุญชู 
2673 นายสัญญา ศรีประดิษฐ 
2674 นายสมบัติ สรอยทอง 
2675 นางฉวี ดวงสมร 
2676 นายกิตติชาญ เลาหลา 
2677 นางศิริเนตร ขุนศรีหวาน 
2678 นายทองเล่ือน จันแกวบุญมี 
2679 นายกนกพันธุ ขึมจันทร 
2680 นายตระกูล เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา 
2681 นายมงคล ทิพยโพธิ์ 
2682 นายธีระ ปยะจันทร 
2683 นายสุมนต อุนใจ 
2684 นายประชา ลือชูวงศ 
2685 นายสมพงษ ขำชวง 
2686 นายประมาณ อุตกันภัย 
2687 นายธีระ ใจเด็ด 
2688 นางอรพินท สุวรรณทัต 
2689 นางธมกร ลายกนก 
2690 นางวรรณชรินทร จิตรสมัคร 
2691 นายทศพร ธนามี 
2692 นายณรงคศักดิ์ พงศดี 
2693 นายอมร โลนุชิต 
2694 นายพัฒน ทองใบ 
2695 นายสมเกียรติ ผิวดำ 
2696 นายนำพล เขียวคำปน 
2697 น.ส.ฐิติมา เรศสุข 
2698 นายทรงศักดิ์ สุขเกษม 
2699 นายธวัชชัย สองเมือง 
2700 นายจิรศักดิ์ ศรีสุวอ 
2701 นายวรรณชัย จันทรเพ็ญ 
2702 นายอภินัทธ แสนกันธิ 
2703 นายทินกร กลิ่นสุคนธ 
2704 นายสมจิตร ฤทธิปะ 
2705 น.ส.ปาณิศา อินทสะโร 
2706 นายชัยณรงค วิทยาวงศรุจิ 
2707 นายภาสกร นาชัยเวียง 
2708 นายบางรักษ เชษฐสิงห 

2709 นายสมชัย เสริฐศรี 
2710 นางสุพิชฌาย แสงแข 
2711 นายมานพ เชาวชำนาญ 
2712 นายเสมา วงคอินทร 
2713 นางอาวดี ปานเจิม 
2714 นายชัยเสน เหมืองหมอ 
2715 นางสุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน 
2716 นายตรีภพ ทิพยศักดิ์ 
2717 นายประภากร พัฒนคราย 
2718 นายธวัชชัย เมืองติ๊บ 
2719 นายเชาว ใจทิพย 
2720 นางปณิดา พัฒนพงศ 
2721 นางบุศรา พุมพวง 
2722 นายวัฒนชัย ฉิมแยม 
2723 นายสุทัศ เขื่อนเพ็ชร 
2724 นายสุทธิพงษ ไชยเมืองช่ืน 
2725 นายประกอบ นพกาศ 
2726 นายชัยนาจ ภูเพชร 
2727 นายดนัย อินทรสมใจ 
2728 นายเอกมินทร บุญพระรักษา 
2729 นายสรนันท จำปาศรี 
2730 นายสุเมธ ฉงวน 
2731 นายทวีป คงเหมาะ 
2732 นางสุพรรณ สุนทร 
2733 นางเกศรี ฉัตรเงิน 
2734 นายเกตุ สัมพันทะสิทธิ์ 
2735 นายเจษฎา เอนกคณา 
2736 นายอรุณ เกปน 
2737 นางรุงอรุณ ปานมงคล 
2738 นายวาที วีรกิโกศล 
2739 นายประชวน เสือแกว 
2740 นายสุชาติ สมหมาย 
2741 นายคิด ทาวัน 
2742 นายไพรัช อินตะจัง 
2743 นายสงคราม ยาพิกุล 
2744 นายโสภา ทองใหม 
2745 นางบุปผาชาติ วงศสุวรรณสิริ 
2746 นายวินัย จิตตสมสุข 
2747 นายหยัน สายทอง 
2748 นายเกียรติศกัดิ ์เพชรสกลุวงศ 
2749 นายมนตรี ยวนเศษ 
2750 นายบุญสง วงศภา 
2751 นายชอง คุมเครือ 
2752 นางศุภา ศรีสมัย 
2753 นายสงวน รัตนศศิกานต 
2754 นายบุญมี พิมพิสาร 
2755 นางสุพัตรา ประจง 
2756 นายเพียร ถึงคุณ 

2757 นายอดิศัย สุวรรณโณ 
2758 นายเสมอ การะเกษ 
2759 นายสุรินทร วิยาพราว 
2760 นายชัยวัฒน ทาปลูก 
2761 นายณรงค ดีขุนทด 
2762 นายมานพ ตูคำ 
2763 นายเมชาล ยะนาวงค 
2764 นายพฤกษ หลาบุตร 
2765 น.ส.เสาวลักษณ อุดมอภิรัตน 
2766 นางเพ็ญทิพ พิณสายแกว 
2767 นายพงศกร เครือสาร 
2768 นายเกรียงศักดิ์ เกตุเล็ก 
2769 นางพิมล บุญราช 
2770 นายวีระพล ยุภิญโญ 
2771 นายนิคม เกิดผล 
2772 นางจุไรรัตน สังขขาว 
2773 นายสมคิด เสนาะสันต 
2774 นายสมศักดิ์ นรสิงห 
2775 นายชิณวัตร แกวทอง 
2776 นายเสมอ กรวยทอง 
2777 นายวัชรินทร วิเชียรนพรัตน 
2778 นายสมศักดิ์ ไลย 
2779 นายวรวิทย รักษาแกว 
2780 นายเดชา จันทรฉาย 
2781 นายอุทิศ รมเย็น 
2782 นายธานินทร หอมหวล 
2783 นายนพดล พลลิพัง 
2784 นายประเวชน พิทักษธรรมกุล 
2785 นายสมหวัง แกวศรี 
2786 นายพินิจ ปนสุวรรณ 
2787 นายประจวบ อุนใจ 
2788 นายสังวาลย บุญกาล 
2789 นายบุญสอง จันทูล 
2790 นายประโยชน จิตอามาตย 
2791 นายอนุรักษ พลอยศิรินวกุล 
2792 นายมานพ งอยจันทรศรี 
2793 นายภิรมย เสนสิทธิ์ 
2794 นายสวรรค ตะวันคำ 
2795 นายสมบัติ แข็งแรง 
2796 นายธนพงษ จันทิมา 
2797 นางพรพรรณ จันทรเพ็ง 
2798 นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ 
2799 นายพงษศักดิ์ ประทุมมาส 
2800 นายสุเมธ ศิริลักษณ 
2801 นางลัดดาวัลย ประสาร 
2802 นายเกรียงไกร สีหรัตนปทุม 
2803 นายธัญนรินทร ณ นคร 
2804 นายอุธร สุทธิมิตร 

2805 นายมนัส แกวคำแสน 
2806 นายนิวัฒ เขื่อนพันธ 
2807 นายจำเนียร ศรีเรือน 
2808 นางสุภาษิต วงษกำภู 
2809 นางณัฐวรรณ เปาริก 
2810 นายไพรัชย วงศหนอ 
2811 นายจิโรจ เดชแพง 
2812 นายนิวัติ คชานันท 
2813 นายหอมหวล สมทรง 
2814 นายดวงจันทร กิรีรักษ 
2815 น.ส.นงลักษณ เอี่ยมศรี 
2816 นายสงา อินทจักร 
2817 นายบรรจบ เสือเหลือง 
2818 น.ส.ศิริลักษณ สุวรรณคำ 
2819 นายเอนก แปงใจ 
2820 นายอุนเรือน ปวงขันทะ 
2821 นายประสาน หิรัญญามาศ 
2822 นายนครสวรรค ศรีไสย 
2823 นายไพศาล เทียมยม 
2824 นายยงยุทธ ติ๋วสกุล 
2825 นายสุเนตร ตนแกว 
2826 นายกมลวิศิษฏ เสือเหลือง 
2827 นายอรชร อาจตน 
2828 นายอุทัย บัวพันธ 
2829 นายสมบัติ นันทสวาง 
2830 นายประจักษ จันทรแกว 
2831 นายอุปถัมถ กาบบัว 
2832 นายประยุทธ จิตรกลาง 
2833 นายภูริชร คำแกว 
2834 นายปราโมทย ใยพันธ 
2835 นายโฆสิต โพธิ์ไทรย 
2836 จ.ส.ต.รังสรรค นันทโพธิ์เดช 
2837 นายประภัสร ทองเต็ม 
2838 นายชัยณรงค ครามสูงเนิน 
2839 นางธันยพร ธรรมโชติ 
2840 นายมนูญ เศษศรี 
2841 นายสมสันต บุญเกษม 
2842 นางพรรณี ทับทองหลาง 
2843 นายวิโรจน รัตนพรเจริญ 
2844 นายสุรสิงห สุวรรณ 
2845 นายเสนห ศิลา 
2846 นายบุญจันทร ปดชา 
2847 นายสุวัฒน สุวรรณชาติ 
2848 นายบุญเหลือ โกยทรัพยมา 
2849 นายวรวิทย อิ่มทรัพย 
2850 นายสมใจ สวดสม 
2851 นายยงยุทธ ถาวร 
2852 นายภิญโญ จำปาทอง 
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2853 นายสมหมาย มีสี 
2854 นางปราณี นาคชำนาญ 
2855 นางวาสนา สีสังข 
2856 นางจีรกานต วงคปญญา 
2857 นายวสันต ชีวาภิสัณห 
2858 นายอำนวย ภูมา 
2859 นายจีรศักดิ์ กูลเรือน 
2860 นายวิวัฒน คุมภัย 
2861 นางกรองแกว ศรีพระราม 
2862 นายเอนก นาลาดทา 
2863 นายนฤดล สีชาติ 
2864 นายวิเชียร ขำสระนอย 
2865 นายอรรถชัย นาคบุตร 
2866 นายกิตติ ศักดิ์คะทัศน 
2867 นายสมัย พิษณุ 
2868 นายอาคเนย เปนใจ 
2869 นายวรรณะ ทองมี 
2870 นายคำรพ แกวพรรณราย 
2871 นายชรินทร เสนอินทร 
2872 นายชัยยา อินทรเสน 
2873 นายฐนพงษ ปุรินทราภิบาล 
2874 นางนงนุช วงควิจิตร 
2875 นางนิรมล นิลปาน 
2876 นายสถิรวุฒิ เกษแกว 
2877 นายสุเจนต สุริยะโสภา 
2878 นางอัจฉรา เหมือนประสงค 
2879 นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ 
2880 นายบุญธรรม จินะ 
2881 นายเมธี สังขทุง 
2882 นายเจนศักดิ์ บึงอำพันธ 
2883 นายสุภาพ ฦๅชา 

2884 นายศักดิ์สิทธิ์ ใจยะสาร 
2885 นายสมพงษ สีนวล 
2886 นายบัณฑิตย อ่ำทอง 
2887 นายทองลวย ชลพันธ 
2888 นายเอก ไชยศรี 
2889 นายจรูญ จันทวงษา 
2890 นายรังสรรค ไชยวงศ 
2891 นายสมคิด ติตะ 
2892 นางสุรัตน ธงไชย 
2893 นายวันชัย มาตุภูมานนท 
2894 นายดำรง สิงหนันท 
2895 นายประเทือง ชางพินิจ 
2896 นายสมปราชญ ผลชู 
2897 นายธรรมนูญ เนื่องพุก 
2898 นายรื่นฤดี วนัสสกุล 
2899 นายธีระศักดิ์ บุญชูดวง 
2900 นายโสภณ หุตะปาน 
2901 นายนคร บุญเมือง 
2902 นายสมใจ อินทรเอียด 
2903 นายพานิช หยงสตาร 
2904 นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ 
2905 นายถนอม มาออน 
2906 นางวิชญาดา ตรีสัตย 
2907 นางสยุมพร สวัสดิ์วงษ 
2908 นายเฉลียว สีทอง 
2909 นายประจวบ เพราะสำเนียง 
2910 นายมานิตย มณีทิพย 
2911 นายเมธินทร กาวิเต 
2912 นายประธาน ทองปน 
2913 นางดารุณี ทาเศษ 
2914 นายสมศักดิ์ จิตคงสง 

2915 นายชวลิต ไชยวรรณ 
2916 นายอำนาจ โพธิวรรณ 
2917 นายพงศธร พรอมขุนทด 
2918 นางปวีณา โพธิ์นอย 
2919 นายอดุลย ศุขะเนตร 
2920 นางเรฑิภา นิธิโชติมา 
2921 นายชวลิต ศุภสาร 
2922 นายสมัคร ดอนนาป 
2923 นายวิทยา โกษาผล 
2924 นายอริสรา วรัญญาณิชยกูล 
2925 นายทวีพูล เดชาวาศน 
2926 นายประพัฒนพงษ สขุปุระการ 
2927 ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา 
2928 นายมงคล สุภัคสกุลหิรัญ 
2929 นายพันธ สัจจโภชน 
2930 นายกวี ไชยชนะ  
2931 นายประทีป ปญญาบุตร 
2932 นายอุดม อินโองการ 
2933 ส.ต.อ.(ญ)บุญภา ชุมทอง 
2934 นางอมร ธนูบรรพ 
2935 นางสุนิตา หงนิพนธ 
2936 นางนิภา ทิพยพาวัลย 
2937 นายปริญญา โกเมศ 
2938 นายไพโรจน เครือยิ้ม 
2939 นายอนุสรณ สะสันติ 
2940 นายคมสันต วิสิทธิสาตร 
2941 นางจิรัฎฐ ปรานตประสิทธิ์ 
2942 ส.ต.อ.(ญ)ณัฐชยา คมขำ 
2943 นายเสนห แสนมูล 
2944 นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ 
2945 นางพรทิพย ทรัพยยิ่ง 

2946 นางเครือวัลย รังสิพานิช 
2947 นายสุวัฒน วรรณพินิจ 
2948 นายสมควร เกื้อนุม 
2949 นางธนิตา บังจันทร 
2950 นายอำนาจ ใจมอย 
2951 นายวุฒิพงษ ดงคำฟู 
2952 นางอุบล บุพพัณหสมัย 
2953 นายสมเจตน ชมบุญ 
2954 นางสุวนิจ มวลคำลา 
2955 นางนิภา ศุภชัยวัฒนา 
2956 นางศิริวรรณ ทับสุวรรณ 
2957 นางณัชชา วิสุทธิเทพกุล 
2958 นางพัชรินทร ปะละนาน 
2959 นายพิรส บุญชุม 
2960 น.ส.พูลศรี จันทรคลี่ 
2961 นางเพ็ญจันทร ยิ่งคง 
2962 นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์ 
2963 นายพิทักษ ชิดเครือ 
2964 นางพัชรินทร ยีตำ 
2965 นางวิภาวรรณ นันทรักษ 
2966 น.ส.ณัฐชนนษ อุปชฌาย 
2967 นางทิพวรรณ เสนาพิทักษ 
2968 นายลัทธิ โพธิสาร 
2969 นางรังสิมา เพชรล้ำ 
2970 นางสายชล อำลอย 
2971 น.ส.ฟองแกว กรีธาธร 
2972 นางสายใจ ผุดผอง 
2973 นายเกษม แสงเย็นยิ่ง 
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ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นายศกัดิช์ยั เต้ียนวล             500,000 
2 นายนพิร วนากมล             500,000 
3 นายสมบนิ มิง่ศิร ิ             500,000 
4 นายเฉลียว พนัธุภกัด ี             500,000 
5 นายทนงศกัดิ ์จนิาพร             300,000 
6 นายสนทิ หงษแสง             500,000 
7 นายทนงศักดิ ์ละมนูกจิ             300,000  
8. นายบวัหัน ตาดไธสง             500,000 
9 นายวสิวุทิ อนกุลู             300,000 
10 นายบญุโชต ิวงษพฒัน             500,000 
11 นายศริวิฒุ ิธานรีตัน          1,000,000 
12 นายวจิารย ประกอบแสง          1,000,000 
13 นายจกัรพงษ เกดิแกว             500,000 
14 นายอดลุศกัดิ ์นนเจรญิ             500,000 
15 นายสมจติต เทพมณ ี             500,000 
16 นายประพนัธ สนับญุตนั             300,000 
17 นายทวปี มัน่ชาวนา             500,000 
18 นายคนัถสุทิธิ ์บญุอาจ             300,000 
19 นายจรน แกวคง             500,000 
20 นายธนาธร นวลพลบั             500,000 
21 นายสกุจิ ชยัหาร             500,000 
22 นายพงศษา ละมาย             500,000 
23 นายสมัฤทธิ ์วรพฒุ             300,000 
24 นายวเิวช ไหวมา             500,000 
25 นายจำลอง คำแจง             300,000 
26 นายสำรวย จนัทรทอน             500,000 
27 นางกาญจนา พงีประสพ             300,000 
28 นายชาญชยั รกัษาพราหมณ             500,000 
29 นายสมบญุ สงิมะหนั             300,000 
30 นายศกัดิน์รนิทร สกุใส             500,000 
31 นายสราวธุ เฉลมิพงษ             300,000 
32 นายสทุธพิงษ ลอวงศงาม             500,000 
33 นายสนิงค มสูกิะ          1,000,000 
34 นายชาครติ บตุรศรี             300,000 
35 นายวโิรจน เชือ้ขาวพมิพ             450,000 
36 นายผาด อรุรีกัษ             500,000 

รายชื่อผูรับเงินคาสินไหมประกันชีวิตหมู 
ประจำป 2551 

(รวม 37,400,000 บาท) 

37 นายวนิยั จนัด ี          1,000,000 
38 นายไพบลูย จติตรงัษ ี             500,000 
39 นายอานนท เลศิอมรพมิาน             500,000 
40 นายพงษธาดา ศรพีนัธบตุร             500,000 
41 นายจรนิทร อฐิรตัน             300,000 
42 นางพชัร ีเหมอืงจา          1,000,000 
43 นายปรชัา ยวงเงนิ             300,000 
44 นางอญัชล ีอมัพนัธ              500,000 
45 นายวษิณ ุศลิปชยั             300,000 
46 นายสวุพิชญ ดษิสกลุ             500,000 
47 นายนรศิ เลก็บำรงุ             500,000 
48 นายสำราญ อดุกนัทา             500,000 
49 นายสมศกัดิ ์เนตริงัษวีชัรา             300,000 
50 นายสงบ เกษแกว  สงรอบท่ี 2             500,000 
51 นายพนัเทพ อนัตระกลู รอบท่ี 2             500,000 
52 นายสงกรานต เวยีงคำ             500,000 
53 นายชวลิต ศภุการ             500,000 
54 นายพยง คงกระพนัธ             500,000 
55 นายจกัรวาล อรณุสวาง             500,000 
56 นายวฒุพิงษ รตันด ี             300,000 
57 นายประสทิธิ ์ภนูำ้ทอง          1,000,000 
58 นายธรียทุธ มุงไพศาล             300,000 
59 นายทองพูน สบือาย             500,000 
60 นายพนม โตขำ             500,000 
61 นายประหยดั รกัมาก             300,000 
62 นายคงเดช ศรมีุย             300,000 
63 นายอาคม อดุมตะค ุ             500,000 
64 นายสมศกัดิ ์ จนัทะมาตร          1,000,000 
65 นายจเรศกัดิ ์แปลงทอง             300,000 
66 นายประกอบ เบารกัษา             500,000  
 
คูสมรส 
1 นางอมัพร เลศินาคร 300,000 
2 นางวลิยั ชชูวย 1,000,000 
3 นางอาร ีธรรมวริกัษ 500,000 
 
บุตร 
1 นายอธพิงศ เหมอืงจา 1,000,000 
2 นางสาวชนัญญา เหมอืงจา 1,000,000 
3 นายชานนท วงศร 1,000,000 
4 นายทศพร หนนูวลวฒุวิงศ 150,000 
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รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหการศพ 
ประจำป 2551 

(รวม 100,000 บาท) 
ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นายนาว ภานมุาศ 100,000 

 
 

รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหการศพ 
(พวงหรีด) ประจำป 2551 
 (รวม 236,150 บาท) 

ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นายสมบนิ มิง่ศิร ิ 1,500 
2 นายถวลัย จอยศริ ิ 1,500 
3 นายสนทิ หงสแสง 1,500 
4 นายสมพร นลิเรอืง 1,500 
5 นายบญุเล้ียง สวุรรณบรริกัษ 1,500 
6 นายไม งามสอาด 1,500 
7 นางจำเนยีร แซเจยี 1,500 
8 นายมนสั นิม่อนสุรณสขุ 1,500 
9 นายโสภณ อรณุกจิ 1,500 
10 นายสงัวร เหมอืนสอน 1,500 
11 นายแสง แพงแพง 1,500 
12 นายเลศิ ชโูต 1,500 
13 นายทำ ปริสาวงศ 1,500 
14 นายสมบรูณ เฉลมิงาม 1,500 
15 นางทองหลอ สงวนกนั 1,500 
16 พ.ต.เสนอ พลรม 1,500 
17 นางสมคะเน ตรีสาร 1,500 
18 นางศรพีรรณ ชนวาศลิป 1,500 
19 นายทศันยั หลวงกอง 1,500 
20 นายสรุยี จนิดาพนัธ 1,500 
21 นายศริ ิสโินทก 1,500 
22 นายศริวิฒุ ิธานรีตัน 1,500 
23 นายประจวบ วงษแหยม 1,500 
24 นายบรรจง เสรมิทอง 1,500 
25 นายสเุทพ ปญญา 1,500 
26 นายเฮง็กก แซเลา 1,500 
27 นายสกุจิ ชยัหาร 1,500 
28 นายวจิารย ประกอบแสง 1,500 
29 นางหลง ดมุอดุม 1,500 
30 นายสมจติต เทพมณี 1,500 
31 นายมณ ีสงัขสวน 1,500 
32 นางบญุมา ชุมเพ็งพันธุ 1,500 
33 นางสมพร เจรญิศรี 1,500 
34 นายสด จปูระเสริฐ 1,500 

35 นายทวปี มัน่ชาวนา 1,500 
36 นายประพนัธ สนับญุตนั 1,500 
37 นางส ีวถิเีศษ 1,500 
38 นายธนาธร นวลพลบั 1,500 
39 นายคนัถะสทิธิ ์บญุอาจ 1,500 
40 นางโปรด เปรมประสงค 1,500 
41 นายพงศา ละมาย 1,500 
42 นางสมจติ แซเจยี 1,500 
43 นางวไิล เงนิคลาย 1,500 
44 นายวชิยั นำพลูสขุสวสัดิ ์ 1,500 
45 นางประหยดั แจมใส 1,500 
46 ร.ต.สวสัดิ ์ผองใส 1,500 
47 นายวเิวช ไหวมา 1,500 
48 นายจนัทร อตุลมู 1,500 
49 นางภา อนิตะ 1,500 
50 นายจำลอง คำแจง 1,500 
51 นางสมศร ีคณุชมพู 1,500 
52 นายชาญชัย รกัษาพราหมณ 1,500 
53 นายสำรวย จนัทรทอน 1,500 
54 นายธรีะชยั ตูภมู ิ 1,500 
55 นางกมิหลวน บรูณกิจ 1,500 
56 นางกาญจนา พงึประสพ 1,500 
57 นายสมบญุ สงิมะหนั 1,500 
58 นายแดง พรหมโนมยั 1,500 
59 นางเซีย้ม อดุร 1,500 
60 นางแกวลูน หนอใจ 1,500 
61 นางเขยีม อตุมะโยธนิ 1,500 
62 นายสราวธุ เฉลมิพงษ 1,500 
63 นายชอบ ศรสีวสัดิ ์ 1,500 
64 นายเสง กนัแยม 1,500 
65 นายแจม คมีกระโทก 1,500 
66 นายผาด อรุรีกัษ 1,500 
67 นางบวั ไตรเกษม 1,500 
68 นายจรนิทร อฐิรตัน 650 
69 นางบวัยี ่แซหุน 1,500 
70 นางเกยีว แซเอีย้ว 1,500 
71 นางกล้ิง มาตยภธูร 1,500 
72 นายมงคล ภาระการ 1,500 
73 นายสมศกัดิ ์เนตริกัษวีชัรา 1,500 
74 นางสขุ จนัทะรตัน 1,500 
75 นายพนัเทพ อนัตระกลู 1,500 
76 นางเลีย่ม ทดักาหลง 1,500 
77 นายประมลู สงเสรมิ 1,500 
78 นางปฐมมาวด ีชติรตัถา 1,500 
79 นางอาร ีธรรมวริกัษ 1,500 
80 นายเสนห ผกูไมตร ี 1,500 
81 นางดา วงคชาชม 1,500 
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82 นายสงกรานต เวยีงคำ 1,500 
83 นายนอย ราชแกว 1,500 
84 นางรำพรรณ ขวญัยนื 1,500 
85 นายชวลติ ศภุการ 1,500 
86 นายฟุง ศรธีามาศ 1,500 
87 นางแผว จารมีขุ 1,500 
88 นายจรุนิทร เหลาอดุมกลุ 1,500 
89 นางเกวลิน อรณุฤกษ 1,500 
90 นายจกัรวาล อรณุสวาง 1,500 
91 นายละมอม สมบตั ิ 1,500 
92 นายพยง คงกระพัน 1,500 
93 นายประสทิธ ิภนูำ้ทอง 1,500 
94 นายชานนท วงศร 1,500 
95 นายคำ วชิาด ี 1,500 
96 นางสาย พลรบ 1,500 
97 นางงิน๊ นมิาภาส 1,500 
98 นายธรียทุธ มุงไพศาล 1,500 
99 นางสมร แสงเทยีน 1,500 
100 นายเขยีน วงิวอน 1,500 
101 นางเขยีว กนัทะวงค 1,500 
102 นางขนัแกว ชุมเย็น 1,500 
103 นายคำปน สวุรรณทุง 1,500 
104 นายชอุม เอีย่มลออ 1,500 
105 นายวเิชยีร มวงทอง 1,500 
106 นายปน คำมาบตุร 1,500 
107 นายวฒุชิยั ศรีสวุรรณ 1,500 
108 นางหริง่ วลิาวลัย 1,500 
109 นางซอน ศรยีาภยั 1,500 
110 นางประดับ วชิญสทิธากร 1,500 
111 นายอาคม อดุมตะค ุ 1,500 
112 นายประเสรฐิ ปอนพะงา 1,500 
113 นางประทนิ วชัรเสรกีลุ 1,500 
114 นายเหลือบ จนัพดุซา 1,500 
115 นายเจริญ ผาสกุ 1,500 
116 นายประเสรฐิ ทวสีทิธิ ์ 1,500 
117 นายปลืม้ บวักิง่ 1,500 
118 นายจกัรพงษ แกวเกดิ 1,500 
119 นายไพบลูย จติตรงัษี 1,500 
120 นายวนิยั จนัด ี 1,500 
121 นายจนัทร ชวยดวง 1,500 
122 นายทองอนิทร เกยีรตภิทัราภรณ 1,500 
123 นางนวลนารถ โพธิสาโร 1,500 
124 นางนชุนอย เพ็ญธญักจิ 1,500 
125 นายช ูยญัญะจนัทร 1,500 
126 นางอญัชล ีอมัพพันธุ 1,500 
127 นายกลอม เพชรอยู 1,500 
128 นางสาวชนญัญา เหมอืงจา 1,500 

129 นายอธพิงศ เหมอืงจา 1,500 
130 นางพชัร ีเหมอืงจา 1,500 
131 นายประพนัธ บตุรทพิย 1,500 
132 นายสวุพิชญ ดษิสกลุ 1,500 
133 นายบรรจบ คนกลา 1,500 
134 นางวนั บญุปนด ิ 1,500 
135 นายสขุ ีทองใหญ 1,500 
136 นายนคร เวยีงทอง 1,500 
137 นายแกวสุรยินัต สวุรรณเพชร 1,500 
138 นายสเุมษ แสนยาพนัธุ 1,500 
139 นายทองสุข สอนพงษ 1,500 
140 นางประไพ รงครตันะกลุ 1,500 
141 นายแดง บญุทอง 1,500 
142 นายใกล ประกอบบญุ 1,500 
143 นายนาค บตุรเพยีร 1,500 
144 นายประกอบ เบารกัษา 1,500 
145 นายปาน ยวงศิร ิ 1,500 
146 นางป กองแกว 1,500 
147 นายผอง ขวญัเมอืง 1,500 
148 นายสวย สารใิจ 1,500 
149 นายทองใบ ศตีะโกเศศ 1,500 
150 นายฮง พลกินาค 1,500 
151 นายประดษิฐ มาตยผดงุ 1,500 
152 นายโชติ ศรเจรญิ 1,500 
153 นายประเสรฐิ ประสม 1,500 
154 นายสน บญุจนี 1,500 
155 นายธวชั ธรรมสโรช 1,500 
156 นายสมคดิ เจรญิผอง 1,500 
157 นายเพชร วนัไชย 1,500 
158 นายแปะ แสงทอง 1,500 
 

รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห 
สมาชิกประสบภัย ประจำป 2551 

(รวม 89,800 บาท) 
ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นายปรญัชญญา เสนาฤทธไิกร 2,800 
2 นายสมควร วรรณวินยั 30,000 
3 นายประสงค กนัฟอง 3,000 
4 นางเพญ็ศร ีศรจีนัทร 3,000 
5 นางพรปวณี แสงแกว 3,000 
6 นายธนกฤต ชำคมเขตร 3,000 
7 นายสมชาย ชืน่อรุา 3,000 
8 นายกฤษณา จตุรสขุ 3,000 
9 นายจริาวฒัน พงษสวุรรณ 3,000 
10 นางวชัรนิทร ประเสรฐิสทุธิ ์ 3,000 
11 นางสภุาพร แกวบับพา 3,000 
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12 น.ส.ชญานตุม คงสมทอง 3,000 
13 นางวลิาศ ลิม่อดั 3,000 
14 นางลดัดาวลัย ประสาร 3,000 
15 น.ส.อารีย จนัทรสขุ 3,000 
16 นางนฐิรนิ ชลกลุจนา 3,000 
17 นายสมชาย ยิม้สนทิ 3,000 
18 นายเพิม่ พรมทอง 3,000 
19 น.ส.สายพนิ จติตสมสขุ 3,000 
20 น.ส.สขุศร ียิม้ใจบญุ 3,000 
21 นายสมเนตร สวาง 3,000 

 

รายชื่อผูรับเงินทุนฝกอบรมวิชาชีพ 
ประจำป 2551 

(รวม 67,860 บาท) 

ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นางกลัยา ศรีจนัทร 410
2 นายสถติยพงศ เชือ้ทอง 410
3 นายสวุทิย ยะกจิ 410
4 นางอญัชล ีรอดภยั 410
5 นายฉตัรชยั กาศลงักา 410
6 น.ส.เสาวลกัษณ อดุมอภริตัน 410
7 นางนฤมล ภานนุำภา 300
8 นางสมศร ีชาญชญานนท 500
9 นางอรณุ ีวณีนิ 500
10 นางจารวุรรณ จนัแพ 500
11 นายมาโนช วงศเงิน 500
12 นางกานตสนิ ีงามวงศนอย 500
13 นางภาวนัสิน ีนำ้แกว 500
14 นางผไทมาศ บตุรไสว 500
15 นายสมชาย ชืน่อุรา 500
16 นายสมชาย อวคิณุประเสริฐ 500
17 นายสมเจตน มาบจะบก 500
18 น.ส.กณัฐรกิา อรรถสษิฐ 500
19 นางสนุนัทา อวคิณุประเสริฐ 500
20 นายปญญา รกัษะวรรณาพนัธ 500 
21 นางจดิาภา ภรณพงศ 500
22 นายกฤช วรรณพงษ 500
23 นายสหชาต ิขำสทุศัน 500
24 น.ส.พลิาสลกัษณ กองสนัเทยีะ 500
25 น.ส.พรปวณี แสงแกว 500
26 นายสมศกัดิ ์กาญจนะคช 500

27 นายสรุยิะ นชุพชื 500 
28 นางขวญัใจ เชงิรมัย 500 
29 น.ส.นพวรรณ รกัษากลาง 500 
30 นายธนกฤต ขำคมเขตร 500 
31 นางณฐัจารยี วชิาโคตร 500 
32 น.ส.ชอทิพย อานันทรตันกลุ 500 
33 นางรตริส ไหมทอง 500 
34 นางจารยิา ทบัทมิทอง 500 
35 นายณรงคชยั กลอมวฒันกลุ 500 
36 นายธนทั ระวงัพรหมราช 500 
37 นายสมเกยีรติ รืน่กลิน่ 500 
38 นายอรสิรา วรญัญาณชิยกลู 500 
39 นางสวุะร ีพรมทอง 500 
40 น.ส.เสาวนยี คำใบ 500 
41 น.ส.ละออง แกวกราง 400 
42 นายไชยา สงิหพนัธ 400 
43 นางวารณุ ีผลให 400 
44 นางประทมุ เจรญิผอง 400 
45 นางขนษิฐา มนตร ี 400 
46 นางพรกมล พวงธรรม 400 
47 นายศภุดติถ พวงธรรม 400 
48 นางองัคณา องัศพุพิฒัน 400 
49 นางปรษิา บวักานทอง 400 
50 น.ส.นภาพร พกุพดั 400 
51 นางลดัดาวัลย ประสาร 400 
52 น.ส.ขนษิฐา นาสุนยี 400 
53 นางอาภรณ ผลอาหาร 400 
54 นางดาหวนั อำพนพนารตัน 400 
55 นางนฤชล ศริสิขุเกษม 400 
56 นางจตินภา สวุรรณพาหุ 400 
57 นางวลัยทิพย มสูโกภาส 400 
58 นางทับทมิ ชมุเกษยีณ 400 
59 นางพรรณ ีถองจำเนียร 400 
60 น.ส.ฐติพิรรณ แตงหม ี 400 
61 น.ส.ประภาวรรณ บางวริฬุหรกัษ 400 
62 น.ส.ทศันยี ประเสรฐิศร ี 400 
63 นางกนกภรณ พรหมจริะประวตั ิ 400 
64 น.ส.บปุผา คำ้สกลุ 400 
65 นางกำไร ปานเพิง้ 400 
66 นายบญุชวย พานชิย 400 
67 นางลดัดา เมฆสวุรรณ 400 
68 น.ส.กษมา กองทรพัยโต 400 
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69 นางศศวิณัย เอกอทุยัธวชั 400 
70 น.ส.วลิยั ไชยพฒัน 400 
71 นางธญัวรตัน แตงผ้ึง 400 
72 นางแสงทพิย คำโสพนัธ 400 
73 นายจำนงค บญุเลห 400 
74 นางสมุาวด ีพงษไชย 400 
75 นางประสทิธิ ์สปุรีย 400 
76 นายโสพล เอกสขุ 400 
77 นายพงษเทพ สทุธอินนัต 400 
78 นายสทิธพิงษ มัน่ยืน 400 
79 นางอาภรณ อนิทรสมบตั ิ 400 
80 น.ส.อารยี ทองธรรมชาติ 400 
81 นายสรุนิทร วนิจิฉยั 400 
82 นายสทุธคิมน สกุสเีหลือง 400 
83 นายภเิษกศิษฎ พลิกึ 400 
84 นายสานติย คลังทรัพย 400 
85 นางปทมา ทพิรส 400 
86 นางดลฤด ีบญุญา 400 
87 น.ส.โสภา ศริไิพพรรณ 400 
88 น.ส.ฐติมิา สงิหโต 400 
89 นายอดุร รตันรัตน 400 
90 น.ส.บญุมา ดแีสง 400 
91 นายสาธติ สงิหอมร 400 
92 นางอรพนิท สวุรรณทตั 400 
93 นางจนัทรดา เหม็รตัน 400 
94 นางหนแูดง บวัแยม 400 
95 นายประภสั ผลแกว 400 
96 นายปยรตัน มกุกาสา 400 
97 น.ส.ปราณ ีลลีะวฒันากลู 400 
98 นางณฏัฐกติต์ิ สขุสวสัดิ ์ 400 
99 นางพณิทพิย ธติโิรจนะวฒัน 400 
100 นางกมลลกัษณ ทองมา 400 
101 นางภคัจริา นวนเทา 400 
102 นางโสภา ปลองอศิวร 400 
103 นางถนอม ทองกำเหนดิ 400 
104 นายพชิยั สายวเิศษ 400 
105 นายเดชธนา นระแสน 400 
106 น.ส.วนัทา ศริโิสม 400 
107 นางมาล ีนาคะดำรงวรรณ 400 
108 นางกลาง แชมปรีชา 400 
109 นางชลดิา ไพรวรรณ 400 
110 นางราณ ีทรสัดยีากร 400 
111 นางสมมาตร จำเรญิวรทศ 400 

112 นางเชาวรัตน กรานบุญ 400 
113 นางวลัพา จุยวรามิตร 400 
114 น.ส.ฐตินินัท สรุตันโสภณ 400 
115 นายสำเรงิ มากม ี 400 
116 นางกลุนนัทร บญุมาทนั 400 
117 นายสมยั ภเูวยีง 400 
118 นายพฒันา อำ่เกต ุ 400 
119 น.ส.จฑุารตัน หอระตะ 400 
120 นางอำพร เทยีนศริ ิ 400 
121 นายสมเกยีรติ วชัรเสรกีลุ 400 
122 นางภทัรวรรณ ปนประจกัษ 400 
123 น.ส.นงพงา ปาเฉย 400 
124 นายวฒันา ศกัดิช์วูงษ 400 
125 นางพมิพลดา เปรมจรีะสทิธิ ์ 500 
126 นายพศิษิฐ จนัทรคณุาภาส 500 
127 นายวรีะชยั ขายสุวรรณ 500 
128 นางศลิษา พานชิสรรพ 500 
129 น.ส.สภุาพ เฟองอกัษร 500 
130 น.ส.ณฐัณิ ีนนทกติพิงษ 500 
131 นางเกวรนิทร ทศิาเลศิไพศาล 500 
132 นางพชัรนิทร หนิออน 500 
133 น.ส.สายพิน จติตสมสขุ 500 
134 นางปรษิา เศรษฐสขุ 500 
135 น.ส.สพุรรณ ีศรสีภุคัจโิรจ 500 
136 นางลกัษณา โฉมงาม 500 
137 นางณฐัณชิา แกวเกตุ 500 
138 นางปรยีาภรณ วรภคบุญญา 500 
139 นางวไิลวรรณ นวิาสเวช 500 
140 นางวรยีพรรณ โหมดเทศ 500 
141 นางธญัรตัน นชุสวาท 500 
142 นางฐติพิรรณ วณชิประสทิธิ ์ 500 
143 นางวรรณพร อนิประสทิธิ ์ 500 
144 นายวรวิทย รกัษาแกว 500 
145 นายสรายธุ บรรเทอืงทิพย 500 
146 นางรุงรตัน พึง่โพธิส์ภ 500 
147 นางจรนิทร อนิประสทิธิ ์ 500 
148 นายพงศพร สวุรรณภิญโญกลุ 500 
149 น.ส.สวุาร ีใยเผอืก 500 
150 น.ส.ขนษิฐา จติตประเสรฐิศร ี 500 
151 นายวรีะพล สทุธพิรพลางกรู 500 
152 นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ 500 
153 นางวชิชดุา เนอืงนติถา 500 
154 นางสวุรรณา คลอยอรณุ 500 
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ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก 
ประจำป 2551 

(รวม 2,624,700 บาท) 
วันเดือนป รายการโอน         จำนวน  (บาท) 
11 ก.พ. 2551 เงินฝากออมทรพัย  262 ราย  26,200 
  ธนาคารไทยพาณิชย   2,158 ราย  215,800
5 ม.ีค. 2551 เงินฝากออมทรพัย  145 ราย  14,500 
  ธนาคารไทยพาณิชย   970 ราย  97,000 
9 เม.ย. 2551 ธนาคารไทยพาณิชย   1,079 ราย  107,900 
10 เม.ย. 2551 เงินฝากออมทรพัย  83 ราย  8,300 
8 พ.ค. 2551 เงินฝากออมทรพัย  116 ราย  11,600
  ธนาคารไทยพาณิชย   1,053 ราย  105,300 
29 พ.ค. 2551 ธนาคารไทยพาณชิย   965 ราย  96,500 
30 พ.ค. 2551 เงินฝากออมทรพัย  102 ราย  10,200 
27 ม.ิย. 2551 เงินฝากออมทรพัย  111 ราย  11,100 
  ธนาคารไทยพาณิชย   943 ราย  94300
30 ก.ค. 2551 ธนาคารไทยพาณิชย   931 ราย  93,100 
13 ส.ค. 2551 เงินฝากออมทรพัย 95 ราย  9,500 
28 ส.ค. 2551 ธนาคารไทยพาณิชย 893 ราย  89,300 
29 ส.ค. 2551 เงินฝากออมทรพัย 94 ราย  9,400  
10 ก.ย. 2551 ธนาคารไทยพาณิชย 2,862 ราย  286,200 
12 ก.ย. 2551 เงินฝากออมทรพัย 265 ราย  26,500 
25 ก.ย. 2551 ธนาคารไทยพาณิชย 11,945 ราย  1,194,500 
26 ก.ย. 2551 เงินฝากออมทรพัย 1,175 ราย  117,500 
 
 

 รายชื่อผูรับเงินทุนสาธารณประโยชน 
(กฐิน ผาปา ทุนการศึกษา เครื่องนุงหม) 

ประจำป 2551 
(รวม 445,060 บาท) 

ลำดบั หนวยงาน จำนวน(บาท) 
1 วทิยาลยัศลิปหตักรรมนครศรีธรรมราช 3,000 
2 วทิยาลยัอาชวีศกึษานครศรีธรรมราช 2,000 
3 โรงเรียนปาไมอทุศิ 15(บานมวงเฒา) 26,500 
4 มลูนธิอินรุกัษปาภเูขยีว 3,000 
5 โรงเรียนปาไมอทุศิ 1 3,000 
6 โรงเรียนปาไมอทุศิ 3 ชยัภมู ิ 6,000 
7 โรงเรียนปาไมอทุศิ 7 อตุรดิตถ 4,500 
8 โรงเรียนปาไมอทุศิ 8 หนองคาย 6,000 

9 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 9 นนทบรุ ี 7,560 
10 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 11 รอยเอด็ 6,000 
11 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 12 แมฮองสอน 3,000 
12 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 14 4,500 
13 โรงเรยีนบางบวั 12,000 
14 โรงเรยีนสารวทิยา 12,000 
15 คณะวนศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 5,000 
16 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 5,000 
17 สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลคิไฟเบอร จำกัด 1,000 
18 สอ.โรงพยาบาลราชวิถ ีจำกัด 3,000 
19 โรงเรยีนสอนคนตาบอดสันต ิจนิตนา 10,000 
20 โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 1,000 
21 กรมทรพัยากรธรณี 1,000 
22 สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด 1,000 
23 สอ.ราษฎรบรูณะ จำกัด 1,000 
24 สมาคมคนพกิารจังหวดัศรสีะเกษ 1,000 
25 โรงเรยีนบานคลองสง 1,000 
26 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 1,000 
27 กรมปาไม 45,000 
28 สอ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด 1,000 
29 สอ.มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑติย จำกัด 1,000 
30 สอ.สาธารณสุขกระบี ่จำกัด 1,000 
31 สอ.มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ จำกัด 1,000 
32 ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จำกัด 2,000 
33 สอ.กรมพลาธกิารทหารบก จำกัด 1,000 
34 มลูนธิไิพศาล ธวชัชยันนัท 1,000 
35 อทุยานแหงชาติตาดโตน 2,000 
36 สอ.พนกังานโนโวเทลกรงุเทพฯ จำกัด 1,000 
37 โรงเรยีนบานบงึทับชาง 1,000 
38 สอ.กระทรวงศกึษาธกิาร จำกัด 1,000 
39 มลูนธิศิรบีญุยานนท 10,000 
40 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 2 นครราชสีมา 21,500 
41 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 4 ตาก 23,000 
42 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 6 11,000 
43 ศนูยอนรุกัษชางไทย 50,000 
44 สอ.กรมอนามยั จำกัด 1,000 
45 สอ.กองพลทหารมาท่ี 2 จำกัด 1,000 
46 กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื 132,500 
47 สำนกัจดัการและควบคุมปาไม 7,000 
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รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการ 
เพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

ประจำป 2551 
(รวม 583,000 บาท) 

ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นายศริ ิเจอืวจิติรจนัทร             1,000.00 
2 นายจรัล ทองสถติย             1,000.00 
3 นายนมิติร โชตพิานชิ             1,000.00 
4 นายโกมินทร สารพนัธ             1,000.00 
5 นายบญุพนัธ ปญญารตัน             1,000.00 
6 นายพนิจิ สวุรรณโน             1,000.00 
7 นายสมพร ศริพิรภักดกีลุ             1,000.00 
8 นายสถ ิไชยเพชร             1,000.00 
9 นายพยงุ นพสวุรรณ             1,000.00 
10 นายสมศกัดิ ์เอกะวภิาต             1,000.00 
11 นายพยนต ประภาพรพิทกัษ             1,000.00 
12 นางสรินิาฎ การะนดั             1,000.00 
13 นางวาสนา อยูพะเนียด             1,000.00 
14 นายเสง บญุมาทนั             1,000.00 
15 นายถวลัย บญุสทิธิ ์             1,000.00 
16 นายประจกัษ ตนัสกลุ             1,000.00 
17 นายรำเพย วงษเอีย่ม             1,000.00 
18 นายศกัดา บญุยเกยีรต ิ             1,000.00 
19 นางเพญ็ศร ีอนอิม่             1,000.00 
20 นางวภิา จนัทรแฉง             1,000.00 
21 นางนวลสริ ิมงักรดนิ             1,000.00 
22 นายสมนกึ พนัธุมณฑา             1,000.00 
23 นายสมัพนัธ รมสายหยดุ             1,000.00 
24 นายณรงคศกัดิ ์อนิทรรสัม ี             1,000.00 
25 นายปญญา ปรีดสีนทิ             1,000.00 
26 นายวโิรจน ภมุรนิทร             1,000.00 
27 นางเพลนิใจ จนัทรสมบรูณ             1,000.00 
28 นายอโณทยั คลังทรัพย             1,000.00 
29 นางวมิาลย ประยรูทอง             1,000.00 
30 นายสทุธพิงศ สนธไิทย             1,000.00 
31 นายบวั อรุรีกัษ             1,000.00 
32 นางวไิลวรรณ มณวีงศวโิรจน             1,000.00 
33 นายธวชัชยั วนปฏิพทัธิ ์             1,000.00 
34 นางสรุยิา ศริวิฒันกลุ             1,000.00 
35 นางบญุสวน โพธ์ิชยั             1,000.00 
36 นางสปุราณ ียิม้เนตร             1,000.00 

37 นางอมัพร พวงแกว             1,000.00 
38 นางสภุาพ จนัทรสวุรรณ             1,000.00 
39 น.ส.ศริวิรรณ โรจนศริ ิ             1,000.00 
40 นายชำนิ บณุโยภาส             1,000.00 
41 นางบญุแกว สขุรอบ             1,000.00 
42 นางฉววีรรณ โพธมิะโน             1,000.00 
43 นายชยัพฤกษ อนิทรคปุต             1,000.00 
44 นายรุงโรจน แมนรอด             1,000.00 
45 นายขจรศักดิ ์จรสมาน             1,000.00 
46 นายวาสิต ชโยจ             1,000.00 
47 นายธงชยั พรไพบลูย             1,000.00 
48 นายณรงค ปรชีารณเสฏฐ             1,000.00 
49 นายอทุยั พนูเพง็             1,000.00 
50 นายสนทิ ถนอมรอด(เกษนีณ)             1,000.00 
51 นางทัศนยี แสงมณ ี             1,000.00 
52 นางกาญจนวรรณ วรวธุ             1,000.00 
53 นางกลัยา ชพูนิจิ             1,000.00 
54 น.ส.มารยาท วศิยางกูร             1,000.00 
55 นางสมจติร ทองสุข             1,000.00 
56 นายพนสั ฤกษเจรญิ             1,000.00 
57 นางบญุช ูสายศริ ิ             1,000.00 
58 นางประไพพกัตร สวนพงษ             1,000.00 
59 นายสมคัร อภนินัทโน             1,000.00 
60 นายสายณัห สมพงษ             1,000.00 
61 นายโสด สงัขทุง             1,000.00 
62 นางจรวย สงิหพยคัฆ             1,000.00 
63 นางศภุาภรณ มนีาพนัธ             1,000.00 
64 นายสชุาติ บญุผอง             1,000.00 
65 นางพชันนัท กจิสุนทร             1,000.00 
66 นางยพุด ีฉัว่บุญเชดิ             1,000.00 
67 นางนาร ีเทศศริ ิ             1,000.00 
68 นางมนสันนัท ขนัธตนธง             1,000.00 
69 นายสรุพล รจุโิรจน             1,000.00 
70 นายวฑิรูย พรีะวฒัน             1,000.00 
71 นางโศรดา เอม็พงษ             1,000.00 
72 นางสงบ รจุริตันวานิช             1,000.00 
73 นายองอาจ แกวรตัน             1,000.00 
74 นางกฤติน ีบญุยนื             1,000.00 
75 นายจกัร ีมนตรศีาสตร             1,000.00 
76 นายวฒันา แกวกำเนิด             1,000.00 
77 นายโกศล สดุแสวง             1,000.00 
78 นายสมจติต วงศวฒันา             1,000.00 
79 นายสถติย สวนิทร             1,000.00 
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80 น.ส.สมุติรา ฉัว่ตระกูล             1,000.00 
81 น.ส.สภุ ีโกศัยเนตร             1,000.00 
82 น.ส.ปราณตี คงมัน่             1,000.00 
83 นางนวลจนัทร พานชิสโุข             1,000.00 
84 นางจนัทนา ธรุกติตวณัณการ             1,000.00 
85 นางนาร ีอบสวุรรณ             1,000.00 
86 นางบญุศร ีสูวงศธรรม             1,000.00 
87 นางฉววีรรณ หตุะเจริญ             1,000.00 
88 นางจดิาภา จติรการนทกีจิ             1,000.00 
89 นางสมจติร ลิม่อดั             1,000.00 
90 นายกติตเิดช สงวนเกยีรต ิ             1,000.00 
91 นางจริวรรณ จารพุพัฒน             1,000.00 
92 นายพภิพ จนัทนวรางกรู             1,000.00 
93 นายไพบลูย เศวตมาลานนท             1,000.00 
94 นายประสทิธิ ์ธรีะพัฒนารกัษ             1,000.00 
95 นายสงา แสงด ี             1,000.00 
96 น.ส.ทศันยี รอดแจม             1,000.00 
97 นายเสารคำ ชะฎา             1,000.00 
98 นายชวลติ คำพิมพ             1,000.00 
99 นางขนัทอง เอีย่มเหมอืน             1,000.00 
100 นายไพโรช นมูหนัต             1,000.00 
101 น.ส.ภทัร ีคงสาคร             1,000.00 
102 นายสรุนิทร สขุเอมโอษฐ             1,000.00 
103 นายชชัวาลย สทุธศิรศีลิป             1,000.00 
104 นายกติ ิศริวิลัลภ             1,000.00 
105 นายลำยวง เอ่ียมศร ี             1,000.00 
106 นายสพุจน จนัทรสมบรูณ             1,000.00 
107 นางกณุฑล สนัทดัการ             1,000.00 
108 นายฉลอง จรติธรรม             1,000.00 
109 นายสรุพันธ ศริสิวาง             1,000.00 
110 นายพรเทพ อนุรตัน             1,000.00 
111 นางประไพ คงคานนท             1,000.00 
112 น.ส.กลุศริ ิจลุกะสทุธิ ์             1,000.00 
113 นายวริตัน วนัทมุมา             1,000.00 
114 นายศภุวทิย วริชัชกลุ             1,000.00 
115 นายมานะ พึง่พิศ             1,000.00 
116 น.ส.หทยั เอกะวภิาต             1,000.00 
117 นางละออง หาญประโคน             1,000.00 
118 นายละมยั เชือ้เพช็ร             1,000.00 
119 นางวนดิา ทองโกมล             1,000.00 
120 นายนอย พึง่โพธ์ิทอง             1,000.00 
121 นายสรุยี สภุทัรประทีป             1,000.00 
122 นายสามารถ ชยัชนะ             1,000.00 
123 นายสงวน เดชวศิษิฏสกลุ             1,000.00 
124 นางละมลุ อภริฐัเมธี             1,000.00 

125 น.ส.ยิง่รตัน ทรงบรรจง             1,000.00 
126 นายวฒุ ิกล่ินระคนธ             1,000.00 
127 นายพนิจิ พศิลืม             1,000.00 
128 นางพนูทรพัย เดชารกัษ             1,000.00 
129 นายปรชีา โภคประเสรฐิ             1,000.00 
130 นายมิง่เมอืง เกาวนันท             1,000.00 
131 นายสมชาย ดษิฐศร             1,000.00 
132 นายณรงค อนิทลุกัษณ             1,000.00 
133 นายวงิ มยีิง่             1,000.00 
134 น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา             1,000.00 
135 นางกาญจนา ยศธำรง             1,000.00 
136 นายสรุชยั ลมิปโกวทิ             1,000.00 
137 นางทองหลอ ใจหงษ             1,000.00 
138 นายบญุธรรม มัน่ใจ             1,000.00 
139 นายธานินทร จนัทรประเสรฐิ             1,000.00 
140 นายวฒุชิยั มสัอดู ี             1,000.00 
141 นางภาวนา ลรรพรตัน             1,000.00 
142 นางควรคดิ กลาณรงคราญ             1,000.00 
143 นายสมชยั โพธิศ์รหีริญั             1,000.00 
144 นางอรณุศร ีกลุวทิติ             1,000.00 
145 นางวาสนา ธรรมรกัษา             1,000.00 
146 นางวรรณี สทุศัน ณ อยธุยา             1,000.00 
147 นายชนะ เปลีย่นมา             1,000.00 
148 นางยพุ ีคำภาบุตร             1,000.00 
149 นายวสิตูร คำวงษ             1,000.00 
150 นายธงชยั จารนุาค             1,000.00 
151 นายชเูชดิ สาระไทย             1,000.00 
152 นายบญุชบุ บญุทว ี             1,000.00 
153 นายสนิไชย บรูณะเรข             1,000.00 
154 นางมณ ีวองไว             1,000.00 
155 นางจงรกัษ โหตรภวานนท             1,000.00 
156 นายสถาพร บญุสาใจ             1,000.00 
157 นายอำนาจ พยงุวงษ             1,000.00 
158 นายปยบตุร พลูสวสัดิ ์             1,000.00 
159 นายนมิติ ศรภีกัด ี             1,000.00 
160 นางสำอางค ปานแกว             1,000.00 
161 นายกองมี เลศิลำ้             1,000.00 
162 นายกมล เฉยีบฉลาด             1,000.00 
163 นางวนดิา ปรชีาวิโรจน             1,000.00 
164 นางอดุมลกัษณ เฉยีบฉลาด             1,000.00 
165 นายวโิรจน วฒุเิสน             1,000.00 
166 นายอดศิกัดิ ์ลขิสิทธิศ์ภุการ             1,000.00 
167 นายทว ีหนทูอง             1,000.00 
168 นายสรสทิธิ ์กนษิฐสตุ             1,000.00 
169 นายนรนิทร พรหมยา             1,000.00 
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170 นายสนัน่ กิง่เมืองเกา             1,000.00 
171 นายเกรียงศกัดิ ์จนัทรใบเล็ก             1,000.00 
172 นางศภุลกัษณ สทิธผิล             1,000.00 
173 นายสกลศกัดิ ์รมัยะรงัส ิ             1,000.00 
174 นายมานพ เลาหประเสริฐ             1,000.00 
175 นายวโิรจน สนสงูเนิน             1,000.00 
176 นายสนทิ ศรสีรุะ             1,000.00 
177 นายปรชีา อรามพงษพนัธ             1,000.00 
178 นายดำรงศักดิ ์งามแท             1,000.00 
179 นายวเิชยีร สมุนัตกุล             1,000.00 
180 นายเฉลย สขุถาวร             1,000.00 
181 นายโสภณ หะวานนท             1,000.00 
182 นางมาล ีโทณานนท             1,000.00 
183 นายประชมุ แสงกลา             1,000.00 
184 นายวชิาญ ตราช ู             1,000.00 
185 นายอำนาจ กลอมเจก             1,000.00 
186 นายวชิา แนววงศ             1,000.00 
187 นายสมพงษ พมิสาร             1,000.00 
188 นางวนดิา สบุรรณเสณ ี             1,000.00 
189 น.ส.บงัเอญิ นวะมะรตัน             1,000.00 
190 นายพศิ เขยีวสงูเนิน             1,000.00 
191 นายธงชยั จารพุพัฒน             1,000.00 
192 นายประสทิธิ ์รกัหอม             1,000.00 
193 นายไพฑรูย ศรทอง             1,000.00 
194 นายอำนวย เพ็ญจนัทกึ             1,000.00 
195 นางพรพรรณ มณฑลรตัน             1,000.00 
196 นางจริาภรณ นตินิาถ             1,000.00 
197 นายมนตร ีอนิทวงศ             1,000.00 
198 นายสมัผสั ชชูวย             1,000.00 
199 นายสรุนิทร บวัสวุรรณ             1,000.00 
200 นายเสถียร ณ พทัลงุ             1,000.00 
201 นายคงเดช ศรมีุย             1,000.00 
202 นางกฤษเนตร สามะพทุธ(ิยอดเณร)             1,000.00 
203 นายจำนงค กาญจนบรุางกรู             1,000.00 
204 นายปรชีา รมณารกัษ             1,000.00 
205 นายวนิยั วรสวสัดิ ์             1,000.00 
206 นายธวชัชยั วทานยิกลุ             1,000.00 
207 นายมงคล วานชิกลู             1,000.00 
208 นางอำนวย ทรพัยเพ่ิม             1,000.00 
209 นายประวตั ิโวหารด ี             1,000.00 
210 นายถาวร ทำทอง             1,000.00 
211 นางอำไพ คงคา             1,000.00 
212 นายประวทิย จติตจำนงค             1,000.00 
213 นายถมัภ มลูสงิห             1,000.00 
214 นางกนกนาถ นอยเสวก             1,000.00 

215 นายกญุชร พฤทธสิารกิร             1,000.00 
216 นายประมลู ชแูกว             1,000.00 
217 นายโกมล แพรกทอง             1,000.00 
218 นายวริชั ถาวร             1,000.00 
219 นายบญุยก ถงุคำ             1,000.00 
220 นางวสินุ ีจนัทพมิพะ             1,000.00 
221 นายประสงค พงวาเรศ             1,000.00 
222 นายไพบลูย จารเุพง็             1,000.00 
223 นางบญุเรอืน ดใูจ             1,000.00 
224 นางจริตัน บญุเจรญิ             1,000.00 
225 นายไพโรจน สนุทรเสถยีร             1,000.00 
226 นายประเวทย แกวสุดใจ             1,000.00 
227 นายศรศกัดิ ์บวัแกว             1,000.00 
228 นายกรณัย จนัทรสวุรรณ             1,000.00 
229 นายวรีะศกัดิ ์จำปา             1,000.00 
230 นายสมพงษ ธรรมโชติ             1,000.00 
231 นางพมิพาวรรณ บญุสง             1,000.00 
232 นายสนัน่ วรีะธรรม             1,000.00 
233 นายพศิาล วสุวานิช             1,000.00 
234 นางวชัน ีคดพิมพ             1,000.00 
235 นายสธุรรม บญุม ี             1,000.00 
236 นายสรุสหี สหีะบณัฑติ             1,000.00 
237 นายวงค พงิขนุทด             1,000.00 
238 นายสเุมธ อดุมมนกลุ             1,000.00 
239 นายสงบ พริยิาสัยสันต ิ             1,000.00 
240 นายณรงค จติตไทย             1,000.00 
241 นายวรีะพงษ สวงโท             1,000.00 
242 นางวยภุรณ บญุนลิ             1,000.00 
243 น.ส.ลดัดาวัลย จลุกทัพพะ             1,000.00 
244 น.ส.จรวยพร ตระกลูวงศ             1,000.00 
245 นายสวอง สขุนมิติร             1,000.00 
246 นายยอดชาย บณุยเนตร             1,000.00 
247 นางปราณ ีโชครุง             1,000.00 
248 จ.อ.เชษฐา เยน็แข             1,000.00 
249 นายวษิณ ุรตันาพนัธุ             1,000.00 
250 นายรกัษพงษ ทองอราม             1,000.00 
251 นายไสว นามคำ             1,000.00 
252 นายสพุร บญุญาเดช             1,000.00 
253 นายวฒุศิกัดิ ์บญุขนัธ             1,000.00 
254 นายเพีย้น พุมฟก             1,000.00 
255 นายสมศกัดิ ์สถติ ิ             1,000.00 
256 นายอทุศิ จงูพงศ             1,000.00 
257 นายเสนห หมัน่พลศร ี             1,000.00 
258 นางยาหย ีนครจนัทร             1,000.00 
259 นางนงนาถ อาภรณ             1,000.00 
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260 นายอศิรา โศภนะศุกร             1,000.00 
261 นายวริชั นาคทองกลุ             1,000.00 
262 นายชยั ฤทธริงัศรโีรจน             1,000.00 
263 นายสำราญ อภริกัษากลุ             1,000.00 
264 นางวรรณา ออนนวม             1,000.00 
265 นายประดิษฐ หอมจนี             1,000.00 
266 น.ส.วรวลัย พฤทธสิารกิร             1,000.00 
267 นายบรรจง กลุชติ             1,000.00 
268 นายฟเูกียรต ิภริมยาภรณ             1,000.00 
269 นายบญุเลศิ นกุลูรตัน             1,000.00 
270 นายประเสรฐิ เฉยปญญา             1,000.00 
271 นายอำนวย กลุนาพนัธ             1,000.00 
272 นางจนิตนา กลุนาพนัธ             1,000.00 
273 น.ส.นยิมจติร สายรศัม ี             1,000.00 
274 นายไพศาล เครอืประสทิธิ ์             1,000.00 
275 นายศริ ิสมสนทิ             1,000.00 
276 นายถนดั วชริจตุพิงศ             1,000.00 
277 นายประเสรฐิ เสรวีตัตนะ             1,000.00 
278 น.ส.พรรณงาม ตนัสมพงษ             1,000.00 
279 นายเฉลยีว รอดกลงึ             1,000.00 
280 นายจนัดี คำมาก             1,000.00 
281 นายมนตชยั ฟกทอง             1,000.00 
282 นายสมหวงั เพชรขณัฑ             1,000.00 
283 นายณฐัชยั สปุน             1,000.00 
284 นายสงัข พนัสนทิ             1,000.00 
285 นายพสิฏิฐ ภวูนนัท             1,000.00 
286 นางปญจนยี ธรีานวุฒัน             1,000.00 
287 นายยรรยง สหีเทพเลขา             1,000.00 
288 นายประภาส อำ่ทอง             1,000.00 
289 นางอมรรตัน ทองอนิทร             1,000.00 
290 นายเสวก สจุณิโณ             1,000.00 
291 นายโกมลชยั บญุไชย             1,000.00 
292 นายเพ็ญ ธรรมโชติ             1,000.00 
293 นายประสงค รณุสขุ             1,000.00 
294 นายยรรยงก ถนอมพชิยัธำรง             1,000.00 
295 นายจำลอง แสงสวาง             1,000.00 
296 นายหริญั เอ่ียมจนัทร             1,000.00 
297 น.ส.นภาพร คงมลีาภ             1,000.00 
298 นายสชุาต ิไทยเพช็ร             1,000.00 
299 นางเกสนิยี เพ่ิมพนู             1,000.00 
300 นางชืน่จติ พพูงษ             1,000.00 
301 นายสนัน่ ภทัรโชติ             1,000.00 
302 นายจรงุ คงเจรญิ             1,000.00 
303 นางวภิาวรรณ รณุสขุ             1,000.00 
304 นายสมชาต ิธรรมพิทกัษ             1,000.00 

305 นายสาน วงษสวาท             1,000.00 
306 นางจนัทนา สวุสิษิฐ             1,000.00 
307 นายอนนัต ภมูเินาวนลิ             1,000.00 
308 นายอนันต กมิภากรณ             1,000.00 
309 นางเลก็ สนิสมบตั ิ             1,000.00 
310 นายสายณัห ประดบัแดง             1,000.00 
311 นายพภิพ ละเอยีดออน             1,000.00 
312 นายนสิติ เลศินาคร             1,000.00 
313 นายสพุงษ พนัธมุโน             1,000.00 
314 นายทองอนิทร พนิจิมนตร ี             1,000.00 
315 นายชยนัตพล รณุสุข             1,000.00 
316 นายไพจติต วฒันกลุ             1,000.00 
317 นายคนอง ศลิปบรูณะ             1,000.00 
318 นายประดษิฐ ใจใหญ             1,000.00 
319 นายสรุยิา กลางเคือ่ม             1,000.00 
320 นายณรงค สจุรติ             1,000.00 
321 นายนราเดช บญุเอีย่ม             1,000.00 
322 นายสงัวาลย สงัขวรรณะ             1,000.00 
323 นายวโิรจน ศริพินัธุ             1,000.00 
324 นายชาญวิทย ตาบตุร             1,000.00 
325 นายถวลัย ชาญวิทยา             1,000.00 
326 นายประยงค เตม็ดอน             1,000.00 
327 นายสชุาติ สวุรรณพฤกษ             1,000.00 
328 นายสปุระดษิฐ เหลาแสง             1,000.00 
329 นายบญุโฮม อยูภกัด ี             1,000.00 
330 นายเจตน ศรเีรอืง             1,000.00 
331 นายสเุทพ สกัทอง             1,000.00 
332 นายเสร ีเตมิใจ             1,000.00 
333 นายสงา อสิระ             1,000.00 
334 นายสรุนิทร ชลธารเฉลมิ             1,000.00 
335 นายสนุทร ประจนันวล             1,000.00 
336 นายบวร แกวดวงดี             1,000.00 
337 นายรตัน ประพงษ             1,000.00 
338 นายอมัพร ปนอาภรณ             1,000.00 
339 นายปต ิราชวงค             1,000.00 
340 นายวฒันา สมรรคเสวี             1,000.00 
341 นายไพบลูย ศรสีจัจงั             1,000.00 
342 นายอาคม ฉวหีนิตัง้             1,000.00 
343 นายสมาน สขุเนตร             1,000.00 
344 นางครองทรัพย มานะยิง่             1,000.00 
345 นายพมิาน บรูณะพมิพ             1,000.00 
346 นายประมาณ เขยีวจันทรแสง             1,000.00 
347 นายฉตัรชยั รตัโนภาส             1,000.00 
348 นางสดุารตัน ฤกขะเมธ             1,000.00 
349 นายจำรัส ทองปอง             1,000.00 
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350 นายมน ูสมจติร             1,000.00 
351 นายสมพงษ นอยเสวก             1,000.00 
352 นายวทิศัน ศรวีวิรรธนกลุ             1,000.00 
353 นายประสทิธิ ์นนัตะยานา             1,000.00 
354 นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ             1,000.00 
355 นายบญุทอง ใจมา             1,000.00 
356 นายปรชีา พานชิมาท             1,000.00 
357 นางปราณ ีคงมัน่             1,000.00 
358 นายมงคล พมินลพนัธุ             1,000.00 
359 นายณรงค ถาวรวตัต             1,000.00 
360 นายทองหลาง นาทนัคดิ             1,000.00 
361 นางประสาน ชาตะศริกิลุ             1,000.00 
362 นายสญัญา สจุรติพงศ             1,000.00 
363 นางทพิยา จารนุาคร             1,000.00 
364 นายสชุาต ิชพูทิกัษ             1,000.00 
365 นายปรชัญา ศรีพร             1,000.00 
366 นายเจริญรตัน ฉตัรกันยารตัน             1,000.00 
367 นางอมัพร สคุนธพานชิ             1,000.00 
368 นายประศาสน วสิทุธกิลุ             1,000.00 
369 นายถนอม นนัท ิ             1,000.00 
370 น.ส.ลาวลัย ศรศลิปชยั             1,000.00 
371 นายจรีศกัดิ ์จติรจง             1,000.00 
372 นายสำรอง ขวญัเมอืง             1,000.00 
373 นายสถติย ศริภิาพ             1,000.00 
374 นายมดั พนัสนทิ             1,000.00 
375 นายประพนัธ เก๋ียวดำ             1,000.00 
376 นางรชัน ีจนีปนเพชร             1,000.00 
377 นายสมยา ทศันสวุรรณ             1,000.00 
378 นายชมุพล ศรีทอง             1,000.00 
379 นายสดุสาคร ศกัดิส์งู             1,000.00 
380 นางบญุสม ชำนาญภกัด ี             1,000.00 
381 นายเกยีรตศิกัดิ ์ฤทธธิรรม             1,000.00 
382 นายวจิติร เกษสมัมะ             1,000.00 
383 นายสวงค จงแจงกลาง             1,000.00 
384 นายสมชยั กนัเงิน             1,000.00 
385 นายวบิลูย ผาดไธสง             1,000.00 
386 นายอนนัต อนิกลาง             1,000.00 
387 นายประสทิธิ ์ศภุลักษณ             1,000.00 
388 นายบญุสนิ สรุเสียง             1,000.00 
389 นายดสุติ ดจีรงิ             1,000.00 
390 นายอำนวยพร ไวทยการ             1,000.00 
391 นายขวญัอยู วงคนิม่             1,000.00 
392 น.ส.สวุนิชา ดเิรกวฒันะ             1,000.00 
393 นายสวุทิย จนัทราภรณ             1,000.00 
394 นายพนม ควนัธรรม             1,000.00 

395 นายจำนงค จงเจรญิ             1,000.00 
396 นายวรีะ นาคศรสีขุ             1,000.00 
397 นายเทีย่ง ดวงปนตา             1,000.00 
398 นายวลัลภ บงัเกดิผล             1,000.00 
399 น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท             1,000.00 
400 นางสมจติร ศรสีรุยิะ             1,000.00 
401 นายสวสัดิ ์ดลุยพชัร             1,000.00 
402 นายชยัยทุธ แมนยำ             1,000.00 
403 นายวฑิรูย ไชยเพิม่             1,000.00 
404 นายเทพ มณฑากลุ             1,000.00 
405 นายสนอง เกดิในมงคล             1,000.00 
406 นายวหิล ทองฟุก             1,000.00 
407 นายสมลกัษณ เงนิแยม             1,000.00 
408 นายเยือ้ วรรณบวร             1,000.00 
409 นายพนิจิ เจยีมภริมยศกัดิ ์             1,000.00 
410 น.ส.ไพวรรณ เลก็อทุยั             1,000.00 
411 นางจารุณ ีวงศขาหลวง             1,000.00 
412 นายพจิติร ชยัรตันาอาภรณ             1,000.00 
413 น.ส.ลดัดาวัลย ลามกจิจา             1,000.00 
414 นางพศิมยั ประทมุมณ ี             1,000.00 
415 นางประยรู วรรณคุณ             1,000.00 
416 นางวรรณี วงษวจิติร             1,000.00 
417 นายบญุชวย แตมรู             1,000.00 
418 นายจริะ จนิตนกุลู             1,000.00 
419 นายพนิจิ ประสารบญุ             1,000.00 
420 นายอนพุนัธ อนิทะมสุกิ             1,000.00 
421 นายณรงคชยั มารุงเรอืง             1,000.00 
422 นายแสงอนันต รตันโกมล             1,000.00 
423 นายอาคม เวทยสภุาสุข             1,000.00 
424 นางนนัทยิา ทพิยรกัษา             1,000.00 
425 นายปรชีา ศรทีวปี             1,000.00 
426 นายอนนัต จนัทรศรสีรุยิวงศ             1,000.00 
427 น.ส.วนีสั ศรพีงษ             1,000.00 
428 นางนพวรรณ จนัทรเนตร             1,000.00 
429 นายวนิยั ปญญาธญัญะ             1,000.00 
430 นางพรพมิล ทองคงหาญ             1,000.00 
431 นายธน ูบญุทรง             1,000.00 
432 นางสงวน ไขแกว             1,000.00 
433 นางสมจติต พรหมบตุร             1,000.00 
434 นายประสทิธิ ์กำทอง             1,000.00 
435 นายพจิติร แกวสุดใจ             1,000.00 
436 นางบญุนำ วงศสวุรรณ             1,000.00 
437 นายไพบลูย สาลทีอง             1,000.00 
438 นายพล ครูณารักษ             1,000.00 
439 นายยณัห ทกัสูงเนนิ             1,000.00 
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440 นายบนุนาค กลบีจำป             1,000.00 
441 นางยนิด ีสลกัลาย             1,000.00 
442 นางระเบยีบ วงัศรี             1,000.00 
443 น.ส.สขุศร ียิม้ใจบญุ             1,000.00 
444 นายประสทิธิ ์ธงหน่ึง             1,000.00 
445 นายณรงค ขำหริญั             1,000.00 
446 นางระเบียบ มาตะราช             1,000.00 
447 น.ส.อำนวย อบุลศิลป             1,000.00 
448 นายสนัตภิาพ วรรณเพ่ิมพลู             1,000.00 
449 นายเหวย พนัสนทิ             1,000.00 
450 นายสชุยั พงษรตัน             1,000.00 
451 นายสมบตั ิเครอืบญุราช             1,000.00 
452 นางบญุช ูศรบญุทอง             1,000.00 
453 นางพรรณอร พนิจิอกัษร             1,000.00 
454 นายประเสรฐิ จติสมบูรณมติร             1,000.00 
455 นายสงคราม บรรจงแจม             1,000.00 
456 นายสจุนิต ตนัตพิลาผล             1,000.00 
457 นายประภาส เพ่ิมพนู             1,000.00 
458 นายทนงศกัดิ ์ศกัดิส์วสัดิ ์             1,000.00 
459 นางนงคราญ กลุณด ี             1,000.00 
460 นายวฑิรูย จเร             1,000.00 
461 นายม ีตาสม             1,000.00 
462 นายวชิยั นนทะนำ             1,000.00 
463 นายบรบิรูณ สวสัดเิวช             1,000.00 
464 นางบปุผาชาต ิรกัษหริญั             1,000.00 
465 นางบญุสบื เอ่ียมขำ             1,000.00 
466 นายไพโรจน สกุนัฑา             1,000.00 
467 นายณรงค สทิธวิงั             1,000.00 
468 นายไพจติร วบิลูยพงศ             1,000.00 
469 น.ส.ขนษิฐา ดษิฐบรรจง             1,000.00 
470 นายณฎัฐพล คนัธารตัน             1,000.00 
471 นางแจมจนัทร พริยิะพงศ             1,000.00 
472 นายชลอ แสงประเสริฐ             1,000.00 
473 นางสชุาดา อำนวยววิฒัน             1,000.00 
474 นายประเสรฐิ เถือ่นบวัระบตั ิ             1,000.00 
475 นายกวพีนธ โคตรุชยั             1,000.00 
476 น.ส.รชัน ีวชโิรดม             1,000.00 
477 นางนติยา ภรูวีโิรจนกลุ             1,000.00 
478 นายประหยด บวัปลอง             1,000.00 
479 นายไพโรจน ภญิโญสรศกัดิ ์             1,000.00 
480 นายสทุศัน วรรณเมอืงเกา             1,000.00 
481 นายขรรคชยั ศรีสรุยิะ             1,000.00 
482 นายวชิติ พฒันโกศยั             1,000.00 
483 นายธำรง วงษวจิติร             1,000.00 
484 นายสมใจ บญุประสทิธิ ์             1,000.00 

485 นางประวงิ สขุสวสัดิ ์             1,000.00 
486 นายถวลิ สบืศลิป             1,000.00 
487 นางเกษร อนิทราววิารตัน             1,000.00 
488 นายพชิยั พานชิกลุ             1,000.00 
489 นายพสิฎิฐ เนยีมทรพัย             1,000.00 
490 นายประสงค ซือ่มาก             1,000.00 
491 นายเสนาะ ขำด ี             1,000.00 
492 นายสทิธโิชค ธรรมภบิาลอดุม             1,000.00 
493 นายวรีะ ยาคลาย             1,000.00 
494 นายสำรวย สงัขวรรณะ             1,000.00 
495 นายประดษิฐ ไชยชนะ             1,000.00 
496 น.ส.บวัเรยีว ขดัศร ี             1,000.00 
497 นายมานะ ศรวีงษวรรณะ             1,000.00 
498 นายบรรณเลิศ รชัตกลุ             1,000.00 
499 นายมนตร ีศริมิาศ             1,000.00 
500 นายวฒุพินัธ โฆษจนัทร             1,000.00 
501 นางศศธิร อนวงษา             1,000.00 
502 นายสวสัดิ ์เชือ้นวม             1,000.00 
503 นายประเสรฐิ ลิม้รสสขุ             1,000.00 
504 นายจงรกัษ เมอืงพระ             1,000.00 
505 นายสนุทร ศกัดิศ์รไีทยวฒันา             1,000.00 
506 นายเรงิชยั เผาสัจจ             1,000.00 
507 นายทว ีคงแสงดาว             1,000.00 
508 นายชาญ ปนทอง             1,000.00 
509 นายพรศกัดิ ์คงชาย             1,000.00 
510 นายประสทิธิ ์บญุเกดิ             1,000.00 
511 นายธวชัชยั ขจติเวทย             1,000.00 
512 นางวไิล ปบุผะโก             1,000.00 
513 นายประพนธ งามภกัด ี             1,000.00 
514 นายสมพจน แขง็แรง             1,000.00 
515 นายประยรู อยูจุย             1,000.00 
516 นายจรญู วเิศษสวุรรณภูม ิ             1,000.00 
517 นายสร สาระคณุ             1,000.00 
518 นายสนัตภิาพ ยงัชุมชืน่             1,000.00 
519 นายสรุตัน ธรีธนาธร             1,000.00 
520 นางผองพรรณ กาทอง             1,000.00 
521 นายสำรอง ปนนลิ             1,000.00 
522 นายบญัญตั ิศรปีระทมุวงศ             1,000.00 
523 นายสมบรูณ เขือ่นพนัธ             1,000.00 
524 นางวรณุยพุา คำลือ             1,000.00 
525 นายสมพงศ วรรณวาสน             1,000.00 
526 นายนวิตัร ชาติกานนท             1,000.00 
527 นายประชา ตนัจรยิานนท             1,000.00 
528 นายเกยีรติกอง พติรปรชีา             1,000.00 
529 นายประมวล หอมอบุล             1,000.00 
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530 นายพนิติย โหอวยชยั             1,000.00 
531 นายประสิทธพิร ปกษาสวย             1,000.00 
532 นายประเสรฐิ อรณุรตัน             1,000.00 
533 นายชวาล ทฬัหกิรณ             1,000.00 
534 นายเพลนิ มนีกั             1,000.00 
535 นายชาญณรงค รุงเรืองศรี             1,000.00 
536 นายเมตตา อารยี             1,000.00 
537 นายดำเนนิ สงัขโร             1,000.00 
538 นางกอจนิดา มคัไพบูลย             1,000.00 
539 นายสพุจน ศริสินุทร             1,000.00 
540 นางปราณ ีรตันาพันธ             1,000.00 
541 นายเชาว ชชัพงศ             1,000.00 
542 นางสายหยดุ สาเขตร             1,000.00 
543 นายเปง แปงใจ             1,000.00 
544 นายทวสีขุ สทิธกิร             1,000.00 
545 ร.ตณฐัธนนท ปพนพัชรนาวนิ             1,000.00 
546 นางบปุผา เกตกุัน้             1,000.00 
547 นายนนท โสภษิฐานนท             1,000.00 
548 นายเสนห นาวเหนยีว             1,000.00 
549 นายประทวน อตุตโรทัย             1,000.00 
550 นางสกลุ เธยีรไทย             1,000.00 
551 นายปรชีา โสภาภมูนิทรสกลุ             1,000.00 
552 นายลอืชยั มณศีร ี             1,000.00 
553 นายศศพิงษ เขยีนนลิศริ ิ             1,000.00 
554 นางเบญจวรรณ สงัขทอง             1,000.00 
555 นายชดิ ศรีถา             1,000.00 
556 นายวรีะ สายณัห             1,000.00 
557 นายสำล ีสอนหลง             1,000.00 
558 นายสมาน พงศชำนะภยั             1,000.00 
559 นายชาล ีโคตรพงษ             1,000.00 
560 น.ส.พศิวาท มเีมอืง             1,000.00 
561 นางลกัษณา มกรพนัธุ             1,000.00 
562 นายอำนาจ รงคทอง             1,000.00 
563 นายบญุสง ดอกไมหอม             1,000.00 
564 นายเดชาธร ชยัฤกษ             1,000.00 
565 นายแกว ภรูผิล             1,000.00 
566 นายมงคล อูเงิน             1,000.00 
567 นายอเนก วฒันพานชิ             1,000.00 
568 นายวฒันชยั เพชรมุน ี             1,000.00 
569 นายมา พานพบ             1,000.00 
570 นายเสกสรรค วงศรตันธรรม             1,000.00 
571 นายมาโนช วนิยัพานชิ             1,000.00 
572 นายสมพล พยงุธรรม             1,000.00 
573 นางวนดิา รตานนท             1,000.00 
574 นายสมหมาย ศรีทรสทุธิ ์             1,000.00 

575 นางสรุยี ภูสาย             1,000.00 
576 นายทองหลาง ลานชุ             1,000.00 
577 นายผาน ใจเยน็             1,000.00 
578 นายพงษเทพ เจตะภยั             1,000.00 
579 นายสดมภ โรจนเมธา             1,000.00 
580 นายวนิยั โรจนพานชิ             1,000.00 
581 นายธรีวฒัน พฒันศกัดิภ์ญิโญ             1,000.00 
582 นายสงคราม มหาอตุม             1,000.00 
583 นายสนทิ บญุพทิกัษ             1,000.00 

 
รายชื่อผูรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก 

ประจำป 2551 
(รวม 669,968.27 บาท) 

ลำดบั ชือ่-สกลุ จำนวน(บาท) 
1 นางวารนิทร ชลธารเฉลิม             5,000.00 
2 นายสวุทิย ทองเผา             5,000.00 
3 นายปราณตี ภูจำเนยีร             4,377.80 
4 นายเสงีย่ม จนัทรแจม             5,000.00 
5 นายพทิกัษ อยูอำไพ             5,000.00 
6 นายอบุล จนัทราภานุกร             3,994.65 
7 นายเทีย่ง พะเนตรรมัย             4,668.56 
8 นายสถาพร นลิพบิลูย             4,195.10 
9 นางจรสัศร ีสมุาพา             2,918.50 
10 นายสชุาติ เตยีวพานิช             4,023.50 
11 นายณรงค หาญธรรมธร             5,000.00 
12 นายทวศีกัดิ ์ทวธีา             3,888.15 
13 นายสบุนิ ปนรตัน             3,367.10 
14 นายโสดร อวมปราณ ี             3,209.80 
15 น.ส.ฉววีรรณ คมัภริานนท             5,000.00 
16 นางมณัฑนา วงศเงนิ             2,353.05 
17 นายประพนัธ ยอดย่ิง             3,194.10 
18 นางเฉลมิ กาบตุม             2,084.25 
19 นายภเิษกศษิฎ พลิกึ             5,000.00 
20 นายปน ธรรมขนัท             3,194.10 
21 นายถนอม รมโพธิ ์             2,392.95 
22 นายสงา เพชรประดบั             2,607.00 
23 นายพชิยั ศรคีำมวน             5,000.00 
24 น.ส.อมัพร นนัทภาณวุฒัน             5,000.00 
25 นายไพรญั พรหมหติาทร             5,000.00 
26 นายศริวิฒัน เผาวงศา             5,000.00 
27 นายสมนกึ บญุยนื             5,000.00 
28 นายประสาท สพุรหมอนิทร             3,701.00 
29 นายจนัทะ กองพิลา             2,105.00 
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30 นายไพโรจน นวิาสวตั             5,000.00 
31 นายเพชร ดสุทิธิ ์             2,495.00 
32 นางสายพณิ วชริพงศพนัธ             3,107.00 
33 นายสวุชิา ลิม้วนานนท             5,000.00 
34 นายกศุล งวดสูงเนิน             5,000.00 
35 นายปราโมทย เลือ่นราม             5,000.00 
36 นายประกจิ จฑูะพงษ             5,000.00 
37 นายธงชยั เปาอินทร             5,000.00 
38 นายบญุสง วริตัน             5,000.00 
39 นายจรลั รจุเิรกพฑัฒนะ             5,000.00 
40 นายไผท สจุรติธรรม             3,160.65 
41 นายพสษิฐ นพคุณ             5,000.00 
42 นายสมปอง ศรีสรุนิทร             5,000.00 
43 นางสรุภี นิม่เซยีน             3,103.46 
44 นายสรุยิะ สวีานนท             2,151.75 
45 นายพนัธ ไทยทองหลาง             2,220.15 
46 นายเกรยีงศกัดิ ์เสพยธรรม             5,000.00 
47 นายมานพ สายแกว             2,043.45 
48 นางนริตัน โหเจริญ             5,000.00 
49 นายณรงค เฟองขจร             2,495.65 
50 นายมนสั มาลวีงษ             5,000.00 
51 นายตอพงษ สำราญ             4,457.40 
52 นายทวศีกัดิ ์ธรรมนพวงศ             5,000.00 
53 นายเปย จแูวน             2,404.45 
54 นายนพินธ สงวนญาติ             5,000.00 
55 นายอรณุ เหลยีววนวฒัน             5,000.00 
56 นายนโิรจน วชริะพงษ             2,341.80 
57 นายวนิยั ศริกิลุ             4,382.10 
58 นายสมนกึ เปยงเรือน             2,200.50 
59 นายประจกัษ สงกรานต             2,368.80 
60 นายสมบรูณ กดุนอก             2,000.00 
61 นายพยนต ชืน่ศริ ิ             2,091.85 
62 นางรมัภา ธวุานนท             2,000.00 
63 นายเกษม วงษวจิติร             2,000.00 
64 นายอทุศิ วงศปญญา             2,000.00 
65 นายพฤกษ จนัทพมิพะ             4,218.55 
66 นายธรีะพงษ ธรรมารักษ             4,806.75 
67 นายประมลู อปุบุตร             4,126.75 
68 นางนพรตัน จัน่เชย             5,000.00 
69 นายเรงิชยั ศรีพรหมมุน ี             2,550.85 
70 นายณรงค ทะวไิชย             5,000.00 
71 นางทบัทมิ ชมุเกษยีณ             4,813.55 
72 นายวริชั คลายจนิดา             2,960.55 
73 นายจรญั ปญญาสทิธิ ์             2,579.75 
74 นายกาวนิ ศกัด ี             5,000.00 
75 นางเกศราวลัย ทวสีนิ             4,055.20 
76 นายวชิยั เถรวอง             2,253.60 

77 นายเสงีย่ม ชะรา             2,000.00 
78 นายอดุม ทมุพงั             2,019.20 
79 นายเจรญิสขุ จัน่เพช็ร             2,757.60 
80 นายชยัยนัต สมบรูณสิน             5,000.00 
81 นางจณิหจฑุา กาโย             2,000.00 
82 นายเลงิ ศรสีอาด             2,000.00 
83 นางพรพรรณ นาคศรสีขุ             2,773.60 
84 นางสไีพร เหลอืงหิรญั             5,000.00 
85 นางธนวรรณ ทพันยิม             2,567.20 
86 นายนพดล บำรงุเวช             5,000.00 
87 นายประดษิฐ พลบรูณ             2,000.00 
88 นายบญุลวน จนัทรนวล             2,000.00 
89 นางเฉลมิศร ีโพธชิาติ             3,692.80 
90 นายนง บำรงุถิน่             3,981.60 
91 นายมานติย อตุสาหะ             2,172.00  
92 นายปวง บญุมาตา             2,000.00 
93 นายจรรยา คำรพมิง่             2,195.20 
94 นายเจรญิชยั ลดัขนุทด             2,426.40 
95 นางสกุญัญา ดาจง             4,020.80 
96 นางสายสมร คมวชัรพงศ             2,926.40 
97 นางวารุณ ีโฉมกลัน่             2,108.00 
98 นางเพยีงพิศ คำบุญลอื             2,000.00 
99 นายนเิทศ แปนแกว             2,000.00 
100 นางสมปอง รงคทอง             5,000.00 
101 นายพฒันะ แกวฉยุ             4,506.40 
102 นายอดลุย พพิฒันเสน             4,696.80 
103 นายปรากฏ มากช ู             4,439.20 
104 นายสรุจติ ชาติอดุมพนัธ             5,000.00 
105 นายณรงค เจรญิผล             4,519.20 
106 นายสมาน สขุเนตร             2,000.00 
107 นางฉววีรรณ เพช็รสงฆ             2,567.20 
108 นายณรฐั(จำนงค) กจิจาพิศาล             2,000.00 
109 นายธรีะ จนัทรแฉง             2,000.00 
110 นายอาทิตย สจุจรติจลู             3,974.25 
111 นายพนม อนิทรพนัธ             4,153.50 
112 นายวชัรชยั ไชยบญุเรอืง             2,475.75 
113 นายจมุพล กาฬสินธุมงคล             3,591.75 
114 นายเอนก อบุลศขุ             3,494.55 
115 นายจำลอง รกัรตัน             3,835.50 
116 นายทรงวฒุ ิเทยีมทอง             3,968.25 
117 น.ส.สทุนิ กล่ินจนัทร             2,152.50 
118 นายโกวิทย สรุธรรม             5,000.00 
119 นายชงค เปยมสมบรูณ             2,000.00 
120 นายสมบตั ิเปรมปร ี             2,897.25 
121 นายจรญู ชมภศูร ี             3,977.25 
122 นางสจุนิดา สวุรรณทับ             2,109.75 
123 น.ส.สภุาภรณ แซลิม้             2,000.00 
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124 นายบญุปาง ถาวรหมืน่             2,000.00 
125 นางจงรกั ชนิบุตร             2,000.00 
126 นายสามารถ สมุโนจติราภรณ             4,238.25 
127 นายสมชาย รตันม่ิง             2,000.00 
128 นายกยุ ยอดอทุา             2,000.00 
129 นายวนัชยั ฉมิมา             2,000.00 
130 นายอทุยั ทพิยบรรเทิง             3,078.00 
131 นายบญุพบ ดอนชยั             2,000.00 
132 นายอำพล บญุศริ ิ             2,000.00 
133 นางปรญิญา ศภุลักษณ             3,084.75 
134 นายบญุภพ ทุงสี ่             4,244.25 
135 นายยรรยง คำมาศ             4,408.50 
136 นายประทมุ บญุเลศิ             2,253.00 
137 นายสนใจ หะวานนท             3,968.30 
138 นายประเสรฐิ คนตำ่             2,000.00 
139 นายจริะศักดิ ์สทุธสิมบรูณ             2,000.00 
140 นายมาโหยบ เหมมนิทร             2,130.10 
141 นายนนัทวฒัน รตันโพธิวฒัน             2,544.50 
142 นายวรรธนะ แสงโสดา             3,859.10 
143 นายวไิล นนทะภทิา             2,000.00 
144 นายพรอย ทรงสงา             2,000.00 
145 นายเตีย้ อนิทรนาค             2,000.00 
146 นายสำรอง วงศหาญ             2,000.00 
147 นางทว ีจติตกลาง             2,000.00 
148 นายกมลวฒัน วเิศษศิร ิ             5,000.00 
149 นายสมควร สรุภพพิศษิฐ             5,000.00 
150 นางสนอง วนัทา             2,000.00 
151 นางจนัทรอบ วงศสมัพนัธ             2,422.70 
152 นายสรุนิทร ยศอกัษร             2,000.00 
153 นายสนัต จนัทรเปลง             5,000.00 
154  นายทว ีภมุรนิทร             2,050.75 
155  นายทองทพิย เสนอบ             2,000.00 
156  นายชยัทตั ไตรรัศม ี             3,393.65 
157  นายปรพล แสนรส             2,000.00 
158  นายอดุม ไชยวงศ             3,186.95 
159  นายสทุธพิงศ ชมสวน             3,209.05 
160  นายสงัวรณ โคตรมงคล             2,000.00 
161  นายอดุม วลันยิม             2,000.00 
162  นายศกัดา ผลยะวา             2,000.00 
163  นายกวาง มุงพูนกลาง             2,000.00 
164  นายวไิล จนัทรแกว             2,000.00 
165  นายสรุพล ลขิติวริยิะประการ             2,972.45 
166  นายพรเทพ หมิะเจรญิ             4,293.90 
167  นายพเิชฏฐ ไชยมา             2,697.50 
168 นายประสิทธิ ์จิว้สกลุ             2,000.00 

169 นายชยัวฒุ ิดลอารมณ             2,965.20 
170 นายเปลีย่น แกวนอย             2,000.00 
171 นายอำนวย เทพทศัน             2,000.00 
172 นายสมสขุ เพช็รขณัฑ             2,000.00 
173 นายพมิ เอีย่มสะอาด             2,000.00  
174 นางสมใจ บญุมมีา             2,000.00 
175 นายคำนึง วนกรกลุ             2,709.60  
176 นายวรรณะ สวุรรณละออง             2,000.00  
177 นางสวุรรณี เสวตพนัธ             2,380.80 
178 นายสนทิ ยอดแกวเรอืง             2,000.00  
179 นายวจิารณ สาคะศภุฤกษ             2,000.00  
180 นายประกฤต พนัธุผจญ             2,000.00 
181 นายธรียทุธ วรรณไพโรจน             3,733.20  
182 นายสนุทร พทุธรกัษ             2,000.00  
183 นายบญุสง กจินกุลู             2,000.00  
184 นายบำรงุ แสงสวาง             2,000.00  
185 นางสนุทร ทองเผา             2,000.00  
186 นายกณัตภณ ผกากาญจน             5,000.00  
187 นายสมพาล ถารสา             2,000.00  
188 นายสพุฒัน พฒันวรีะกจิ             2,993.10  
189 นายบญุทา เครอืคำ             2,000.00  
190 นายสมควร รกัวนัส             4,577.10  
191 นายเสนห วรรณพัฒน             2,806.10  
192 นายนพินัธ ทศัพร             5,000.00  
193 นายสวุรรณ จติอนงศ             2,000.00  
194 นายสมพล พยงุธรรม             2,000.00  
195 นายสมชยั ชศูร ี             2,100.00  
196 นายวชิยั จนัทรสมบรูณ             2,755.80  
197 นางวนดิา รตานนท             2,000.00  
198 นายสมหมาย ศรทีรสทุธิ ์             4,847.50  
199 นางสรุยี ภูสาย             2,991.00  
200 นายทองพุม ลุมจนัทร             2,000.00  
201 นายทองหลาง ลานชุ             2,000.00  
202 นายผาน ใจเยน็             2,000.00  
203 นายสำราญ ออดกนั             2,000.00  
204 นายพงษเทพ เจตะภยั             2,000.00  
205 นายนพินธ มณทีพิย             2,000.00  
206 นายสดมภ โรจนเมธา             2,000.00  
207 นายชาตร ีอนิดาวงศ             2,342.00  
208 นายวนิยั โรจนพานชิ             2,000.00  
209 นายธรีวฒัน พฒันศกัดิภ์ญิโญ             2,877.00  
210 นายสงคราม มหาอตุม             3,034.10 
211 นายพนนัดร พนสัธาดา             2,000.00  
212 นายสนทิ บญุพทิกัษ             2,156.00 
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ชุดที่ 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 
 
 
 

 

 

 

ชุดที่ 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 เลงอี้ กรรมการ 
13. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ 
14. นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ 
15. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ 
 

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ 
ตั้งแตป 2521 - 2551 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด กอตั้งเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2521 

ชุดที่ 3  ประจำป 2523 
 
1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน 
2.   นายเต็ม สมิตินันท รองประธาน 
3.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน 
4.   นายสมเพิ่ม 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 โพธิ์กัน กรรมการ 
11. นายผอง เลงอี้ กรรมการ 
12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ 
13. นายถวัลย บุญสิทธิ์ เลขานุการ 
14. นายไพฑูรย หุนใย ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ชุดที่ 4  ประจำป 2524 
 
1.   นายถนอม เปรมรัศมี ประธาน 
2.   นายเต็ม สมิตินันทน รองประธาน 
3.   นายดิเรก สกุณาธวงศ รองประธาน 
4.   นายสมเพิ่ม 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 โพธิ์กัน กรรมการ 
11. นายผอง เลงอี้ กรรมการ 
12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ 
13. นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ 
14. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ 
 

ชุดที่ 1  ประจำป 2521

ชุดที่ 2  ประจำป 2522

ชุดที่ 3  ประจำป 2523

ชุดที่ 4  ประจำป 2524
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ชุดที่ 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 โพธิ์กัน กรรมการ 
11. นายผอง เลงอี้ กรรมการ 
12. นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ 
13. นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ 
14. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ 
 
 
 
 

ชุดที่ 6  ประจำป 2526 
 
1.   นายจำนงค โพธิสาโร ประธาน 
2.   นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน 
3.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ 
4.   นายอุดม บูรณกานนท กรรมการ 
5.   นายสวัสดิ์ นิชรัตน กรรมการ 
6.   นายสมพงษ ปโชติการ กรรมการ 
7.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ 
8.   นายผอง เลงอี้ กรรมการ 
9.   นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ 
10. นายปรุง โชติชวง กรรมการ 
11. นายอำพล ลิ่มวงศ กรรมการ 
12. นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ 
13. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ 
 
 
 
 

ชุดที่ 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.   นายสวัสดิ์ นิชรัตน กรรมการ 
7.   นายผอง เลงอี้ กรรมการ 
8.   นายปรุง โชติชวง กรรมการ 
9.   นายอำพล ลิ่มวงศ กรรมการ 
10. นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ 
11. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 

ชุดที่ 8  ประจำป 2528 
 
1.   นายจำนงค โพธิสาโร ประธาน 
2.   นายชำนิ บุณโยภาส รองประธาน 
3.   นายสำลี อินทรไพโรจน เหรัญญิก/ผูจัดการ 
4.   นายอุทัย จันผกา กรรมการ 
5.   นายสวัสดิ์ นิชรัตน กรรมการ 
6.   นายผอง เลงอี้ กรรมการ 
7.   นายปรุง โชติชวง กรรมการ 
8.   นายอำพล ลิ่มวงศ กรรมการ 
9.   นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ 
10. นายไพฑูรย หุนใย เลขานุการ 
 
 
 

ุชุดที่ 5  ประจำป 2525

ชุดที่ 6  ประจำป 2526

ุชุดที่ 7  ประจำป 2527

ชุดที่ 8  ประจำป 2528
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ชุดที่ 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 ลิ่มวงศ เลขานุการ/ผูจดัการ 

ชุดที่ 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 ลิ่มวงศ เลขานุการ/ผูจดัการ 

ชุดที่ 11  ประจำป 2531 
 
1.   นายชำนิ บุณโยภาส ประธาน 
2.   นายสวัสดิ์ นิชรัตน รองประธาน 
3.   นายณรงค กฤตานุกูลย รองประธาน 
4.   น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล เหรัญญิก 
5.   นายถวัลย บุญสิทธิ์ กรรมการ 
6.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ กรรมการ 
7.   น.ส.กานดา ลิ่มตั้ง กรรมการ 
8.   นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ 
9.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ 
10. นายจรินทร อิฐรัตน กรรมการ 
11. นายอำพล ลิ่มวงศ เลขานกุาร/ผูจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 12  ประจำป 2532 
 
1.   นายทิวา สรรพกิจ ประธาน 
2.   นายธำมรงค ประกอบบุญ รองประธาน 
3.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน  
4.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก 
5.   นายอำพล ลิ่มวงศ 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 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 9  ประจำป 2529

ชุดที่ 10  ประจำป 2530

ชุดที่ 11  ประจำป 2531

ชุดที่ 12  ประจำป 2532
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ชุดที่ 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 เปลี่ยนมา ผูชวยผูจัดการ 
7.   นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ 
8.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ 
9.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ 
10. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เลขานุการ 
11. นางนวลสิริ มังกรดิน ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 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 เปลี่ยนมา 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 
 
 
 

ชุดที่ 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 
 
 
 

ชุดที่ 16  ประจำป 2536 
 
1.   นายผอง เลงอี้ 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 
 
 
 

ชุดที่ 13  ประจำป 2533 

ชุดที่ 14  ประจำป 2534 

ชุดที่ 15  ประจำป 2535 

ชุดที่ 16  ประจำป 2536 
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ชุดที่ 17  ประจำป 2537 
 
1.   นายผอง เลงอี้ 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 เปลี่ยนมา ผูชวยผูจัดการ 
9.   น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ 
10. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ 
11. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 18  ประจำป 2538 
 
1.   นายผอง เลงอี้ 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 เปลี่ยนมา ผูชวยผูจัดการ 
9.   นายทรงศักด์ิ วิทยอุดม ผูชวยผูจัดการ 
10. น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ 
11. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท กรรมการ 
12. นายกิตติศักด์ิ ดวงรัตน กรรมการ 
13. นายประวิทย จิตตจำนงค กรรมการ 
14. นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ 
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ชุดที่ 19  ประจำป 2539 
 
1.   นายยรรยง ถนอมพิชัย ประธาน 
2.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน 
3.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน 
4.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ 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 
 

 
 

ชุดที่ 20  ประจำป 2540 
 
1.   นายสถิตย สวินทร ประธาน 
2.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน 
3.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ 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 
 
 
 

ชุดที่ 17  ประจำป 2537

ชุดที่ 18  ประจำป 2538

ชุดที่ 19  ประจำป 2539 

ชุดที่ 20  ประจำป 2540
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ชุดที่ 21  ประจำป 2541 
 
1.   นายสถิตย สวินทร ประธาน 
2.   นายวัฒนา แกวกำเนิด รองประธาน 
3.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ รองประธาน 
4.   นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน 
5.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท เหรัญญิก 
6.   นายพิณ เกื้อกูล ผูจัดการ 
7.   นายชนะ เปลี่ยนมา 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 
 
 
 

ชุดที่ 22  ประจำป 2542 
 
1.   นายวัฒนา แกวกำเนิด ประธาน 
2.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ 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 เปลี่ยนมา 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 
 
 

ชุดที่ 23  ประจำป 2543 
 
1.   นายวัฒนา แกวกำเนิด ประธาน 
2.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ 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 
 
 
 

ชุดที่ 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 
 
 

ชุดที่ 21  ประจำป 2541

ชุดที่ 22  ประจำป 2542

ชุดที่ 23  ประจำป 2543

ชุดที่ 24  ประจำป 2544
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ชุดที่ 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   นิ่มนวลฉวี ผูชวยเหรัญญิก 
7.   นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการ 
8.   นายชนะ เปลี่ยนมา ผูชวยผูจัดการ 
9.   นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ 
10. นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล กรรมการ 
11. นายณัฐชัย สุปน กรรมการ 
12. นายพูลศักดิ์ กางทอง กรรมการ 
13. นายทรงศักด์ิ   วิทยอุดม กรรมการ 
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ 
15. นายอดุลย ภูยาธร ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

ชุดที่ 26  ประจำป 2546 
 
1.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธาน 
2.   นายจรินทร อิฐรัตน รองประธาน 
3.   นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน 
4.   นายณัฐชัย สุปน รองประธาน 
5.   นางเกตุชฎา   โตตาบ เหรัญญิก 
6. นายประสิทธิ์   นิ่มนวลฉวี ผูชวยเหรัญญิก 
7.   นายณรงค มหรรณพ ผูจัดการ 
8.   นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล กรรมการ 
9.   นายพูลศักด์ิ กางทอง กรรมการ 
10. นายทรงศักด์ิ วิทยอุดม กรรมการ 
11. นายวิฑูรย ไชยเพิ่ม กรรมการ 
12. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ 
13. นายณรงค ทองขจร กรรมการ 
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ 
15. นายอดุลย ภูยาธร ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ชุดที่ 27  ประจำป 2547 
 
1.   นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธาน 
2.   นายพิณ   เกื้อกูล รองประธาน 
3.   น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท รองประธาน 
4.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน 
5.   นายประสิทธิ์   นิ่มนวลฉวี 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 
 
 
 

ชุดที่ 28  ประจำป 2548 
 
1.   นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ 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   นิ่มนวลฉวี ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 

ชุดที่ 25  ประจำป 2545

ชุดที่ 26  ประจำป 2546

ชุดที่ 27  ประจำป 2547

ชุดที่ 28  ประจำป 2548 
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ชุดที่ 29  ประจำป 2549 
 
1.   นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ ประธาน 
2.   น.ส.อารยา  บุญยะศิรินันท รองประธาน 
3.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน 
4.   นายธนโรจน โพธิสาโร รองประธาน 
5.   นายชนะ   เปลี่ยนมา 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 
 

ชุดที่ 30  ประจำป 2550 
 
1.   น.ส.อารยา   บุญยะศิรินันท ประธาน 
2.   นายพิณ   เกื้อกูล รองประธาน 
3.   นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน 
4.   นายวิฑูรย   ไชยเพิ่ม รองประธาน 
5.   นายชนะ   เปลี่ยนมา เหรัญญิก 
6. นายประสิทธิ์   นิ่มนวลฉวี 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 
 

ชุดที่ 31  ประจำป 2551 
 
1.   นายพิณ   เกื้อกูล ประธาน 
2.   นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ รองประธาน 
3.   นายธนโรจน โพธิสาโร รองประธาน 
4.   นายวิฑูรย   ไชยเพิ่ม รองประธาน 
5.   นายชนะ   เปล่ียนมา เหรัญญิก 
6. นายณรงค   ทองขจร ผูชวยเหรัญญิก 
7. นายประสิทธิ์   นิ่มนวลฉวี ผูจัดการ 
8. นายสนิท   ศรีสุระ กรรมการ 
9. นายสุภาพ   คำแฝง กรรมการ 
10. นายนรินทร   สายซอ กรรมการ 
11. นายชัยยันต    คำปอ กรรมการ 
12. นายสุเทพ   บัวจันทร กรรมการ 
13. นางศุภรัตน   ชาญยุทธกูล กรรมการ 
14. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ เลขานุการ 
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 

ชุดที่ 29  ประจำป 2549

ชุดที่ 30  ประจำป 2550

ชุดที่ 31  ประจำป 2551



ผูแทนสมาชิก 
ประจำป 2552-2553 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

116



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

117



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

118



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

119



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

120



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

121



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

122



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

123



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

124



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

125



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

126



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
 อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
 ก

 ร
 ม

 ป
 า 
ไ ม
   
จํ 
า ก
ั ด

127



แผนกลยุทธ 
ประจำป 2552-2555 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
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แผนกลยุทธ ประจำป 2552 � 2555 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 

 

1  วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดกำหนดวิสัยทัศนขององคกรในแผนแมบทไววา 
วิสัยทัศน  เปนองคกรการเงินของสมาชิกที่มั่นคง สูวิถีชีวิตพอเพียง 

   เปนเลิศดานบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เอื้ออาทรตอสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 เพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จึงไดกำหนดพันธกิจหลัก 5 ประการไว ดังนี้ 
พันธกิจ 

 พันธกิจที่  1 ดำเนินธุรกิจการเงินใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ 
 พันธกิจที่  2 จัดสวัสดิการที่เปนประโยชนแกสมาชิกอยางเสมอภาค และเปนธรรม 
 พันธกิจที่  3 สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกและพัฒนาการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 พันธกิจที่  4  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ 
 พันธกิจที่  5 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2 วัตถุประสงคหลัก (Objectives)  
สำหรับพันธกิจของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มีทั้งหมด 6 วัตถุประสงคหลัก 

 วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมใหสมาชิกมีการออมเพ่ิมขึ้น 
 วัตถุประสงคที่ 2  เสริมสรางใหสมาชิกมีวินัยทางการเงิน 
 วัตถุประสงคที่ 3 สงเสริมใหสมาชิกไดรับสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนประโยชน 
 วัตถุประสงคที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงคที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและขบวนการสหกรณ 
 วัตถุประสงคที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3  กลยุทธ (Strategy)  
ภายใตวัตถุประสงคหลัก 6 วัตถุประสงค มี 15 กลยุทธ 
วัตถุประสงคที่ 1   สงเสริมใหสมาชิกมีการออมเพ่ิมขึ้น 

  กลยุทธที่  1  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาธนาคาร 
  กลยุทธที่  2  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหต่ำกวาธนาคาร 
วัตถุประสงคที่ 2  เสริมสรางใหสมาชิกมีวินัยทางการเงิน 

  กลยุทธที่  3  พัฒนาระบบการจัดการความรูใหสมาชิกเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของสหกรณ 
  กลยุทธที่  4 สงเสริมกิจกรรมสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธที่  5 สงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพเสริม 
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 วัตถุประสงคที่ 3 สงเสริมใหสมาชิกไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชน 
  กลยุทธที่  6 เพิ่มประเภทและจำนวนเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก 
 วัตถุประสงคที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กลยุทธที่  7 จัดกิจกรรมพัฒนาผูแทนสมาชิกและสมาชิก 
  กลยุทธที่  8 เพิ่มพูนความรูและทักษะใหกรรมการและเจาหนาที่ 
  กลยุทธที่  9 จัดระบบบริหารความเส่ียงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ 
  กลยุทธที่  10 สรางขวัญและกำลังใจเจาหนาที่ 
  กลยุทธที่  11 พัฒนาการบริการที่หลากหลาย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธที่  12 เพิ่มชองทางการลงทุนที่ไดรับอัตราผลตอบแทนสูงและปลอดภัย 
 วัตถุประสงคที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและขบวนการสหกรณ 
  กลยุทธที่  13 สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม 
  กลยุทธที่  14 สงเสริมขบวนการสหกรณออมทรัพยใหเขมแข็ง 
 วัตถุประสงคที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธที่  15 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
4 แผนงานโครงการ (Tactic Plan) 
 สำหรับแผนกลยุทธของสหกรณมีทั้งหมด 17 แผนงาน 41 โครงการ 
 กลยุทธที่  1 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาธนาคาร 
  แผนงานท่ี  1   การสงเสริมเงินออม 

    1.  โครงการระดมเงินฝากเพื่อความม่ันคง 
    2.  โครงการเศรษฐีเงินลานคูบัญชีครัวเรือน 
    3.  โครงการออมทรัพยเพื่อคุณภาพชีวิต 
    4.  โครงการเพิ่มชองทางการใหบริการรับฝากเงิน 
 กลยุทธที่  2 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหต่ำกวาธนาคาร 
  แผนงานท่ี  2  การลดคาครองชีพสมาชิก 

    5.  โครงการติดตามสถานการณการเงิน 
 กลยุทธที่  3 พัฒนาระบบการจัดการความรูใหสมาชิกเกี่ยวของหลักการและอุดมการณของสหกรณ 
  แผนงานท่ี  3 เสริมสรางความรูดานหลักการและอุดมการณของสหกรณ 

    6.  โครงการสงเสริมความรูดานหลักการและอุดมการณของสหกรณ 
 กลยุทธที่   4 สงเสริมกิจกรรมสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนงานท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

    7.  โครงการรณรงคการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
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กลยุทธที่  5 สงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพเสริม 
  แผนงานท่ี  5 สรางอาชีพเสริมเพิ่มรายได 

    8.  โครงการสงเสริมสนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือเพิ่มรายได 
กลยุทธที่  6  เพิ่มประเภทและจำนวนเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก 

  แผนงานท่ี  6 การจัดสวัสดิการแกสมาชิก 

    9. โครงการเพิ่มสวัสดิการใหแกสมาชิก 
    10. โครงการเพิ่มสวัสดิการใหแกสมาชิกสมทบ 
    11. โครงการสำรวจความตองการของสมาชิกตอประเภทสวัสดิการ 
    12. โครงการสำรวจความพึงพอใจ 
กลยุทธที่  7 จัดกิจกรรมพัฒนาผูแทนสมาชิกและสมาชิก 

  แผนงานท่ี  7 พัฒนาศักยภาพผูแทนสมาชิกและสมาชิก 

    13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูนำสหกรณ 
    14. โครงการสัมมนาผูแทนสมาชิก 
  แผนงานท่ี  8 พัฒนาเครือขายกลุมสมาชิก 

    15. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานสหกรณ 
    16. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุม 
    17. โครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก 
กลยุทธที่  8 เพ่ิมพูนความรูและทักษะใหกรรมการและเจาหนาท่ี 

  แผนงานท่ี  9  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

    18. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากร 
    19. โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่ 
กลยุทธที่  9 จัดระบบบริหารความเส่ียงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ 

  แผนงานท่ี  10  การบริหารความเส่ียง 

    20. โครงการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง 
    21. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
    22. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของสหกรณ 
กลยุทธที่ 10 สรางขวัญกำลังใจเจาหนาท่ี 

  แผนงานท่ี  11  สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    23. โครงการเพิ่มสวัสดิการใหเจาหนาที่ 
    24. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
    25. โครงการประเมินการปฏิบัติงานเจาหนาที่ 
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 กลยุทธที่  11  พัฒนาการบริการที่หลากหลาย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  แผนงานท่ี  12  การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

     26.  โครงการสำรวจและจัดหาประเภทของบริการ 
     27.  โครงการเพิ่มชองทางการทำธุรกรรมดานการเงิน 
  แผนงานท่ี  13  พัฒนาระบบการใหบริการ 

     28.  โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลดานการบริการทุกประเภท 
     29.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ 
 กลยุทธที่  12  เพ่ิมชองทางการลงทุนที่ไดอัตราผลตอบแทนสูงและปลอดภัย 
  แผนงานท่ี  14  การลงทุนเพื่อสรางรายไดแกสหกรณ 

     30.  โครงการศึกษาชองทางการลงทุน 
 กลยุทธที่  13  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม 
  แผนงานท่ี  15  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคม 

     31.  โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 
     32.  โครงการมอบทุนการศึกษาใหสถานศึกษาในชุมชนรอบขาง 
     33.  โครงการสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษา 
     34.  โครงการชวยเหลือสาธารณกุศลและสังคม 
 กลยุทธที่  14  สงเสริมขบวนการสหกรณออมทรัพยใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
  แผนงานท่ี  16  สงเสริมขบวนการสหกรณ 

     35.  โครงการภาคีสหกรณบางเขน 
     36.  โครงการสัมมนาผูรวมขบวนการสหกรณ 
     37.  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณและสถาบันการเงิน 
 กลยุทธที่  15  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  แผนงานท่ี  17  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     38.  โครงการสงเสริมเผยแพรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     39.  โครงการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     40.  โครงการคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
     41.  โครงการคายเยาวชนสหกรณ   
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ดัช
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มุม
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  (
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ลำ
ดับ

 
ตัว
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มุม
มอ
งด
าน
ผูใ
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คณะกรรมการดำเนินการ 
และฝายจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
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5 4 

1 2 

3 

รายนามคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

1. นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ ที่ปรึกษา 
 2. นายสนิท  ศรีสุระ ประธานกรรมการ 
 3. นายชนะ  เปล่ียนมา กรรมการ 
 4. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี กรรมการ 
 5. นายสุเทพ บัวจันทร เลขานุการ 

 

 

1. นายธนโรจน  โพธิสาโร ที่ปรึกษา 
 2. นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล ประธานกรรมการ 
 3. นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ กรรมการ 
 4. นายณรงค  ทองขจร กรรมการ 
 5. นายชนะ  เปล่ียนมา เลขานุการ 

 

1. นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม ที่ปรึกษา 
 2. นายชัยยันต  คำปอ ประธานกรรมการ 
 3. นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท กรรมการ 
 4. นายนรินทร  สายซอ กรรมการ 
 5. นายสุภาพ  คำแฝง เลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

5 4 
1 2 

3 

5 
4 

1 2 
3 
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 นายพิณ  เกื้อกูล  
 ประธานกรรมการดำเนินการ 
  

 
 
  
 นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ นายธนโรจน  โพธิสาโร นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม 
 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายชนะ  เปลี่ยนมา นายณรงค  ทองขจร นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ 
 เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก เลขานุการ 
 

 
นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ 
ป ี่ 1

นายพิณ  เกื้อกูล  
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายธนโรจน  โพธิสาโร 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2

นายวิฑููรย  ไชยเพ่ิม 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 3

นนาายยชชนนะะ  เเปปลล่ียยนนมมาา 
เหรัญญิก

นนาายยณณรรงงคค  ททอองงขขจจรร 
ผชวยเหรัญญิก

นนาางงเเปปรรมมพพิมมลล  พพิมมพพพพันนธธุุ 
เลขานการ

คณะกรรมการดำเนินการ 



ส 
ห 
ก 
ร 
ณ
์ อ

 อ
 ม

 ท
 ร
ั พ

 ย
์ ก

 ร
 ม

 ป
่ า

 ไ
 ม
้  

 จ
ํ า

 ก
ั ด

143

 นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล 
ผูชวยเลขานุการ กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ กรรมการ 

  
 นายสนิท  ศรีสุระ นายสุเทพ  บัวจันทร นายชัยยันต  คำปอ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

 นายสุภาพ  คำแฝง นายนรินทร  สายซอ นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล 
กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา 

 นายวิชิต  สนธิวณิช นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ นายการุญ  ทองโสภิต 
 ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี 

นางสาวฉวีวรรณ  คัมภิรานนท 
ผูชวยเลขานุการ 

นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี 
กรรมการทำหนาท่ีผูจัดการ 

นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล 
กรรมการ 

นนาายยสสนนิทท  ศศรรีสสุรระะ 
กรรมการ 

นายสุภาพ  คำแฝง 
กกรรรรมมกกาารร 

นายวิชิต  สนธิวณิช 
ที่ปรึกษา

นนาายยสสุเเททพพ  บบัววจจันนททรร 
กรรมการ 

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ 
ผูตรวจสอบกิจการ 

นนาายยชชัยยยยันนตต  คคำำปปออ
กรรมการ 

นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล
ทท่ีปปรรึกกษษาา

นายการุญ  ทองโสภิต
ผูสอบบญัชี

นายนรินทร  สายซอ 
กกรรรรมมกกาารร 
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  นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี  
  กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ  

 
 
 
  
 นางสาวพิมพลดา  เปรมจีระสิทธิ์ นายพิศิษฐ  จันทรคุณาภาส นายวีระชัย  ขายสุวรรณ  
 ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน ผูชวยผูจัดการฝายบริหารทั่วไป ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางศลิษา  พานิชสรรพ นายพงศธร  สุวรรณภิญโญกุล นางเกวรินทร  ทิศาเลิศไพศาล 
 เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่การเงิน 
 

นนาางงสสาาววพพิมมพพลลดดาา  เเปปรรมมจจีรระะสสิททธธิ์ 
ผชวยผจัดการฝายการเงิน

นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี 
กรรมการทำหนาที่ผจัดการ

นนาายยพพิศศิษษฐฐ  จจันนททรรคคุณณาาภภาาสส 
ผชวยผจัดการฝายบริหารท่ัวไป

นนาายยววีรระะชชัยย  ขขาายยสสุววรรรรณณ  
ผชวยผจัดการฝายบัญชีและสารสนเทศ

นางศลิษา  พานิชสรรพ 
เจาหนาที่การเงิน 

นายพงศธร  สุุวรรณภญิญโญญกุุล 
เจาหนาที่การเงิน 

นางเกวรินทร  ทิศาเลิศไพศาล 
เจาหนาที่การเงิน

ฝายจัดการ 
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 นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช นางรุงรัตน  พึ่งโพธิ์สภ นางวรียพรรณ  โหมดเทศ                      
เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาที่บัญชี เจาหนาที่บัญชี 

  
 นายวรวิทย  รักษาแกว นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย นางสาวสายพิน  จิตตสมสุข 

เจาหนาท่ีสินเชื่อ เจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาที่สินเช่ือ 

 นางปรียาภรณ  วรภคบุญญา นางฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี  นนทกิติพงษ 
 เจาหนาท่ีสินเชื่อ เจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาที่สินเช่ือ 

 นางลักษณา  โฉมงาม นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี นางพัชรินทร  หินออน 
 เจาหนาท่ีประกันชีวิต เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ 

นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช 
เจาหนาท่ีบัญชี 

นางรุงรัตน  พึ่งโพธิ์สภ 
เจาหนาท่ีบัญชี 

นางวรียพรรณ  โหมดเทศ                      
เจาหนาท่ีบัญชี

นนาายยววรรววิททยย  รรักกษษาาแแกกวว 
เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

นางปรียาภรณ  วรภคบุญญา 
เเจจาาหหนนาาทท่ีสสินนเเชช่ืออ 

นางลักษณา  โฉมงาม 
เจาหนาท่ีประกันชีวิต 

นนาายยสสรราายยุธธ  บบรรรรเเททือองงททิพพยย 
เจาหนาที่สินเชื่อ

นางฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์ 
เเจจาาหหนนาาทท่ีสสินนเเชชื่ออ 

นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี 
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ 

นนาางงสสาาววสสาายยพพินน  จจิตตตตสสมมสสุขข 
เจาหนาที่สินเชื่อ 

นางสาวณัฐิณี  นนทกิติพงษ 
เเจจาาหหนนาาทท่ีสสินนเเชชื่ออ 

นางพัชรินทร  หินออน 
เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ 
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 นางปริษา  เศรษฐสุข นางสาวสุภาพ  เฟองอักษร นางสาวสุพรรณี  ศรีสุภัคจิโรจ                      
 เจาหนาท่ีสวัสดิการ เจาหนาที่สวัสดิการ เจาหนาที่สวัสดิการ 
 
 
 
 
 

 
 
  
 นางสาวสุวารี  ใยเผือก นางณัฐณิชา  แกวเกตุ นางขวัญพนิต  นุชสวาท  
เจาหนาที่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่แผนงาน เจาหนาที่ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางจรินทร  อินประสิทธิ์ นางวรรณพร  อินประสิทธิ์  
 เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาที่ทั่วไป 

นางปริษา  เศรษฐสุข 
เจาหนาท่ีสวัสดิการ 

นางสาวสุภาพ  เฟองอักษร 
เจาหนาท่ีสวัสดิการ 

นางสาวสุพรรณี  ศรีสุภัคจโิรจ
เจาหนาที่สวัสดิการ 

นนาางงสสาาววสสุววาารรี  ใใยยเเผผืออกก 
จาหนาท่ีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นนาางงณณัฐฐณณิชชาา  แแกกววเเกกตตุ 
เจาหนาท่ีแผนงาน 

นางจรินทร  อินประสิทธิ์ 
เเจจาาหหนนาาทท่ีธธุรรกกาารร 

นนาางงขขววัญญพพนนิตต  นนุชชสสววาาทท  
เจาหนาที่ธุรการ 

นางวรรณพร  อินประสิทธิ์  
เเจจาาหหนนาาทท่ีทท่ัววไไปป 
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5 สิทธิ ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 
สิทธิเลือกฝากเงินได 5 ประเภทบัญชี ไมตองเสียภาษี 
ฝากไดทันทีที่สมัครเปนสมาชิก หรือฝากโดยหักจากเงิน

เดือน ฝากงาย � ถอนงาย 

 

1. ออมทรัพยสินมัธยัสถ (4.00%)  
ไดเวลาของคนชางเก็บเพ่ืออนาคตในวันหนา 
 
 

 

2. ออมทรัพยพิเศษ (4.25%) 
สำหรับนักออมที่ตองการผลตอบแทนสูง 
ยอด 1 ลานจายดอกเบี้ยทุกเดือน 
 
 

 

3. ออมทรัพยอเนกประสงค (4.00%) 
ทางเลือกใหมในการออมทรัพยถาตองการ 
ฝากหลายบัญชี 
 
 

 

4. ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข (4.50%) 
ความพอเพียงแหงชีวิตเฉพาะเงินบำเหน็จ 
บำนาญ กบข. กสจ. บำเหน็จดำรงชีพ 
 
 

 

5. ออมทรัพยชีวิตพอเพียง (4.25%) 
ลด � ละ � เลิก เพ่ือชีวิตพอเพียง อีกทางเลือก
หนึ่งสำหรับนักออมมือใหม 
 
 
 

สิทธิสิทธิประโยชนประโยชนสมาชิกสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัดสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
สิทธิพิเศษเฉพาะขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3 สิทธิ กูเงินดอกเบี้ยต่ำ 
สิทธิรับบริการกูเงิน 3 ประเภท กูงายไมตองไปที่สหกรณ 

มีสิทธิกูทุกประเภทเมื่อเปนสมาชิกครบ 6 เดือน 
 

 

 
 

1. เงินกูฉุกเฉิน (6.95%)  
กูได 1 เทาของเงินเดือน ชำระคืน 
ไมเกิน 10 งวด กูทางโทรศัพท 
ตลอด 24 ชั่วโมงรับเงินกูที่ตู ATM 

ธนาคารไทยพาณิชย 
 

 
 

 

 

เงินกูสามัญท่ัวไป 

3 ชั่วโมงได 

2. เงินกูสามัญ กูไดสูงสุด 
รวมทุกประเภทไมเกิน 50 เทาของ
เงินเดือน และไมเกิน 800,000 บาท 
หรือ 90% ของหุนท่ีตนมีในสหกรณ 

เงินกูสามัญทั่วไป (6.95%) ไมเกิน 50 เทา
และไมเกิน 650,000 บาท และตามอายุการเปน
สมาชิก ชำระไมเกิน 120 งวด อนุมัติภายใน  
3 ชั่วโมง 

  

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา (4.10%) 
การลงทุนเพื่ออนาคตกูเพื่อจายคาบำรุงการศึกษา 
คาอปุกรณการศกึษา และคาใชจายอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวกบั 
การศึกษา เอกสารใบเสร็จรับเงิน คาใชจาย 
เกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง คูสมรส และบุตร  
ชำระไมเกิน 96 งวด 

 

 

เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
(5.85%) งานหนักคือดอกไมของชีวิต กูเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม ตามโครงการและแผนธุรกิจ 
ชำระไมเกิน 60 งวด  

 

 

วิชิต สนธิวณิช
ที่ปรึกษา
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เงินกูสามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย 
(1.00% คงที่ 2 ป ปที่สาม 6.05%)  
เพื่อเอ้ืออาทรผูประสบภัย กูไดตาม 
ความเสียหายจริงจากภัยท่ีไดรับ และตามประกาศ
ของสหกรณ เอกสาร หนังสือรับรองมูลคา 
ความเสียหายจากผูบังคับบัญชา ภาพถาย  
ชำระไมเกิน 96 งวด 

 

 
 

เงินกูสามัญเพ่ือสงเสริมการประหยัด
พลังงาน (6.05%) ประหยัดเงินคุณ ประหยัด
เงินชาติ กูเพื่อติดตั้งระบบการใชเชื้อเพลิง NGV 
หรือ LPG และไมเกิน 120,000 บาท  
ชำระไมเกิน 36 งวด 

 

 

เงนิกูสามญัเพือ่คุมครองชวีติและทรัพยสนิ 
(6.05%) เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยไวกอน  
กูเพื่อซื้ออาวุธปนและหรือเครื่องกระสุนปน 
จำนวนไมเกิน 1 กระบอกและไมเกิน 120,000 
บาท ชำระไมเกิน 36 งวด 

 
 

เงินกูสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ (6.05%) เงินกูเพ่ือยอโลกไวในเรือน 
กูเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
และไมเกินสิทธิเงินกูสามัญทั่วไป 650,000 บาท 
และตามอายุการเปนสมาชิก ชำระไมเกิน 36 งวด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เงินกูพิเศษ 
สหกรณใหบริการเงินกูพิเศษ 3 ประเภท 
3.1 สนิเชือ่วนาเคหะ (4.50% คงที ่2 ป 
ปที่สาม 6.25%) กูเพื่อซื้อที่ดินพรอม 
สิ่งปลูกสราง ซื้อท่ีดินเปลาพรอมปลูกบาน 
ปลูกสรางบานพักอาศัยบนที่ดินของตนเอง 
และไถถอนจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  
กูไมเกิน 1 ลานบาท สหกรณอนุมัติไมเกิน 
90% ของราคาประเมิน กูเกินกวา 1 ลาน
บาท สหกรณอนุมัติไมเกิน 80% ของราคา
ประเมิน วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท 
อายุผูกูรวมระยะเวลาผอนไมเกิน 65 ป 
3.2 เงินกูพิเศษเพื่อการอ่ืนโดยใชหุน 
(6.95%) กูได 90% ของหุนที่ตนมีใน
สหกรณ ชำระคืนไมเกิน 360 งวด 
3.3 เงินกูพิเศษเพื่อการอ่ืนโดยใชเงิน
ฝากค้ำประกัน (5.75%) กูได 90% ของ
เงินฝากออมทรัพยพิเศษท่ีตนมีในสหกรณ 
ชำระคืนไมเกิน 360 งวด 

  

 

9 สิทธิ  รับทุนสวัสดิการสมาชิก 
1. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิก    
   เมื่อประสบภัย 

- อัคคีภัย จาย 5,000 - 30,000 บาท 
- อทุกภยั วาตภัย จาย 3,000 - 30,000 บาท 

 2. สิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษา 
    1. รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเรียนดี 
และทุนสงเสริมการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล 
(ยกเวนทุนเรียนดี) ถึงปริญญาตรี แจกทุกป 
      2. รับทุนสงเสริมการศึกษาวิชาชีพ  
ไมเกิน 1 ทุนโดยตนเอง หรือคูสมรส หรือบุตร 
ที่เขารับการฝกอบรม ตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 
ทุนละ 500 บาท 
      3. เขารวมโครงการคายสหกรณ  
คายเยาวชนคนรักปา หรือคายครอบครัว
สหกรณสัมพันธ 

 3. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อ 
   บำเหน็จสมาชิก 
จายใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือมีอายุ
ครบ 60 ป และเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 
10 ป  จายภายในเดือน ต.ค. ของทุกป 
 บำเหน็จ = จำนวนป X จำนวนหุน 
                           100 
ทั้งนี้ ไมนอยกวา 2,000 บาทและไมเกิน  
5,000 บาท 

 

4. สิทธิรับทุนสวัสดิการประกันชีวิต 
   สมาชิก 
สหกรณทำประกันชีวิตใหกับสมาชิกทุกคน 
เมื่อสมัครเปนสมาชิก โดยสหกรณสนับสนุน 
คาเบี้ยประกันใหเดือนละ 35-50 บาท  
ตลอดเวลาท่ีเปนสมาชิกถึงอายุครบ 65 ป 

 5. สิทธิรับทุนสวัสดิการเกื้อกูล  
   สมาชิกอาวุโส 
จายใหสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป และ
มีอายุการเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป 
โดยจายเงินทุนสวัสดิการใหปละ 1,000 บาท  
ตลอดระยะเวลาท่ียังคงเปนสมาชิก 
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 6. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุพพลภาพ 
จายใหสมาชิกเม่ือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการ 
เจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ จายจากทุนสวัสดิการ
เพื่อสมาชิกเพียงคร้ังเดียวเมื่อทุพพลภาพ โดย
คำนวณตามอายุการเปนสมาชกิ ปละ 8,000 บาท 
ทั้งนี้ ไมเกิน 80,000 บาท  

 7. สิทธิรับทุนสงเคราะหการศพ
สมาชิกสำหรับสมาชิกที่มิไดทำ
ประกันชีวิต 
สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูที่ 
ไมไดรับการประกันชีวิตกลุมเกี่ยวกับสวัสดิการ 
เพื่อการประกันชีวิตสมาชิก หรือบริษัทปฏิเสธ
การจายสินไหม ผูรับประโยชนมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามจำนวนอายุการเปนสมาชิกปละ 
10,000 บาท ทั้งนี้ ไมเกิน 100,000 บาท  
และผูจัดการ หรือผูแทนสมาชิกมอบเงินและ 
หรือส่ิงของแสดงการไวอาลัยในงานศพสมาชิก 
ในวงเงินไมเกิน 1,500 บาท  

 
 

8. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิด
สมาชิก 
จายใหกับสมาชิกทุกคน ปละ 200 บาท เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันเกิดสมาชิก 100 บาท และ 
วันคลายวันกอต้ังสหกรณในวันที่ 28 กันยายน
อีก 100 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด ที่ใชคูกับ 
บัตรสหกรณ ATM และสมาชิกท่ีไมไดทำ 
บัตรสหกรณ ATM จะจายเงินทุนโอนเขา 
บัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ 

9. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพ่ือ
สงเคราะหศพ บิดา มารดา คูสมรส 
และบุตร 
จายใหกับสมาชิกทุกคนเพ่ือแสดงการไวอาลัยใน
งานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตร ในวงเงิน
ไมเกิน 1,500 บาท 

 

 

 

 

 

 2 สิทธิ รับเงินปนผล - เงินเฉลี่ยคืน 
 
 

1. สิทธิรับเงินปนผลตามหุน 
รับเงินปนผลตามหุนท่ีตนมีในสหกรณ โดย
อัตราเงินปนผลเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ  
ผลตอบแทนเงินปนผลจะสูงกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก  

 
 

2. สทิธริบัเงินเฉล่ียคนืแกสมาชกิทีกู่เงนิ 
สมาชิกผูกูจะไดรับเงินเฉล่ียคืนตามสัดสวน
จำนวนดอกเบี้ยที่สมาชิกผูกูจาย อัตราเงิน 
เฉล่ียคนืเปนไปตามมตทิีป่ระชมุใหญ  ถาดอกเบ้ีย
เงินกู 6.95% เงินเฉล่ียคืน 10% เทากับไดคืน
ดอกเบี้ย 0.695% หรือดอกเบี้ยที่แทจริง 
เหลือ 6.255% (6.95 � 0.695) 

 

4 สิทธิ บคุคลในครอบครัวเปนสมาชิกสมทบ 

 

1. สิทธิใหบุคคลในครอบครัวสมัครเปน
สมาชิกสมทบ 
เราคือ...ครอบครัวสหกรณ สิทธิใหบุคคลใน
ครอบครัว ไดแก บุตร คูสมรส บิดา มารดา 
สมัครเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ 

  2. สิทธิฝากเงินรายเดือนใหสมาชิก
สมทบ  
สมาชิกมีสิทธิฝากเงินรายเดือนเขาบัญชีเงินฝาก 
ใหกับสมาชิกสมทบ ซึ่งเปน บุตร คูสมรส หรือ
บิดา มารดา โดยหัก ณ ที่จายจากเงินเดือนของ
สมาชิก 

 
 

3. สิทธิประกันชีวิตใหบุคคลใน
ครอบครัว 
สมาชิกมีสิทธินำบุคคลในครอบครัว ไดแก บุตร 
คูสมรส  เขารวมโครงการประกันชีวิตกลุม 
ในอัตราเบี้ยประกันต่ำ ผลประโยชนคุมครอง
อุบัติเหตุสูงถึง 1,000,000 บาท โดยสามารถ
ใหสหกรณหักคาเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือน
ของสมาชิกได 

 

4. สิทธิรับทุนอบรมวิชาชีพเสริมให
บุคคลในครอบครัว 
สมาชิกมีสิทธิเลือกใหบุคคลในครอบครัว ไดแก 
บุตร หรือคูสมรส ขอรับทุนอบรมวิชาชีพเสริม
แทนสิทธิของตนเองได 

 



ร 
า ย

 ง
 า 
น 
กิ 
จ 
ก 
า ร

 ป
 ร

 ะจ
ํ า 
ป 

   
2 

5 
5 

2

150

 

  7 สิทธิ รับขาวสารและรวมกิจกรรมสหกรณ 
 
 

1. สิทธิรับขาวสหกรณปาไมรายเดือน 
สิทธิสมัครสมาชิกวารสารสหกรณปาไม 
รายเดือน เพ่ือติดตามขาวสารความเคล่ือนไหว
ของสหกรณ โดยจัดสงทางไปรษณียถึงบานฟรี
ทุกเดือน โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  

 2. สิทธิฝาก โอนผานเคานเตอร
ธนาคาร 
สิทธิฝากเงิน ระดมหุนเพ่ิม ชำระหนี้ทุกประเภท 
อื่น ๆ โดยไมตองไปที่สหกรณ เพียงยื่นผาน
เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย จำกัด หรือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
โดยไมเสียคาธรรมเนียมใด   

  

3. สทิธิทำบตัรสมาชิกพรอม ATM  ฟรี 
สิทธิทำบัตรสมาชิกสหกรณพรอมบัตร ATM 
ในบัตรเดียวกนั และสามารถถอนเงินออมทรพัย
สินมัธยัสถที่ฝากไวกับสหกรณผานตู ATM 
ธนาคารไทยพาณิชย ทั่วประเทศ ตลอด  
24 ชั่วโมง สมาชิกทำบัตรฟรี ไมเสียคา
ธรรมเนียม (สมาชิกสมทบปละ 200 บาท) 
 

 
 

 
 
 
 

4. สิทธิรับบริการสหกรณทางโทรศัพท
อัตโนมัติ CO-OP Phone 
มิติใหมแหงการอำนวยความสะดวก ในการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนเรือนหุน  
เงินกู และเงินฝากคงเหลอื สทิธกิารกูเงนิสามญั 
สิทธิการค้ำประกันเงินกู ผลการอนุมัติเงินกู 
รายการหักเงินเดือน เงินปนผล บริการเงินกู
ฉุกเฉินทางโทรศัพทโดยโอนเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูกู และบริการถอนเงินฝากออมทรัพย 
สนิมธัยสัถผานระบบโทรศัพท โดยใชเลขทีส่มาชกิ
และรหัสผานเฉพาะบุคคล 

 5. สิทธิสมัครเวบไซตสหกรณ 

www.025798899.com หรือ 
www.forestcoop.org  
1. คนควาขอมูลขาวสารผานทางเวบไซต 
2. Download แบบฟอรมตาง ๆ และพิมพ
แบบฟอรมไดดวยตนเอง โดยผานเวบไซตของ
สหกรณ 
3. ทดลองคำนวณเงินกูไดทั้ง 3 ประเภท คือ 
เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษสินเชื่อ
วนาเคหะ 
4. ศกึษารายละเอียดในขอบังคบั ระเบยีบตาง ๆ 
ของสหกรณ 

 

6. สิทธิการสมัครสหกรณออนไลน 
ลงทะเบียนเขาสูระบบสหกรณออนไลน เพื่อ
ตรวจสอบหรือพิมพรายการเรียกเก็บเงิน 
ประจำเดือน หรือใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
โดยลงทะเบียนไดที่  
www.025798899.com หรือ 
www.forestcoop.org 
 

 

7. สิทธิรวมกิจกรรมสหกรณใน 
วาระตางๆ 
สิทธิรวมกิจกรรมกับสหกรณในโอกาสตางๆ 
เชน รวมชิงรางวัลในวารสารสหกรณปาไม 
รายเดือน รวมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ ฟรี ตามประกาศขาวสาร 
สหกรณ 

 

3 สิทธิสำคัญ ในฐานะเจาของกิจการ 
 

 
1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทน
สมาชิก 
สมาชิกทุกทานมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน 
ผูแทนสมาชิก เพื่อทำหนาที่เปนผูแทนของ
สมาชิกในกลุมที่ตนสังกัด และเขารวมประชุม
ใหญสามัญประจำปของสหกรณ  ผูแทน
สมาชิกมีวาระ 2 ป   

 
 

2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะ
กรรมการดำเนินการ  
ผูแทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะ
กรรมการดำเนินการเพื่อบริหารกิจการใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสหกรณ คณะกรรมการ
ดำเนินการมีวาระ 2 ป เมื่อเปนติดตอกันครบ 
2 วาระตองพัก 1 ป 
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 3. สิทธิการใชอำนาจหนาที่ของท่ี
ประชุมใหญ 
สมาชิกในฐานะผูแทนสมาชิกมีสิทธิใชอำนาจ
ของที่ประชุมใหญสหกรณ พิจารณาการดำเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ เชน อนุมัติงบดุล  
จัดสรรกำไรสุทธิ เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  
อนุมัติแผนงานและงบประมาณสหกรณ ฯลฯ 
หรือเสนอแนะขอคิดเห็นทั้งหลายทั้งปวงตอที่
ประชุมใหญ 

 

  สิทธิ ประกันชีวิตราคาประหยัด 
 

 
1. สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันไมเกิน 
300,000 บาท 
    - สิทธิทำประกันชีวิตเพ่ิมในวงเงินคุมครอง
ชีวิต 300,000 บาท อุบัติเหตุ 450,000 
บาท อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 130 บาท 
    - สิทธิทำประกันชีวิตเพ่ิมในวงเงินคุมครอง
ชีวิต 300,000 บาท อุบัติเหตุ 1,000,000 
บาท อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 210 บาท 
2. สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน
กวา 300,000 บาท แตไมเกิน 500,000 
บาท สิทธิทำประกันชีวิตเพ่ิมในวงเงินคุมครอง
ชีวิต 500,000 บาท อุบัติเหตุ 1,000,000 
บาท อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 270 บาท 
3. สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน
กวา 510,000 บาท แตไมเกิน 710,000 
บาท สิทธิทำประกันชีวิตเพ่ิมในวงเงินคุมครอง
ชีวิต 700,000 บาท อุบัติเหตุ 1,400,000 
บาท อัตราคาเบี้ยประกันเดือนละ 400 บาท 
4. สมาชิกกูเงินสามัญทุกประเภทรวมกันเกิน
กวา 710,000 บาทขึ้นไป สิทธิทำประกันชีวิต
เพ่ิมในวงเงินคุมครองชีวิต 800,000 บาท 
อุบัติเหตุ 1,600,000 บาท อัตราคาเบ้ีย
ประกันเดือนละ 470 บาท 
          สำหรับเบ้ียประกันชีวิตของสมาชิก
แตละรายท่ีทำประกันชีวิตกลุม สหกรณ
สนบัสนนุคาเบีย้ประกันใหเดือนละ 35-50 บาท 

 

 

 

 

 

สิทธิ การรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม 
 

 
 
 

สิทธิขอความชวยเหลือรับเงินสินไหม
ลวงหนา 
ทายาทหรือผูรับประโยชนยื่นคำขอรับความ
ชวยเหลือเนื่องจากเดือดรอน และสมาชิกที่
ถึงแกกรรมมีเงินพึงไดรับจากสหกรณมากกวา
หนี้สินท่ีคางชำระตอสหกรณ และทำประกัน
ชีวิตกลุมมาแลวเกินกวา 1 ป สหกรณทดรอง
จายใหลวงหนาไมเกิน 50,000 บาท ใหกับ 
ผูรองขอซึ่งเปนทายาท หรือผูรับประโยชน  
สวนท่ีเหลือจะจายเมื่อไดรับเงินสินไหมจาก
บริษัทผูรับประกันชีวิต 

 

สิทธิ การรบัเงนิคนืเมือ่พนจากสมาชิกภาพ 
สิทธิรับเงินคืนภายใน 10 วัน 
สิทธิรับเงินคืนเมื่อพนจากสมาชิกภาพไมวา
ถึงแกกรรม หรือลาออก หรือเปนคนไรความ
สามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
ถูกใหออกจากสหกรณ เมื่อสหกรณ 
หักกลบหนี้ที่คางชำระแลวมีเงินคงเหลือ 
สมาชิกมีสิทธิรับเงินคาหุน เงินฝากและ 
ดอกเบี้ย เงินสวัสดิการ 

 

สิทธิ การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 

สมาชิกอาจตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผูรับโอนประโยชน โดยทำหนังสือยื่นตอ
สหกรณตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
1. หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน ตั้งบุคคลใน
ครอบครัว ไดแก คูสมรส บุตร บิดา มารดา 
หรือบุคคลอื่น  
2. การเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชน สมาชิก
อาจเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือ
สัดสวนการรับประโยชนของผูรับโอนประโยชน 
3. เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม ผูรับโอนประโยชนมี
สิทธิขอรับเงินท่ีพึงไดของสมาชิกตามสัดสวนที่
กำหนด 
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8 สิทธิ สมาชิกเกษียณอายุราชการ 
1. สิทธิรับทุนสวัสดิการ 
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ยังเปนสมาชิก
อยูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสมาชิก 8 ทุน 
ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก  
2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
3. ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบภัย 
4. ทุนสนับสนุนเบ้ียประกันชีวิต 35 บาท  
   จนอายุ 65 ป 
5. ทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ 
6. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก 
7. ทุนเพื่อบำเหน็จสมาชิก

   8. ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

 

2. สทิธริบัเงนิชวยเหลอืคาทำศพสมาชิก 
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการที่ยังคงเปน
สมาชิกอยูกับสหกรณ อายุครบ 65 ป  ไม
อาจทำประกันชีวิตได หากถึงแกกรรมสหกรณ
จะมอบเงินชวยเหลือคาทำศพสมาชิกตามอายุ
การเปนสมาชิกปละ 10,000 บาท ทั้งนี้ไม
เกิน 100,000 บาท  

3. สิทธิฝากเงินออมทรัพยเกษียณ
เปยมสุขในอัตราดอกเบ้ียสูงสุด 
สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปด
บัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข เพื่อ
ฝากเงินบำเหน็จ บำนาญ  กบข. บำเหน็จ
ดำรงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากทาง
ราชการ ในอัตราดอกเบ้ียสูงกวาบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยทุกประเภท และทานยังมีสิทธิ
ฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภทบัญชี 

4. สิทธิการกูหุน หรือเงินฝาก  
สมาชิกเกษียณมีสิทธิกูหุน หรือเงินฝาก ได 
ไมเกินกวา 90% ของเงินคาหุนหรือเงินฝากที่
สมาชิกมีอยูในสหกรณ   

5. สิทธิการงดสงคาหุน   
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไมมีหนี้ หรือมี
หนี้สินไมเกินกวาคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ
สามารถงดสงคาหุนรายเดือนได 

6. สิทธิรับเงินปนผลและเฉล่ียคืน 
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับ
เงินปนผลและเฉล่ียคืน เชนเดียวกับสมาชิกที่
ยังไมไดเกษียณอายุราชการ 

7. สิทธิรับใบแจงยอดบัญชีราย
ไตรมาส 
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะไดรับบริการ
พิเศษ โดยสหกรณจะสง �ใบแจงยอดคง
เหลือรายไตรมาส� เพื่อแจงจำนวนเงินทุน
เรือนหุน เงินฝาก หรือเงินกู (ถามี)ทุก ๆ 3 
เดือน เพื่อเปนหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ
โดยสหกรณจัดสงใหถึงบานสมาชิก 

8. สิทธิเขารวมกิจกรรม และ 
รับบริการทางวิชาการ  
สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเขา
รวมกิจกรรมชิงโชค ลุนรับรางวัล หรือรับของ
ชำรวยในโอกาสตาง ๆ  เชนเดียวกับสมาชิก 
และยังไดรับสิทธิพิเศษเขารวมกิจกรรม
สำหรับผูเกษียณอายุราชการที่สหกรณจัดข้ึน
เปนการเฉพาะ  

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
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