รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

อุดมการณ์ของสหกรณ์
คำ�นิยาม
“สหกรณ์ เ ป็ น องค์ ก รอิ ส ระของบุ ค คล ซึ่ ง รวมกลุ่ ม กั น ด้ ว ยความสมั ค รใจ เพื่ อ สนองความต้ อ งการและจุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกั น
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดำ�เนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย”

คุณค่าของสหกรณ์
“สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม
และเอกภาพ สมาชิกเชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

หลักการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ในที่นี้หมายถึง หลักวิธีด�ำ เนินงานสหกรณ์ที่ประเทศต่างๆ ได้ถือเป็นหลักสำ�คัญในการดำ�เนินงาน
หรือเป็นแนวทางสำ�หรับสหกรณ์ทั้งหลายในการนำ�ค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ ได้แถลงการณ์ไว้ 7 ประการ ซึ่ง นายประดิษฐ์ มัชฌิมา ได้รายงานไว้ดังนี้
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำ �หนดนโยบายและการตัดสินใจ
บุรุษและสตรี ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน
(สมาชิกหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง) สำ�หรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำ�เนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์
อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำ �หรับเงินทุน ตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพ
ในอัตราที่จำ�กัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่น�ำ มาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
ตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ท�ำ กับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำ �ต้องมีข้อตกลงหรือผูกพัน
กับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำ�ภายใต้เงื่อนไข อันเป็นที่มั่นใจได้ว่า
มวลสมาชิกจะยังคงไว้ ซึ่งอำ�นาจในการควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ

สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้น
สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
และบรรดาผู้นำ�ทางความคิด ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของการสหกรณ์ได้

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ โดยการ
ประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

สหกรณ์พึงดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
มีความคิดว่าทำ�อะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของ
ผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า
การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น
ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”
พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน

เมื่อ

“สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อบำ�รุงตัวเองให้เกิดความจำ�เริญในทางทรัพย์
พระราชดำ�รัส
พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี

พุทธศักราช 2553 นี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ �กัด ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง
ในการบริหารงาน โดยมีผลประกอบการดีขึ้นทุกด้านเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันประกอบด้วย จำ�นวนสมาชิก
กำ�ไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินทุนสำ�รอง

ทั้งนี้ถ้านับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ก่อตั้งและให้บริการแก่
มวลสมาชิก โดยมีการพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ามาตามลำ�ดับ ทั้งในด้านสินทรัพย์ การสร้างอาคารสำ�นักงาน
แห่งใหม่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศด้วยความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย บางกิจกรรมได้ส่งเสริมให้เกิดการออมและใช้จ่ายอย่างรอบคอบเหมาะสม เช่น การส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบุคคลในครอบครัวเข้ามาเป็นสมาชิกโดย
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ การให้ความสำ �คัญกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยมีการออมทรัพย์ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามที่พ้นวัยทำ�งาน การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกและครอบครัว
การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้านต่าง ๆ
ในโอกาสที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ � กั ด จั ด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี ในวั น ที่ 5 – 6
กุมภาพันธ์ 2554 ผมขออวยพรให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ และ
ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด รักษาความเป็นองค์กรด้านการเงินที่มั่นคง ดำ�เนินงานตามอุดมการณ์
ของสหกรณ์ที่ตั้งไว้ และส่งเสริมการดำ�รงชีวิตของผู้เป็นสมาชิกบนพื้นฐานและความมีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เช่นนี้สืบไป

(นายโชติ ตราชู)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส

สารจากอธิบดีกรมป่าไม้

หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ผมได้ติดตาม
การดำ�เนินงานของสหกรณ์มาโดยตลอด และจากวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่า “เป็นองค์กรการเงินของ
สมาชิกที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม” นั้น สหกรณ์ได้ดำ�เนินการที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นองค์กรการเงินของสมาชิก
ที่มั่นคง เห็นได้จากผลประกอบการที่มีความเจริญเติบโตจากทุนเริ่มต้นเพียง 15,570 บาท สมาชิก 167 คน
ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 7,954 ล้านบาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) สมาชิก 13,024 คน สมาชิกสมทบ
4,851 คน การพัฒนาด้านการให้บริการเพื่อสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริการถอนเงินผ่าน
ระบบเอทีเอ็ม การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติและในปีที่ผ่านมายังเพิ่มการให้บริการสื่อสารข้อความสั้น (SMS)
แจ้งยอดการฝาก – ถอนของสมาชิกในแต่ละครัง้ ทำ�ให้สมาชิกทราบความเคลือ่ นไหวและมัน่ ใจในการฝาก – ถอนเงิน
กับสหกรณ์
ผมขอฝากข้อคิดสำ�หรับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านว่า ในช่วงหนึ่งเมื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอาจมีความจำ�เป็น
ต้องกู้เงินเพื่อใช้ในการสร้างฐานะ ถือได้ว่า สหกรณ์เป็นที่พึ่งที่สำ�คัญและเมื่อภาระของครอบครัวลดน้อยลง ก็ขอให้
ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน การกู้เงินควรนำ�ไปใช้ในสิ่งที่จำ�เป็นและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ดั่งพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2502 ที่ว่า
“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูลสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว
ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างสมาชิก และ
ขอเป็นกำ�ลังใจให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบความสำ�เร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ยิ่งขึ้นตลอดไป

(นายสุวิทย์ รัตนมณี)
อธิบดีกรมป่าไม้
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สารจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ใ

นช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ดำ�เนินกิจการด้วยความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการ
กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน การพัฒนาระบบการให้บริการ การจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกในหลายๆ
ด้าน การเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง และการจัดหาอาคารที่ทำ�การแห่งใหม่ รวมทั้ง การให้ความสำ�คัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ก�ำ หนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 ระหว่าง
วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา และนำ�เสนอแผนการดำ�เนินงานในช่วงปีต่อไป
เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบและแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ �เนินงานของสหกรณ์
ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขอฝากหลักการดำ�รงชีวิตตามแนวพระราชดำ�ริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เพื่อน
สมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านได้น้อมนำ�มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานะของแต่ละท่าน คือ เป็นเศรษฐกิจ
ที่พอเพียงกับตัวเอง ทำ�ให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจำ�เป็นที่ทำ�ได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี ผมเชื่อมั่นว่า หากทุกท่านได้มีการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันตามหลักการดังกล่าวแล้ว ทุกท่าน
จะมีความมั่นคงและความผาสุกในชีวิตอย่างแน่นอน
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบุญญาบารมี
แห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการดำ �เนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ประกอบด้วยสติและปัญญาเพือ่ ร่วมกันพัฒนาการป่าไม้ไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราให้มคี วามก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป

(นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก

ารประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 นับเป็นปีที่ 33 แห่งการจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2521 ขอแสดง
ความชื่นชมมายังคณะกรรมการดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จำ�กัด ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ จนมี
ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง
จากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การน้อมนำ �เอาพระราชดำ�รัส เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการสหกรณ์ ย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อการบริหารกิจการสหกรณ์และการดำ�รงชีวิต
ของมวลสมาชิก โดยการรู้จักวางแผนใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักอดออมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ย่อมส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงต่อสหกรณ์และเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายและอุดมการณ์
ของสหกรณ์
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมถึงพระบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลให้มวลสมาชิก
ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกำ �ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลัง
ความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผลเป็นเลิศ และบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ดั่งสมเจตนาทุกประการ

(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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10

สารอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้กำ�หนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 ในวันที่ 5 – 6
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ
รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปประกอบการพิจารณาดำ�เนินการ
ตามแผนงานในปีต่อไป ดิฉันในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขอขอบคุณและถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
จากการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการดำ�เนินกิจการในวารสารสหกรณ์ฯ ทำ�ให้ได้รับทราบว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด เป็นองค์กรที่มีการเติบโตทั้งทางด้านการเงินและการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสวัสดิการสมาชิก
รวมทั้ง การให้ความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์หลาย ๆ แห่ง
ได้ ใ ห้ ค วามสนใจ เข้ า มาศึ ก ษาดู ง าน ซึ่ ง เป็ น การสื่ อ ความหมายว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ � กั ด
เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” ทั้งทางด้านการบริหารและการให้บริการ ดิฉันขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วม
กันบริหารงานเพื่อให้สหกรณ์ของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ และขอฝากไว้ว่าหากได้มี
การรณรงค์ให้สมาชิกได้น้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริมาเป็นแนวทางในการดำ�รงชีวิต
ก็จะทำ�ให้สมาชิกสหกรณ์ของเราเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีฐานะที่มั่นคง เพื่อจะได้มาร่วมกันบริหารสหกรณ์
ของเราให้มีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ดิ ฉั น ขออวยพรให้ ค ณะกรรมการดำ� เนิ น การ เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ แ ละเพื่ อ นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า น
มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสำ�เร็จทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป

(นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารจากประธานกรรมการดำ � เนินการ

ใ

นการจัดทำ�เอกสารรายงานกิจการประจำ�ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้บรรจุเนื้อหาสาระ
ที่แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการอะไรบ้างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดมากพอสมควร พร้อมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ ที่สมาชิกทุกท่านสมควรที่จะภูมิใจองค์กรนี้ที่ได้รับรางวัล และคำ�ชมเชย
จากหน่วยงานและคณะบุคคลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มาดูงาน ทำ�ให้กรรมการแต่ละท่านต้องทุ่มเททำ�งานมาก
พอสมควร
ในนามของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ขอขอบคุณสมาชิก และสมาชิก
สมทบที่ไว้วางใจสหกรณ์ฯ โดยได้ทำ�ธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ฯ มากกว่า 550,000 ครั้ง ตลอดปี 2553 นั่นหมายถึง
สหกรณ์ฯกำ�ลังทำ�หน้าที่แทนธนาคารของท่าน
ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริการสมาชิก ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง
ให้สหกรณ์ฯ ทั้งการบริหารจัดการด้านการเงิน การควบคุมตรวจสอบ การปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ การสร้างอาคารสหกรณ์ฯหลังใหม่ และการจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน
สากล ขณะเดียวกันผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ก็มิได้ด้อยไปกว่าปีที่แล้ว
สำ�หรับ ปี 2554 เป็นปีมหามงคลสำ�หรับชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ
7 รอบ จึงขอความร่วมมือมายังผู้แทนสมาชิก สมาชิก และสมาชิกสมทบ ทุกท่าน ได้น้อมนำ�เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำ�ริ ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน และสหกรณ์ฯ อาจจะเชิญท่านร่วมทำ�กิจกรรมอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณอีกครั้งที่ไว้วางใจให้คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ชุดที่ 33
เข้ามาบริหารจัดการงานสหกรณ์ฯ แทนท่าน

(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

11

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

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2553
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ผลการดำ�เนินงาน

ทุ

กวันนี้...หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย
ประสบปั ญ หาอุ ท กภั ย และความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ โดยในปี 2553 นี้ประเทศไทยประสบปัญหา
นํ้าท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างหนัก 39 จังหวัด ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในหลายพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย 7 ล้านกว่าไร่ และอีกปัญหา
หนึ่งที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ คือ ราคาสินค้า และราคา
นํ้ามัน มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้น สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้
จะมีปัญหาการเมืองยังไม่นิ่ง การกระจายรายได้ของประเทศ
ยังไม่เป็นธรรม สังคมมีช่องว่างที่ห่างกัน เพียงทุกคนยึด
หลักทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะ
จัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัย
ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ

ดำ�เนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ใน
โลก โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง อีกประการหนึ่ง การทำ�ให้
ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นสิ่งแรกก่อนอื่นใด จึง
เป็นจุดเริ่มสร้างสังคมไทยในอนาคต ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศไทย
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ปั จ จุ บั น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้
ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ออมเงิ น กั บ สหกรณ์ โดยกำ�หนดอั ต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ สู ง กว่ า สถาบั น การเงิ น เพื่ อ
ให้ ก ารออมของสมาชิ ก เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้ ดำ�เนิ น งานตาม
แผนกลยุ ท ธ์ ปี 2552-2555 และตามแผนงานและงบ
ประมาณ ประจำ�ปี 2553 ซึ่ ง ประมาณการรายได้ ไ ว้
460,728,525.60 บาท รายได้จริง 474,820,917.19 บาท
สูงกว่าแผนงาน 14,092,391.59 บาท ประมาณการรายจ่าย
ไว้ 212,379,673.16 บาท รายจ่ายจริง 205,350,422.99

บาท ตํ่ากว่าแผนงาน 7,029,250.17 บาท และประมาณ
การกำ�ไรสุ ท ธิ ไ ว้ 248,348,852.44 บาท กำ�ไรสุ ท ธิ จ ริ ง
269,470,494.20 บาท โดยสู ง กว่ า แผนงานที่ กำ�หนดไว้
21,121,641.76 บาท
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด จึงได้
พยายามส่งเสริมให้สมาชิกดำ�เนินชีวิตสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการบริหารกิจการภายใต้แผนกลยุทธ์ ที่มีวิสัยทัศน์
“เป็ น องค์ ก รการเงิ น ของสมาชิ ก ที่ มั่ น คง สู่ วิ ถี ชี วิ ต
พอเพี ย ง เป็ น เลิ ศ ด้ า นบริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และจากการ
ดำ�เนินงานทีน่ ำ�เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงระบบงาน อาทิเช่น ATM
โอนเงินออนไลน์ สหกรณ์ – กรุงไทย ระบบบริการสื่อสาร
ข้อความสั้น Short Message Service จึงทำ�ให้สหกรณ์ได้รับ
เกี ย รติ จ ากสหกรณ์ ต่ า งๆ เข้ า เยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง าน
จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
นอกจากนี้ ส หกรณ์ ยั ง คำ�นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
สมาชิกทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยในรอบปี 2553 การดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ของสหกรณ์
สรุปได้ ดังนี้

การให้บริการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด จัดเป็นสถาบัน
การเงิ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ไม่ ว่ า จะ
เป็นการส่งค่าหุ้นของสมาชิก การรับฝาก-ถอนเงิน การให้
บริการเงินกู้แก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีสวัสดิการ
ทีม่ อบให้แก่สมาชิก อาทิเช่น สวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิก
ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ สวัสดิการวันเกิดสมาชิก สวัสดิการ
สำ�หรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ฯลฯ และยังสนับสนุน
งบประมาณในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานราชการ
ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้บริการ
ในด้ า นอื่ น ๆ อี ก มากมาย ซึ่ ง จากการให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก
ทีก่ ล่าวมานี้ ทำ�ให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจำ� ทีส่ งั กัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมทรัพยากรนํ้า สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้ง
พนักงานราชการ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก ก็
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จำ�กัด ด้วย

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก ในระหว่างปี 2553 สหกรณ์มีจำ�นวน
สมาชิ ก สมั ค รใหม่ จ ากกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมทรั พ ยากรนํ้ า
จำ�นวนทั้งสิ้น 234 คน สมาชิกขาดสมาชิกภาพ 238 คน
ตามทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์
มีสมาชิกทั้งสิ้น 13,053 คน สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงจำ�นวน
สมาชิกระหว่างปี 2553 มีดังนี้
1) สมาชิก ณ 1 มกราคม 2553 13,057 คน
2) สมาชิกสมัครใหม่
234 คน
3) สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
238 คน
● สมาชิกลาออก
152 คน
● สมาชิกถึงแก่กรรม
79 คน
● สมาชิกทีถ
่ กู ให้ออกจากการเป็นสมาชิก 7 คน
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำ�นวน
13,053 คน
1.2 สมาชิกสมทบ ในปี 2553 มีพนักงานราชการ
คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของสมาชิกสนใจสมัครเป็นสมาชิก
สมทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1) สมาชิกสมทบ ณ 1 มกราคม 2553 3,935 คน
2) สมาชิกสมทบสมัครใหม่
1,118 คน
3) สมาชิกสมทบพ้นสมาชิกภาพ
135 คน
คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จำ�นวน 4,918 คน
1.3 สมาชิกและสมาชิกสมทบ สรุปจำ�นวนสมาชิก
และสมาชิกสมทบ ดังนี้
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1) ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
16,992 คน
อัตราการส่งค่าหุ้นของสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 74.83
2) สมัครใหม่
1,352 คน และในปี 2553 นี้ สหกรณ์คิดอัตราเงินปันผลให้แก่สมาชิก
3) พ้นจากสมาชิกภาพ
373 คน ร้อยละ 5.50
คงเหลื อ สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2553 จำ�นวน 17,971 คน
3. สินทรัพย์และกำ�ไรสุทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด มีแหล่งที่มา
2. ทุนเรือนหุ้น
ของเงินทุนจากหลายแหล่ง คือ เงินรับฝากจากสมาชิก ทุน
ทุ น เรื อ นหุ้ น นั บ ว่ า เป็ น แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น เรือนหุ้น ทุนสำ�รอง ทุนสะสมอื่น ๆ และจากเงินกู้ยืม
ที่สำ�คัญของสหกรณ์ และยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
ในการเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหลักการสำ�คัญของสหกรณ์ข้อหนึ่ง 8,156,362,517.61 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม
และยังแสดงถึงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์อีกด้วย
2552 จำ�นวน 766,286,769.87 บาท
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น
ซึ่ ง คณะกรรมการดำ�เนิ น การสามารถบริ ห าร
เป็ น จำ�นวน 2,581,822,990.00 บาท ซึ่ ง ในระหว่ า งปี มี สินทรัพย์ และก่อให้เกิดกำ�ไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้น 283,764,210.00 บาท คิดเป็น 2553 จำ�นวน 269,470,494.20 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก วันที่
ร้อยละ 10.99
31 ธันวาคม 2552 จำ�นวน 29,493,438.61 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น
จำ�นวนทั้ ง สิ้ น 2,865,587,200.00 บาท การถื อ หุ้ น ของ 4. เงินรับฝากของสหกรณ์
สมาชิกถือได้ว่าเป็นการบังคับออม ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์
ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา การให้บริการเงินฝาก
แก่สมาชิกในระยะยาว อันเป็นหลักการสำ�คัญของสหกรณ์ ของสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้าน
ออมทรั พ ย์ สมาชิ ก อาจจะขอให้ ส หกรณ์ หั ก เงิ น ค่ า หุ้ น การเพิ่มประเภทเงินฝาก จำ�นวนเงินรับฝากที่เพิ่มสูงขึ้นและ
รายเดือนเพิ่มมากกว่าอัตราที่สหกรณ์กำ�หนด หรือระดมหุ้น
จำ�นวนบัญชีเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก โดยเมื่อวันที่
เป็นก้อนเมื่อใดก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำ�นง
31 ธั น วาคม 2552 สหกรณ์ รั บ เงิ น ฝากจากสมาชิ ก รวม
ยื่นได้ที่สำ�นักงานสหกรณ์ฯ ได้ตลอดเวลา หรือผ่านระบบ
3,302,335,059.74 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำ�นวน
โทรศัพท์อัตโนมัติ สำ�หรับหุ้นเฉลี่ยต่อคนของสมาชิกแสดง
เงินรับฝากจากสมาชิกรวมทั้งสิ้น 4,072,491,632.97 บาท
ได้ดังนี้
เพิ่มขึ้น 770,156,573.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.32
การถือหุ้นของสมาชิก (บาท)
สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินรับฝากจากสมาชิกดังนี้
ปี พ.ศ.

จำ�นวนเงิน

หุ้นเฉลี่ยต่อคน

2547

1,463,987,610.00

110,589

วัน/เดือน/ปี

2548

1,638,123,390.00

113,846

31 ธ.ค.52

3,302,335,059.74

20,885

2549

1,809,797,550.00

116,191

31 ธ.ค.53

4,072,491,632.97

22,626

2550

1,997,780,400.00

124,768

เพิ่ม (ลด)

770,156,573.23

1,741

2551

2,291,632,680.00

140,170

2552

2,581,822,990.00

151,943

ร้อยละ

23.32

8.34

2553

2,865,587,200.00

159,456

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนบัญชี

5. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

โดยแยกประเภทของเงินรับฝากจากสมาชิกได้ดังนี้
จำ�นวนเงิน
(บาท)

ประเภทเงินรับฝาก
เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ

การบริ ก ารด้ า นเงิ น ให้ กู้ แ ก่ ส มาชิ ก ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2553 สหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความจำ�เป็นในการ
ใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์อันได้แก่
ข้าราชการ และลูกจ้าง ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ไม่สูงนัก
บางครั้ ง อาจทำ�ให้ เ งิ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
จำ�เป็น เช่น ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองสหกรณ์
จึงได้มีบริการด้านเงินกู้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์แห่ง
การกู้เงิน พร้อมกันนี้ได้กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยตามความ
จำ�เป็นของแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้

จำ�นวน
บัญชี

432,774,066.32 17,971
3,139,415,284.22 2,254

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข

350,517,818.70

338

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

125,559,711.34

511

เงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง
เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

22,568,590.26 1,519
1,656,162.13

33

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จะ
เห็นได้ว่าการให้บริการด้านเงินฝากนับเป็นบริการหลักอีก
อย่างที่สำ�คัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็น
ในครอบครั ว สหกรณ์ ไ ด้ กำ�หนดให้ เ ป็ น พั น ธกิ จ หลั ก อี ก
อย่างหนึ่งคือ ระดมเงินออมเพื่อนำ�มาบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการจูงใจให้สมาชิกนำ�เงินมากฝากกับสหกรณ์ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยดังนี้
ประเภทเงินฝาก

ประเภทเงินเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย (%)

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

3.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.00

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

3.75

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

4.50

เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

4.50

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4.50

อัตราดอกเบี้ย
(%)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.50

เงินกู้สามัญทั่วไป

6.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

4.10

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

4.10

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

4.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ

4.10

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ

คงที่ 3.50 หรือ
คงที่ 4.50
ลอยตัว 5.85

เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นคํ้าประกัน

6.50

เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากคํ้าประกัน

5.50

	
  

	
  

17

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

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

18

สรุปยอดเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ปี 2553 ดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน

จำ�นวนเงิน
57,042,123.46

เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

5,616,505,607.65

เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษา
เงินกูส้ ามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
เงินกูส้ ามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
เงินกูส้ ามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ

28,836,444.10
548,958.46
1,680,414.25
114,899.27

เงินกูส้ ามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

47,255.75

เงินกูส้ ามัญเพือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

79,008.25

เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษากรณีพเิ ศษ
เงินกูส้ ามัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว
เงินกูส้ ามัญสวัสดิการเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ การศึกษา
เงินกูพ้ เิ ศษวนาเคหะ

3,564,259.50
41,014.50
140,000.00
666,813,231.48

เงินกูพ้ เิ ศษโดยใช้หนุ้ คํา้ ประกัน

16,946,394.24

เงินกูพ้ เิ ศษโดยใช้เงินฝากคํา้ ประกัน

80,612,697.76

เงินกูพ้ เิ ศษสวัสดิการเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ การเคหะ

11,996,938.64

รวม

6,484,969,247.31

6. การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้ พั ฒ นา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่ออำ�นวยความสะดวก และ
เพิ่มช่องทางในการทำ�ธุรกรรมกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิกได้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้

	
  

6.1 สหกรณ์ออนไลน์
สหกรณ์ อ อนไลน์ เ ป็ น อี ก โครงการหนึ่ ง ของ
e-COOP ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สมาชิ ก ผ่ า นเครื อ ข่ า ยระบบ
อินเตอร์เน็ต
พิ ม พ์ ร ายการเรี ย กเก็ บ ประจำ�เดื อ นหรื อ
ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง
6.2 สหกรณ์ ท างโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ (CO-OP
PHONE)
ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นมิติใหม่
แห่งการอำ�นวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ในการสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนทุนเรือนหุ้น เงินกู้และเงินฝากคงเหลือ
สิทธิการกู้เงินสามัญ สิทธิการคํ้าประกันเงินกู้ ผลการอนุมัติ
เงินกู้ รายการหักเงินเดือน และเงินปันผล นอกจากนี้ระบบ
ยังสามารถให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์โดยโอนเข้า
บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ กู้ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารถอนเงิ น ฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ผ่านระบบโทรศัพท์อีกด้วย
6.3 สหกรณ์ ATM
สหกรณ์ ATM เป็นบริการถอนเงินฝากจาก
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ สิ น มั ธ ยั ส ถ์ ข องสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ กั บ
สหกรณ์ ผ่ า นตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ แ ละธนาคาร
กรุงไทยทัว่ ประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการ
ถอนเงินของสมาชิกไม่วา่ จะเป็น เงินกู้ เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน
และเงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก
ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสหกรณ์ ATM ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�นวน 14,115 ราย โดยสมาชิก และสมาชิก
สมทบ มีสิทธิในการสมัครใช้บริการนี้ด้วยกันทั้งสิ้น เพียง
กรอกข้อมูลในแบบคำ�ขอใช้บริการ สหกรณ์อัตโนมัติ ATM
มายังสหกรณ์ พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมในการทำ�บัตรครั้งแรกสหกรณ์เป็นผู้จ่ายให้
สมาชิก ส่วนสมาชิกสมทบต้องเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมบัตร
ATM รายปีเอง
สำ�หรับบริการสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
เพียงสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่มีบัตร ATM ของธนาคาร

กรุงไทยอยู่แล้ว ก็สมัครใช้บริการสหกรณ์ ATM ได้ โดยมี
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุ ง ไทยแล้ ว จำ�นวน
4,267 ราย
6.4 สหกรณ์ SMS
สหกรณ์ SMS เป็นอีกบริการหนึ่งที่แจ้งข้อมูล
ให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมของสมาชิก
เช่น การอนุมัติเงินกู้ การถอนเงินฝากจากบัญชี การรับทุน
สวัสดิการต่าง ๆ

7. ด้านวิชาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้สมาชิกและครอบครัวมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า
โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ พร้อมส่งข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
เพื่อรับทราบข้อมูลของสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์

8. กลุ่มกองคลัง

98

9. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1

30

10. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

89

11. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3

43

12. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

58

13. กลุ่มสำ�นักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

62

14. กลุ่มกองนิติการ

52

15. กลุ่มสำ�นักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

41

16. กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา

144

17. กลุ่มจังหวัดเชียงราย

168

18. กลุ่มสำ�นักบริหารกรมป่าไม้

244

19. กลุ่มอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว

16

20. กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์

15

7.1 การสั ม มนาผู้ แ ทนสมาชิ ก และกิ จ กรรม
กลุ่มสมาชิก
ในปี 2553 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้
จำ�กั ด ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม ของ
	
  
สมาชิ ก โดยมอบให้ ผู้ แ ทนสมาชิ ก เป็ น ผู้ ดำ�เนิ น การ ซึ่ ง
ในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำ�นวน 20 กลุ่ม
7.2 การสั ม มนาสมาชิ ก เกษี ย ณอายุ ร าชการ
และสหกรณ์ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเป็ น
“สายใยไม่เกษียณประจำ�ปี 2553”
จำ�นวนเงิน 690,820.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
จำ�นวน
ได้ให้ความสำ�คัญกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยจัด
กลุ่มสมาชิก
(ราย)
โครงการสัมมนา “สายใยไม่เกษียณประจำ�ปี 2553” พร้อม
150
1. กลุ่มสำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ทั ศ นศึ ก ษาประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (เชี ย งรุ้ ง
2. กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
341
สิบสองปันนา) สำ�หรับสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553
3. กลุ่มสำ�นักบริหารงานกลาง
67
สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการก่ อ นกำ�หนด และสมาชิ ก
4. กลุ่มอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
18
เกษียณอายุราชการก่อนปี 2553 ระหว่างวันที่ 23 – 27
5. กลุ่มวนศาสตร์เพื่อชาติ เพื่อชุมชน เพื่อช้างไทย
45
กรกฎาคม 2553 มีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
6. กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี
212
สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ และการดู แ ลสุ ข ภาพหลั ง
7. กลุ่มสำ�นักอุทยานแห่งชาติ
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7.3 โครงการค่ายสหกรณ์
ปี 2553 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ได้จัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์และโครงการ
ค่ายเยาวชนคนรักป่า เพื่อให้คู่สมรส บุตร ธิดา ของสมาชิก
ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะบุตร ธิดา ของสมาชิกจะได้
รั บ การอบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวของสมาชิกมีความ
รั ก ความเข้ า ใจกั น มากขึ้ น และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ความ
สำ�คัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งในปีนี้สหกรณ์จัด
โครงการค่ายสหกรณ์ จำ�นวน 2 รุ่น ได้แก่
1) โครงการค่ า ยครอบครั ว สหกรณ์ สั ม พั น ธ์
สานความผูกพันครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ ณ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 16-18
ตุลาคม 2553
2) โครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า ณ อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23-25 ตุลาคม
2553

	
  

	
  

7.4 เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
ปี 2553 นับได้วา่ เป็นปีท่ี 9 ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารสหกรณ์ อ อนไลน์
ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ทั้งนี้ เพื่อให้
สมาชิกที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้รับความสะดวกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือรับทราบกิจกรรมของสหกรณ์ ผลการ
ดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น
1. วารสารสหกรณ์ สมาชิกสามารถอ่านข่าว
ปัจจุบัน หรือย้อนหลังเดือนต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ หรือค้นหา
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ต้องการได้
2. การคำ�นวณเงินกู้ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
3. Download แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที่ สำ�คั ญ ๆ
แล้ ว พิ ม พ์ อ อกทางเครื่ อ งพิ ม พ์ ข องท่ า นโดยไม่ ต้ อ งไปรั บ
ที่สหกรณ์
4. พิมพ์ใบเสร็จรายเดือนได้ด้วยเครื่องพิมพ์
ของท่านโดยไม่ต้องไปรับที่สหกรณ์
5. สำ�หรับผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิกที่สนใจ
รายละเอียดในข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นระเบียบเงินฝาก ระเบียบเงินกู้ ระเบียบว่าด้วย
หุ้น ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ สมาชิกสามารถศึกษา
หรือพิมพ์เก็บไว้เองได้ สำ�หรับระเบียบที่สหกรณ์มีการแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบใหม่ ก็จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที
6. เมื่อสหกรณ์มีกิจกรรมใด ไม่ว่าการประชุม
ใหญ่ กิจกรรมของคณะกรรมการดำ�เนินการ การประชุมกลุ่ม
สมาชิ ก ค่ า ยเยาวชนคนรั ก ป่ า สมาชิ ก สามารถดู ภ าพสี
ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์
7. สมาชิกที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ขายบ้าน
ขายรถ หรือข่าวบริการต่างๆ นัดประชุมรุ่น สังสรรค์รุ่น
ประชุมกลุ่ม ฯลฯ สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์
ของสหกรณ์ได้
8. สมาชิกเข้าไปที่เมนู “ติดต่อสหกรณ์” หรือ
อีเมล์ forestcoop@gmail.com เพื่อติดต่อสหกรณ์ ไม่ว่า
จะเป็นสอบถามเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสหกรณ์ก็จะตอบคำ�ถามไป
ยังท่านโดยตรง

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์สหกรณ์ สมาชิกจะได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์การให้บริการเงินฝาก ออมทรัพย์พเิ ศษ ออมทรัพย์
สิ น มั ธ ยั ส ถ์ ออมทรั พ ย์ เ กษี ย ณเปี่ ย มสุ ข ออมทรั พ ย์
อเนกประสงค์ ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง การให้บริการเงินกู้
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทั่วไป สามัญเพื่อการศึกษา สามัญเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม สินเชื่อวนาเคหะ สามัญเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย สามัญเพื่อการท่องเที่ยว สวัสดิการสมาชิก ผล
การดำ�เนินงาน ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำ�เนิ น การและประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
สหกรณ์ เป็นต้น

2. กำ�ไรของสหกรณ์มาจากรายได้ ประกอบด้วย
2.1 กำ�ไรจากการทำ�ธุรกรรมของสมาชิก
ประเภทรายได้
รายได้ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้จากการประเมินหลักประกัน
รายได้จากการตรวจสอบ
ผลงานก่อสร้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ดำ�เนินงาน
ภายใต้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการทางสหกรณ์ คณะ
กรรมการดำ�เนินการได้กำ�หนดนโยบายในการบริหารงาน
สหกรณ์ไว้ตามหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ มีการศึกษาปัญหา
ต่างๆ และได้กำ�หนดออกมาเป็น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ดำ�เนินงานภายใต้งบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจำ�แต่ละปีจนมีกำ�ไรสุทธิ เพื่อจัดสรร
กำ�ไรสุทธิคืนสู่สมาชิก ในปี 2553 ดังนี้

1. การจำ�แนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก

อัตราร้อยละ ต่อ
รายได้ทง้ั หมด

401,532,616.36
137,800.00
7,300.00
22,000.00

84.57
0.03
0.00
0.01

2.2 กำ�ไรจากธุรกรรมที่ไม่ได้มาจากสมาชิก
ประเภทรายได้

การคืนประโยชน์สู่สมาชิก

จำ�นวนเงิน
(บาท)

รายได้จากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

จำ�นวนเงิน อัตราร้อยละ ต่อ
(บาท)
รายได้ทง้ั หมด
434,992.66

0.09

รายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน 72,133,755.13

15.19

รายได้เบ็ดเตล็ด

491,249.29

0.10

เงินรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสนิ
ชุด 40 ปี

19,6000.00

0.01

4,253.27

0.00

ส่วนลดจากการซือ้ วัสดุสำ�นักงาน

214.00

0.00

เงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี
งวดที่ 2

17,600.00

0.00

490.00

0.00

19,046.48

0.00

ส่วนลดจากการซือ้ เครือ่ งใช้สำ�นักงาน

กำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่าย
ทรัพย์สนิ
ผลตอบแทนจากการกูเ้ งิน ชสอ.

1.1 กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง
ผลตอบแทน
เงินปันผล (5.50%)
เงินเฉลี่ยคืน (12.00%)

จำ�นวนเงิน
148,337,690.25
47,876,512.25

1.2 เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
ประเภททุน
ทุนสำ�รอง
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทุนขยายกิจการของสหกรณ์
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก

จำ�นวนเงิน
26,947,049.42
100,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
32,000,000.00
8,329,380.28

3. ด้านกฎหมาย
สหกรณ์ได้มีการกำ�หนดระเบียบใหม่ขึ้นถือใช้ และ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบให้มีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้กำ�หนด
ระเบี ย บใหม่ ขึ้ น จำ�นวน 3 ระเบี ย บ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ระเบียบของสหกรณ์ จำ�นวน 2 ระเบียบ เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ข้ อ บั ง คั บ ใหม่ ข องสหกรณ์ แ ละเพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง
การดำ�เนิ น งานของสหกรณ์ ใ ห้ เ กิ ด ความสะดวกและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ดังนี้
1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
พ.ศ. 2553
2. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
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การเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2553
3. ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการใช้ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ การ
ศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2553
4. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ. 2553
5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2553
		

การจัดสวัสดิการต่าง ๆ

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้ จั ด สรร
เงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ แก่ ส มาชิ ก คู่ ส มรส บุ ต ร
ในด้านต่างๆ ซึ่งในปี 2553 นี้ สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการ
แก่สมาชิก ดังนี้

1. การให้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก
1.1 เงินสนับสนุนการประกันชีวิต โดยสหกรณ์จ่าย
สนับสนุนให้แก่สมาชิกที่ทำ�ประกันชีวิตกลุ่มรายละ 50 บาท
ต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 7,562,105.00 บาท
1.2 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
1.2.1 เงิ น สนั บ สนุ น เพื่ อ แสดงการไว้ อ าลั ย
สมาชิกที่เสียชีวิต จำ�นวน 70 ราย เป็นเงิน 105,000.00 บาท
1.2.2 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพ
สำ�หรับสมาชิกที่มิได้ทำ�ประกันชีวิต จำ�นวน 2 ราย เป็นเงิน
200,000.00 บาท
1.3 เงิ น สงเคราะห์ เ กี่ ย วกั บ การศพบิ ด า มารดา
คู่สมรส และบุตร ของสมาชิก สหกรณ์มอบเงินสนับสนุนเพื่อ
แสดงการไว้อาลัยสมาชิกที่เสียชีวิต จำ�นวน 214 ราย เป็น
เงิน 321,000.00 บาท

ให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่
น้อยกว่า 10 ปี จำ�นวน 250 ราย จำ�นวนเงิน 914,091.58
บาท (รายละเอียดภาคผนวก)
2.3 เงิ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เกื้ อ กู ล สมาชิ ก อาวุ โ ส
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุครบ 61 ปี และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำ�นวน 804 ราย จำ�นวนเงิน
804,000.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)
2.4 เงินสวัสดิการสำ�หรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือ
เป็นโสด สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
จำ�นวน 307 ราย จำ�นวนเงิน 921,000.00 บาท (รายละเอียด
ภาคผนวก)
2.5 เงินสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
สหกรณ์ จ่ า ยให้ กั บ สมาชิ ก ที่ สำ�เร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไป จำ�นวน 13 ราย จำ�นวนเงิน 13,000.00
บาท (รายละเอียดภาคผนวก)
2.6 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สหกรณ์จ่าย
ให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จำ�นวน
13,010 ราย จำ�นวนเงิน 2,602,000.00 บาท

3. การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา

ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ได้มอบทุนการศึกษา จำ�นวน 3,217 ทุน ให้แก่บุตรของ
สมาชิกที่กำ�ลังศึกษาอยู่ อายุไม่ตํ่ากว่า 3 ปี (นับถึงวันที่
30 กันยายน 2552) และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่
30 กันยายน 2552) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,081,000.00 บาท
(รายละเอียดภาคผนวก) โดยสหกรณ์แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
3.1 ทุนประเภทเรียนดี
พิ จ ารณาจากผลการเรี ย นสู ง สุ ด ในปี ก าร
ศึกษา 2552 ที่ผ่านมา โดยสหกรณ์จะนำ�คะแนนผลการ
2. เงินทุนสวัสดิการสำ�หรับสมาชิก
2.1 เงิ น สงเคราะห์ เ กี่ ย วกั บ สมาชิ ก ผู้ ป ระสบภั ย เรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำ�ดับชั้นการศึกษา และมี
พิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย จำ�นวน 206 ผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีทั้งสิ้น 371 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ราย จำ�นวนเงิน 616,110.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก) 658,000.00 บาท โดยแยกเป็น
3.1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.2-ป.6) มีผู้ยื่น
2.2 เงินสวัสดิการเพื่อบำ�เหน็จสมาชิก สหกรณ์จ่าย

ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จำ�นวน 392 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์ได้
รับจำ�นวน 218 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน
327,000.00 บาท
3.1.2 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (ม.1-ม.6) มี ผู้ ยื่ น
ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จำ�นวน 413 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์
ได้ รั บ จำ�นวน 112 ทุ น ๆ ละ 2,000.00 บาท รวมเป็ น
จำ�นวนเงิน 224,000.00 บาท
3.1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-ปวช.3) มีผู้ยื่น
ใบสมั ค รขอรั บ ทุ น ทั้ ง สิ้ น จำ�นวน 18 ราย โดยมี ผู้ มี สิ ท ธิ์
ได้รับจำ�นวน 11 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน
22,000.00 บาท
3.1.4 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.1-ปวส.2) มี
ผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จำ�นวน 19 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์
ได้รบั จำ�นวน 10 ทุน ๆ ละ 2,500.00 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน
25,000.00 บาท
3.1.5 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มีผู้ยื่น
ใบสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น จำ�นวน 144 ราย โดยมีผู้มีสิทธิ์ได้
รับจำ�นวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน
60,000.00 บาท
3.2 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
การพิจารณาทุน โดยนำ�ใบสมัครทุนประเภท
ส่งเสริมการศึกษา จำ�นวน 2,231 ทุน และใบสมัครที่เหลือ
จากทุนประเภทเรียนดี จำ�นวน 615 ทุน มารวมกัน เพื่อมอบ
ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา จำ�นวน 2,846 ทุน ๆ ละ 500
บาท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 1,423,000.00 บาท

4. การทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม
ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ได้บริการการทำ�ประกันชีวิตใหม่ โดยกำ�หนดผลประโยชน์
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป จำ�นวน 900,000 บาท อุบัติเหตุ
จำ�นวน 1,800,000 บาท และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป
จำ�นวน 1,000,000 บาท และอุบัติเหตุ จำ�นวน 2,000,000
บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทายาทสมาชิก และผู้คํ้าประกัน
และยั ง คงขยายเงื่ อ นไขการรั บ ประกั น และผลประโยชน์
คุ้มครองในอัตรานี้ไปถึงคู่สมรส และบุตรของสมาชิกอีกด้วย
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทผู้เอาประกัน

จำ�นวนผู้ท�ำ ประกัน
(ราย)

สมาชิก (35 บาท)
สมาชิก (130 บาท)
สมาชิก (210 บาท)
สมาชิก (270 บาท)
สมาชิก (400 บาท)
สมาชิก (470 บาท)
สมาชิก (540 บาท)
สมาชิก (600 บาท)
สมาชิกสมทบ (130 บาท)
สมาชิกสมทบ (210 บาท)
สมาชิกสมทบ (270 บาท)
บุตรสมาชิก (21 บาท)
คู่สมรส (130 บาท)
คู่สมรส + บุตร (210 บาท)
คู่สมรส + บุตร (270 บาท)
รวม

292
1,576
612
3,957
2,206
1,215
1,978
806
140
99
373
1,415
1,645
2,782
1,926
21,022

5. วารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน
ปี 2553 นั บ เป็ น ปี ที่ 11 ที่ ส หกรณ์ ไ ด้ จั ด ทำ�
“วารสาร สหกรณ์ป่าไม้” เป็นรายเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือน
โดยสหกรณ์ได้จัดส่งวารสารสหกรณ์ป่าไม้ถึงสมาชิกที่สมัคร
รับวารสารสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงาน กิจกรรม
และข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ อื่ น ๆ ของสหกรณ์ และในขณะ
	
   เดียวกันยังเปิดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสาร
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ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะจัดส่งให้สมาชิกแต่ละท่านตามที่อยู่
ที่ให้ไว้เป็นประจำ�ทุกเดือน
วารสารสหกรณ์นับว่าเป็นสื่อที่มีความจำ�เป็นต่อ
การดำ�เนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีสมาชิกที่
ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ดังนั้น การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถึงสมาชิกโดยตรงจึง
มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สมาชิกสามารถใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ในการรับบริการต่าง ๆ จากสหกรณ์ รวมถึงการ
รักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่ควรจะได้รับจาก
สหกรณ์ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
พั ฒ นาสหกรณ์ ข องเราให้ มี ค วามมั่ น คงและเจริ ญ มั่ น คง
รุดหน้าต่อไป
สำ�หรับสวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จำ�กัด ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น สหกรณ์ได้มีส่วนช่วยแก้ไข
ปัญหา และเป็นประโยชน์ ทั้งตัวสมาชิก ครอบครัวสมาชิก
ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน คือ
1. ช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการทำ�ศพให้ แ ก่
สมาชิก
2. ช่วยลดภาระให้แก่ผู้คํ้าประกันเงินกู้ ในกรณีผู้กู้
เสียชีวิต โดยการทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม
3. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าการศึกษาบุตร
4. ช่วยเหลือในด้านการเงินสมาชิกในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ
5. เพิ่มขวัญและกำ�ลังใจให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ และสมาชิกอาวุโส โดยการมอบเงินทุนสวัสดิการ
บำ�เหน็จสมาชิก และเงินทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
6. เพิ่ ม ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข่ า วสารต่ า ง ๆ ของ
สหกรณ์ให้แก่สมาชิกจากวารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน

สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยอยู่ภายใต้หลักการสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์ พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4 และพันธกิจที่ 5 ซึ่ง
สรุปกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ด้านสาธารณกุศลและสังคม
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
และสังคม จำ�นวน 69 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,799.00
บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

2. ด้านส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของ
สมาชิก (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื )
จำ�นวน 14 ครั้ ง รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 284,762.00 บาท
(รายละเอียดภาคผนวก)

3. ด้านการศึกษา
สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศและสถาบันการศึกษาชุมชนรอบข้าง
จำ�นวน 9 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,500.00 บาท
(รายละเอียดภาคผนวก)

การเอื้ อ อาทรต่ อ สั ง คมและอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
4. ด้ า นช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวง

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้ ใ ห้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสำ�คัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและ
สหกรณ์ ไ ด้ ร่ ว มช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
พัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ไม่ได้เป็น
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและขบวนการสหกรณ์ ส่ ง เสริ ม และ สมาชิก) ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จำ�นวน

	
  

24 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,500.00 บาท (รายละเอียด กรรมการ และเจ้ า หน้ า ที่ อี กทั้ ง สหกรณ์ ไ ด้ส่ ง กรรมการ
ภาคผนวก)
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับหลักสูตร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้

5. ด้านสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ ไ ด้ ร่ ว มสนั บ สนุ น เพื่ อ การแสดงไว้ อ าลั ย
สมาชิกสมทบที่เสียชีวิต จำ�นวน 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,500.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)

1. กรรมการ

1.1 หลักสูตร “การประเมินอสังหาริมทรัพย์”
1.2 หลักสูตร “กฎหมายสหกรณ์และทิศทางการ
บริหารงาน”
6. ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
1.3 หลักสูตร “การจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง”
สิ่งแวดล้อม
1.4 สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านของมู ล นิ ธิ พั ฒ นา
สหกรณ์ ไ ด้ ร่ ว มสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทรัพยากรบุคคลสหกรณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำ�นวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1.5 หลักสูตร “การตรวจสอบเชิงคุณภาพเพื่อขจัด
105,570.00 บาท (รายละเอียดภาคผนวก)
ความเสี่ยงขององค์กร”
1.6 หลักสูตร “การอายัดเงินปันผล”
1.7 สัมมนาทางวิชาการของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�กัด
1.8 หลักสูตร “Photoshop For Web”
1.9 หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่าง
ผู้ชำ�นาญการ”
1.10 สัมมนา “อัตราดอกเบี้ยปี 2554”
	
  
1.11 สัมมนา “การซื้อพันธบัตรในตลาดแรก”

2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์

การพัฒนาสหกรณ์

ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และ
การยกระดั บ มาตรฐานของการให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ซึ่ ง
สหกรณ์ ไ ด้ มี ก ารจั ด สั ม มนาทางวิ ช าการร่ ว มกั น ระหว่ า ง

	
  

2.1 หลักสูตร “Swishing Microsoft Office 2007”
2.2 หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งและแก้ไข
ปัญหาในสภาวะกดดัน”
2.3 หลักสูตร “Microsoft Excel 2003 Intermediate”
2.4 หลักสูตร “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือ”
2.5 หลักสูตร “การจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง”
2.6 หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
CS3”
2.7 สัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงาน
สหกรณ์”
2.8 สัมมนา “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
ของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์”
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6. กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ

8. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงาน

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 ปีที่ 7 แห่งการ
สั ม มนาเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ภาคี ส หกรณ์ บ างเขน ณ โรงแรม
ผึ้ ง หวานรี ส อร์ ท (แควน้ อ ย) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยปี นี้
สอ.มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ รั บ เป็ น เจ้ า ภาพ และมี
สอ.กรมป่าไม้ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร สอ.กรมวิชาการ
เกษตร สอ.กรมประมง และ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมจัด
สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ าน ระหว่างคณะกรรมการดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ และส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์เพื่อเอื้ออาทร และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก จึงได้
นำ�ระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ซึ่งสหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันสหกรณ์ได้พัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อ
บริการแก่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกสูงสุด ซึ่งได้พัฒนา
ระบบสื่อสารข้อความสั้น (Short Message Service) พัฒนา
ระบบการรับฝากเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดย
รับฝากเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย
ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์
ยังได้ทำ�การศึกษาระบบงานสหกรณ์ใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย
และสามารถรองรับอนาคต เพือ่ จะได้นำ�มาปรับปรุงและทดแทน
ระบบเดิมที่ใช้งานอยู่
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส หกรณ์ จึ ง มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดีเพื่อรองรับ
ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ได้
ปั จ จุ บั น สหกรณ์ ไ ด้ ใ ช้ ร ะบบงานคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังต่อไปนี้
1. ระบบงานหลักของสหกรณ์ ใช้ฐานข้อมูลเป็น
ออราเคิล (Oracle) และใช้ตัวพัฒนาระบบ (Tools) เป็น
Developer 2000
2. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยพร้ อ มอุ ป กรณ์
จำ�นวน 7 ชุด ได้แก่
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
สำ�หรับฐานข้อมูล
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
สำ�หรับงานเอกสาร
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
สำ�หรับระบบ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
สำ�หรับระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
สำ�หรับระบบบริการสื่อสารข้อความสั้น (Short Message
Service)

7. การบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้นำ�หลักการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อมากำ�หนดดัชนี
ชี้วัดความสำ�เร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
โดยแบ่งมุมมองออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านสังคม ขบวนการสหกรณ์และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการเงิน
3. ด้านผู้ใช้บริการ
4. ด้านกระบวนการภายใน
5. ด้านองค์กรและการเรียนรู้
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด กำ�หนดประสิ ท ธิ ภ าพและ
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์กำ�หนดไว้ (ราย
ละเอียดหน้า 71)

	
  

2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ คุณค่าของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม
สำ�หรับระบบตอบรับทางโทรศัพท์และระบบการกู้เงินฉุกเฉิน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ได้ พั ฒ นา
ทางโทรศัพท์
รูปแบบในเรื่องการบริหารจัดการจนปัจจุบันทันสมัยเหมือน
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ระบบธุ ร กิ จ ทุ ก อย่ า ง แต่ แ ตกต่ า งจากระบบธุ ร กิ จ เพราะ
สำ�หรับระบบงานสำ�รองข้อมูลแบบตลอดเวลา
สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีส่วนร่วมในการฝาก การ
กู้เงิน ถ้ามีส่วนต่าง จะคืนกลับสู่สมาชิกในรูปสวัสดิการ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
สิ่ง ที่คิด ว่ า สหกรณ์ แ ตกต่ า งจากธนาคารนั้น คื อ
งานตามแผนงาน
สหกรณ์ เ กิ ด จากการรวมกลุ่ ม กั น ด้ ว ยความสมั ค รใจของ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม สมาชิกเพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทาง
แผนงานที่คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี เ ป็ น เพี ย งแค่ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยอำ�นวยความ
สหกรณ์ได้ดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2552-2555
สะดวกในการสื่อสาร ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับ
วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่ สหกรณ์คือทำ�ทุกอย่างเพื่อสมาชิก เพื่อสวัสดิการ เพื่อความ
มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยี เป็นอยู่ เพื่อยกระดับฐานะสมาชิก ไม่ใช่เพื่อผลกำ�ไร ดังนั้น
สารสนเทศ เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
การจัดการเพื่อแข่งขันกับระบบธุรกิจต้องมีนวัตกรรมใหม่
พันธกิจ ทั้งสิ้น 5 พันธกิจ คือ
การบริหารงานใหม่ แต่ต้องอยู่ภายใต้ปรัชญาที่ว่า เพื่อการ
1. ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ การเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ สร้างคน สร้างความคิด สร้างนิสัยการออม สร้างความเอื้อ
ต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์
อาทร สร้างความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. จัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่าง
จุ ด เด่ น ของสหกรณ์ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานหลั ก 4
เสมอภาค และเป็นธรรม
ประการ คือ
3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสมาชิกและพัฒนาการ
1. พื้ น ฐานแห่ ง คุ ณ ค่ า ของการช่ ว ยตนเองและ
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รับผิดชอบต่อตนเอง
4. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและขบวนการ
2. พืน้ ฐานประชาธิปไตยและความเสมอภาค
สหกรณ์
3. พื้นฐานความเที่ยงธรรมและเอกภาพ
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
4. พื้ น ฐานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและความ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
ซึ่ ง คณะกรรมการดำ�เนิ น การได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดำ�เนินงาน และรับผิดชอบ แผนงาน การสร้างหลักประกันความมั่นคง
โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กำ�หนดไว้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ดำ�เนินงาน
ซึ่ ง (รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ความสำ�เร็ จ และแผนกลยุ ท ธ์ และวางนโยบายในการบริ ห ารงานของสหกรณ์ ต ามหลั ก
หน้า 71)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยสหกรณ์ได้มีการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิก และครอบครัว
ของสมาชิก ได้แก่
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1. การทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม

2. การทำ�ประกันชีวิตคุ้มครองหนี้

1.1 สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
300,000 บาท มีสิทธิทำ�ประกัน ดังนี้
- สิ ท ธิ ทำ�ประกั น ชี วิ ต เพิ่ ม ในวงเงิ น คุ้ ม ครอง
ชีวิต 300,000 บาท อุบัติเหตุ 450,000 บาท อัตราค่าเบี้ย
ประกันเดือนละ 130 บาท
- สิ ท ธิ ทำ�ประกั น ชี วิ ต เพิ่ ม ในวงเงิ น คุ้ ม ครอง
ชีวิต 300,000 บาท อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท อัตราค่าเบี้ย
ประกันเดือนละ 210 บาท
1.2 สมาชิ ก กู้ เ งิ น สามั ญ ทุ ก ประเภทรวมกั น เกิ น
กว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สิทธิทำ�ประกัน
ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท อุบัติเหตุ
1,000,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 270 บาท
1.3 สมาชิ ก กู้ เ งิ น สามั ญ ทุ ก ประเภทรวมกั น เกิ น
กว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท สิทธิทำ�ประกัน
ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 700,000 บาท อุบัติเหตุ
1,400,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 400 บาท
1.4 สมาชิ ก กู้ เ งิ น สามั ญ ทุ ก ประเภทรวมกั น เกิ น
กว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท สิทธิทำ�ประกัน
ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุ
1,600,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 470 บาท
1.5 สมาชิ ก กู้ เ งิ น สามั ญ ทุ ก ประเภทรวมกั น เกิ น
กว่า 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท สิทธิทำ�ประกัน
ชีวิตเพิ่มในวงเงินคุ้มครองชีวิต 900,000 บาท อุบัติเหตุ
1,800,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 540 บาท
1.6 สมาชิ ก กู้ เ งิ น สามั ญ ทุ ก ประเภทรวมกั น เกิ น
กว่า 900,000 บาทขึ้นไป สิทธิทำ�ประกันชีวิตเพิ่มในวงเงิน
คุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท อุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
อัตราค่าเบี้ยประกันเดือนละ 600 บาท
สำ�หรับเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกแต่ละรายที่ทำ�
ประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม สหกรณ์ ส นั บ สนุ น ค่ า เบี้ ย ประกั น
ให้เดือนละ 50 บาท

สำ�หรั บ สมาชิ ก ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเงิ น กู้ พิ เ ศษวนาเคหะ
คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้สมาชิกทำ�ประกันชีวิต
คุ้มครองหนี้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายประการ
ในการให้สมาชิกที่ใช้บริการทำ�ประกันชีวิตคุ้มครองหนี้

	
  

3. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
พ.ศ. 2552
3.1 เดื อ นตุ ล าคม 2553 สหกรณ์ มี ก ารดำ�รง
สินทรัพย์สภาพคล่องในอัตราร้อยละ 2.54
3.2 เดือนพฤศจิกายน 2553 สหกรณ์มีการดำ�รง
สินทรัพย์สภาพคล่องในอัตราร้อยละ 2.44

4. การบริหารความเสี่ยง
สหกรณ์ยังได้คำ�นึงถึงความสำ�คัญของการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากผลกระทบทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสหกรณ์ โดยในปี 2553 สหกรณ์ได้ดำ�เนินการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
4.1 ความเสี่ยงด้านโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
(Governance Structure Risk) โดยปรับปรุงระเบียบสหกรณ์
ให้มคี วามชัดเจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
โดยจัดให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้บริการสมาชิกกู้
และถอนอย่างเพียงพอ

4.3 การลดความเสี่ยงด้านเครดิต
- จัดทำ�รายงานเสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อ
ติดตามการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้อย่างละเอียด
- จั ด ทำ�บั ญ ชี ส มาชิ ก ที่ ค วรเฝ้ า ระวั ง เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงจากลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
4.4 การลดความเสี่ ย งจากความปลอดภั ย ของ
ข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Risk) โดยจัดให้มี
ระบบสำ�รองข้อมูลอัตโนมัติ
4.5 การลดความเสี่ยงด้านบุคลากร
- ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

4.6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน
- ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์
- จั ด ทำ�ประกั น อั ค คี ภั ย ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอาคาร
สำ�นักงานสหกรณ์ และประกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
4.7 ความเสี่ ย งจากกระบวนการทำ�งานเป็ น
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความผิ ด พลาดในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน
(Methodology) โดยกำ�หนดหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และจัดให้มีการจัดทำ�รายงานประจำ�ทุกฝ่ายของฝ่ายจัดการ
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ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด

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

ในปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ให้
บริการเงินกู้แก่สมาชิก สรุปได้ ดังนี้
2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
2552 2553
1,385 1,297
1,220 1,235
1,545 1,553
1,524 1,334
1,421 1,468
1,735 1,439
1,630 1,619
1,643 1,552
1,646 1,668
1,810 1,719
1,563 1,800
1,283 1,948
18,405 18,632

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
24,015,600.00
22,332,500.00
21,461,900.00
21,048,900.00
26,342,300.00
25,834,900.00
25,961,700.00
22,004,500.00
23,691,600.00
25,045,800.00
29,253,900.00
23,690,100.00
27,826,100.00
27,805,600.00
27,342,100.00
26,070,000.00
28,461,100.00
28,520,800.00
30,187,000.00
29,181,800.00
25,158,700.00
31,053,500.00
21,047,200.00
33,587,100.00
310,749,200.00
316,175,500.00

2.2 เงินกู้สามัญ
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
2552 2553
606 518
570 615
755 716
701 639
805 691
888 764
708 614
629 539
726 703
2,153 740
1,593 814
937 827
11,071 8,180

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
315,479,952.00
316,553,494.95
291,975,937.00
388,422,244.25
396,911,512.50
443,707,789.55
364,740,580.00
396,879,133.76
436,216,026.75
448,976,626.50
476,859,424.00
506,393,624.75
375,076,848.00
410,938,744.50
337,829,125.00
348,745,500.55
382,640,165.75
443,613,505.93
1,544,808,662.00
487,011,010.40
1,105,338,816.15
540,771,316.75
615,551,807.50
567,082,167.25
6,643,428,856.65 5,299,095,159.14

2.3 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
จำ�นวน(ราย)
2552 2553
ม.ค. 36
7
ก.พ. 28
13
มี.ค. 49
16
เม.ย. 44
12
พ.ค. 97
18
มิ.ย. 122
27
ก.ค. 75
33
ส.ค. 48
12
ก.ย. 31
11
ต.ค. 40
27
พ.ย. 42
43
ธ.ค. 29
23
รวม 641 242

เดือน

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
3,041,739.20
287,920.00
2,280,004.00
1,597,834.25
3,966,058.20
1,485,140.00
4,359,157.75
1,101,705.25
7,403,848.75
1,794,191.00
9,729,300.50
2,360,973.75
6,563,688.70
1,777,182.50
4,134,841.50
1,281,517.00
2,926,772.00
1,243,721.50
3,687,141.25
2,625,107.50
3,193,053.50
3,031,267.00
2,529,907.50
2,157,519.25
53,815,512.85
20,744,079.00

2.4 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
2552 2553
3
0
2
0
1
0
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
19
0

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
280,000.00
200,000.00
135,000.00
204,000.00
170,000.00
0.00
190,000.00
0.00
465,000.00
0.00
0.00
0.00
1,644,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.5 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
2552 2553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,000.00
0.00
0.00
0.00
13,910.00
0.00
0.00
10,144.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,144.00
41,910.00

2.6 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน

จำ�นวน(ราย)

จำ�นวนเงิน(บาท)

2552

2553

ม.ค.

0

0

0.00

0.00

ก.พ.

0

0

0.00

0.00

มี.ค.

0

0

0.00

0.00

เม.ย.

0

0

0.00

0.00

พ.ค.

0

0

0.00

0.00

มิ.ย.

0

0

0.00

0.00

ก.ค.

0

0

0.00

0.00

ส.ค.

0

1

0.00

40,000.00

ก.ย.

1

0

46,000.00

0.00

ต.ค.

0

0

0.00

0.00

พ.ย.

0

0

0.00

0.00

ธ.ค.

0

0

0.00

0.00

รวม

1

1

46,000.00

40,000.00

2552

2553

2.7 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
2552 2553
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
6
0

2552

จำ�นวนเงิน(บาท)

0.00
44,726.00
30,450.00
0.00
0.00
22,103.00
0.00
0.00
0.00
51,590.00
0.00
0.00
148,869.00

2553

2.8 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
เดือน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปี 2553
จำ�นวน(ราย) จำ�นวนเงิน(บาท)
14
197,299.50
56
1,235,630.00
37
685,514.00
0
0.00
0
0.00
26
840,703.75
57
1,725,491.25
3
66,020.00
193
4,750,658.50

2.9 เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
เดือน
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
0
0
1
1
1
0
0
3

ปี 2553
จำ�นวนเงิน(บาท)
0.00
0.00
5,200.00
20,000.00
25,350.00
0.00
0.00
50,550.00

2.10 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เดือน
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

31

ปี 2553
จำ�นวน(ราย) จำ�นวนเงิน(บาท)
0
0.00
16
1,061,350.00
16
1,061,350.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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2.11 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เดือน
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปี 2553
จำ�นวน(ราย) จำ�นวนเงิน(บาท)
0
0.00
1
65,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
140,000.00
2
205,000.00

2.12 เงินกู้พิเศษ(วนาเคหะ)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
จำ�นวน(ราย)
2552 2553
ม.ค.
9
9
ก.พ. 10
4
มี.ค. 11
13
เม.ย.
9
4
พ.ค.
8
7
มิ.ย.
8
8
ก.ค. 10
5
ส.ค. 13
5
ก.ย.
6
8
ต.ค.
8
7
พ.ย.
8
9
ธ.ค.
5
8
รวม 105
87

เดือน

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
8,280,272.00
7,677,668.00
7,638,531.00
4,825,535.00
16,129,224.00
13,916,435.00
6,856,624.00
3,346,770.00
5,625,713.00
6,127,180.00
9,063,322.00
6,141,690.00
12,535,607.00
5,380,847.00
14,781,571.00
5,014,857.00
6,392,921.00
7,996,690.00
7,392,806.00
8,204,665.00
8,781,949.00
9,301,259.00
3,349,100.00
14,375,586.00
106,827,640.00
92,309,182.00

2.13 เงินกู้พิเศษ(ทุนเรือนหุ้น)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

จำ�นวน(ราย)
2552 2553
0
1
5
2
2
1
0
1
2
2
1
1
5
1
3
1
1
1
1
3
3
2
2
0
25
16

จำ�นวนเงิน(บาท)
2552
2553
0.00
1,740,000.00
3,499,000.00
4,600,000.00
1,900,000.00
350,000.00
0.00
100,000.00
1,630,000.00
1,920,000.00
1,470,000.00
1,870,000.00
2,309,808.50
400,000.00
8,700,000.00
227,000.00
1,456,000.00
1,876,987.50
717,000.00
3,703,500.00
1,700,000.00
2,790,000.00
1,913,787.42
0.00
25,295,595.92
19,577,487.50

2.14 เงินกู้พิเศษ(เงินฝาก)
		 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553
เดือน

จำ�นวน(ราย)

จำ�นวนเงิน(บาท)

2552

2553

2552

2553

ม.ค.

3

7

1,020,000.00

3,332,996.00

ก.พ.

6

15

2,074,000.00

8,053,700.00

มี.ค.

4

15

1,734,000.00

11,704,000.00

เม.ย.

4

7

2,170,000.00

2,036,400.00

พ.ค.

9

10

3,077,000.00

5,060,000.00

มิ.ย.

9

10

4,062,000.00

5,053,500.00

ก.ค.

3

10

5,397,000.00

6,193,344.00

ส.ค.

5

10

1,850,710.00

6,541,187.75

ก.ย.

10

11

4,548,000.00

4,259,163.50

ต.ค.

4

12

2,623,000.00

11,139,800.00

พ.ย.

10

7

5,041,000.00

3,279,320.00

ธ.ค.

6

13

5,297,000.00

6,990,000.00

รวม

73

127

38,893,710.00

73,643,411.25

2.15 เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เดือน
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปี 2553
จำ�นวน(ราย)
จำ�นวนเงิน(บาท)
0
0.00
14
11,444,566.39
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
736,411.46
1
785,000.00
16
12,965,977.85

การประชุมใหญ่สามัญ

ประจำ�ปี 2553

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ �กัด
จำ�นวน 267 คน จากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามั ญ ประจำ � ปี 2553 และการสั ม มนา เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 6
และ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 ณ ห้ อ งประชุ ม 1
กรมป่าไม้ เพือ่ พิจารณางบดุล การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ การเลือกตัง้
กรรมการดำ�เนินการ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมด
วาระ จำ�นวน 7 ท่าน การเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี 2553 และ
จับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง SMS สหกรณ์ออนไลน์
สหกรณ์ ATM กรุงไทย

ลงทะเบียนผู้แทนสมาชิก

อ.สาทิส อินทรกำ�แหง ให้ความรูใ้ นเรือ่ งของการรักษาสุขภาพแบบชีวจิต

ประธานดำ�เนินการ เลขานุการและผู้จัดการ ดำ�เนินการประชุม

นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2553

คุณอิสรา ไชยศรี ผู้แทนจ.นครศรีธรรมราช ให้ข้อคิดเห็น

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อลิฟต์

บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก
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ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

18-1-53

2-3-53

8-3-53

26-4-53

10-5-53

8-6-53

5-7-53

8-9-53

20-9-53

25-10-53

1-11-53

13-12-53

20-12-53

27-12-53

อนึ่ง การดำ�เนินงานก่อสร้าง ระบบโครงสร้างดำ�เนินการเรียบร้อย เหลือแต่งาน
ด้านสถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ งานตกแต่งภายในและงานปรับปรุงภูมิทัศน์
ข้อมูล ณ 21 ธันวาคม 2553
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การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สอ.ครูสกลนคร จก.
นายสุ พั ฒ น์ พรมวั ง ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครู ส กลนคร จำ � กั ด นายวิ ท ยา แก้ ว ก่ า รองประธานกรรมการ นายสว่ า ง
อริ ย ชาติ ผู้ จั ด การ นำ � คณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ รวม 9 ท่ า น
เยี่ ย มชม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ � กั ด เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ
การให้บริการทางด้าน ATM ระบบเงินฝาก การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
การรับ – ถอนเงินรับฝากจากสมาชิกด้วยบัตร ATM การจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
สอ.ครูสกลนคร จำ�กัด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 50 ปี มีสมาชิกจำ�นวน
11,364 คน และมี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น 8,918,598,458.98 บาท โดยมี
รองประธานกรรมการ นายสนิท ศรีสุระ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ และ
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปในเรื่องดังกล่าว

สอ.กองทัพภาคที่ 3 จก.

พลโท สุคนธ์ ฉิมบ้านไร่ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทั พ ภาคที่ 3 จำ � กั ด ศึ ก ษาดู ง าน เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก สหกรณ์
ATM การจัดสวัสดิการ และการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์
ที่ 9 เมษายน 2553 โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ
รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
ทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำ�กัด ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบ
ที่ 4 จำ�กัด” ต่อมาได้รบั จดทะเบียนสหกรณ์ โดยการเปลีย่ นชือ่ เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทัพภาคที่ 3 จำ�กัด” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 เริ่มดำ�เนินกิจการในเดือน
เมษายน 2530 ด้วยทุนดำ�เนินการ 107,340 บาท และสมาชิกเริ่มแรก 232 คน
ปัจจุบันมีทุนของสหกรณ์ 1,327,626,513.58 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 10,122 คน

สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จก.

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
การตรวจเงินแผ่นดิน จำ�กัด จำ�นวน 9 ท่าน ดูงานระบบสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการดำ�เนินการ ให้การต้อนรับ นายวิชติ สนธิวณิช กรรมการทำ�หน้าทีผ่ จู้ ดั การ บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก.

เมือ่ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 นายณรงค์ นาคสันติ์ ประธานกรรมการ
ดำ � เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จำ � กั ด นำ �
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 21 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้เงินกู้แก่สมาชิก
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ และกรรมการ
ท่ า นอื่ น ๆให้ ก ารต้ อ นรั บ นายวิ ชิ ต สนธิ ว ณิ ช กรรมการทำ � หน้ า ที่ ผู้ จั ด การ
บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.สาธารณสุขชลบุรี จก.

นายสำ � ราญ กลิ่ น หอม ประธานกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขชลบุรี จำ �กัด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำ �นวน 19 ท่าน
เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการด้าน ATM รวมทั้งการบริการด้านสวัสดิการ
สมาชิก การพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการดำ�เนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ และ นายวิชิต
สนธิวณิช กรรมการทำ�หน้าที่ ผู้จัดการบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันพุธที่
12 พฤษภาคม 2553

สอ.พนักงานการประปานครหลวง จก.

นายเอกชั ย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำ�กัด ศึกษา
ดู ง านโดยเน้ น ในเรื่ อ งของการสร้ า งหลั ก ประกั น แก่ ส มาชิ ก ทั้ ง
ผูก้ ู้ และผูค้ า้ํ ประกัน การทำ�ประกันหนีแ้ ละประกันชีวติ และการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
กรรมการดำ � เนิ น การให้ ก ารต้ อ นรั บ และนายวิ ชิ ต สนธิ ว ณิ ช
กรรมการทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553

สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก.

นายเกษม ทองปาน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จำ�นวน 15 คน ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 และ
เยี่ ย มชมกิ จ การในด้ า นการบริ ห ารทางการเงิ น
ในระบบงานสหกรณ์ออนไลน์ผ่านเครื่อง ATM
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ
ดำ�เนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำ�หน้าที่ผู้จัดการ
บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร
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สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.

เมือ่ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 พันเอกยุทธเดช พุฒตาล
รองประธานกรรมการ สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก. นำ�
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการ
เงิน บัญชี และสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการบริหารกิจการ
ของสหกรณ์ และการให้บริการสมาชิกด้านอื่นๆ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
กรรมการดำ � เนิ น การ และกรรมการท่ า นอื่ น ๆ ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายวิ ชิ ต สนธิ ว ณิ ช
กรรมการทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ ทำ�หน้าที่บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.ข้าราชการสรรพากร จก.
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2553
นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำ�กัด นำ�
คณะกรรมการ และผู้ช่วยฝ่ายต่าง ๆ ศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
ทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จก.
นายบรรเจิด สมหวัง ผู้จัดการ สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จำ�กัด นำ�เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
จำ�กัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานในด้านระบบ ATM และ
ระบบสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ
และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช
ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เยี่ยมชมสหกรณ์

เมือ่ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เยีย่ มชมการทำ�งานของ
สหกรณ์ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ และคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช
กรรมการทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สอ.ศาลยุติธรรม จก.

นางสุภารัตน์ พานสมบัติ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำ�กัด และคณะฯ ได้เยี่ยมชมการทำ�งานของสหกรณ์
โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำ�หน้าที่ ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันพุธที่
24 พฤศจิกายน 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดูงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553 คณะกรรมการสอ.ปม.และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านแสงอรุณ จำ�กัด อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิก และระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการดำ�เนินการ คุณเพ็ญสิริ จันทนะโสตถิ์ ผู้จัดการ รวมทั้ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด นำ�โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ นางสาวพิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่ม
สักการะ เพื่อรำ�ลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ครบรอบ 8 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ร่วมพิธีในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 8 ปี และวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้ รำ�ลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละ
ของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ร่วมงานพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 114 ปี

สัมมนาแผนปฏิบัติการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
เรื่องแผนปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำ �ปี 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นไพน์ บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้การดำ�เนินงานสหกรณ์เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2552 – 2555 ตามวิสัยทัศน์
✿ เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง
✿ เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
✿ เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้คณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน กำ�หนดแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่จะดำ�เนินการ
ในปี 2553 เพื่อบริการสมาชิกในด้านการเงิน ด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลังจากที่สัมมนาเสร็จ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้
ไปศึกษาการฟื้นฟูป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งดำ�เนินการโดย บริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
ชุมชนตำ�บลปากนํ้าปราณ ดำ�เนินการภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 พ.ศ.2539 โดยพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นนากุ้งร้าง รวม 848 ไร่
ปัจจุบัน ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิต กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สัมมนาบริหารความเสี่ยง

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ � กั ด สั ม มนากรรมการเจ้ า หน้ า ที่ เรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง เมื่ อ วั น เสาร์
ที่ 1 พฤษภาคม 2553 และมีการทำ� Work Shop สรุปความเสี่ยงของสหกรณ์ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงการดำ�เนินงานและ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์

41

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

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

42

สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน

เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2553 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จก. สอ.กรมวิชาการเกษตร จก. สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก. สอ.กรมประมง จก.สอ.ปม.จก. สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก. ได้
จัดการสัมมนาเรื่อง การบริหารเงินภายใต้ปีเสือ 2010 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด เจ้าภาพปี 2553 ได้มอบธงภาคีสหกรณ์บางเขน ให้กับสอ.กรมป่าไม้ จำ�กัด
ในฐานะเจ้าภาพปี 2554

สัมมนาเสร็จเราก็ไปต่อกันที่งานบุญกุศลแรง โครงการปลูกป่า 88 ชนิดพันธุ์ 8,800 ต้น ณ วัดทิพย์สุคนธาราม
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และสหกรณ์ภาคีบางเขน 6 สหกรณ์ ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวาย
แด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมดูแลรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี งานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
ภาคีสหกรณ์บางเขน และสหกรณ์อื่น ๆ ทั่วประเทศ ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้
ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

วนมาอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิก โดยมอบให้ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้ดำ�เนินกิจการเอง จำ�นวน 17 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี , กลุ่มจังหวัด
นครศรีธรรมราช,กลุ่มสำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, กลุ่มสำ�นักบริหารงานกลาง, กลุ่มอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล,กลุ่ม
วนศาสตร์เพื่อชาติ เพื่อชุมชน เพื่อช้างไทย, กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มสำ�นักอุทยานแห่งชาติ, กองคลัง, กลุ่มสำ�นัก
ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า, กองนิติการ ,สำ�นักพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์, กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา, กลุ่ม
จังหวัดเชียงราย,กลุ่มสำ�นักบริหารกรมป่าไม้, อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว,กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้นอกจากสมาชิกจะได้รับความรู้และสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์มีให้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
และผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย รวมทั้งพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก
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สัมมนาผู้แทนสมาชิก
ณ โรงแรมเวียงทอง จ.ลำ�ปาง

สอ.ปม.จัดโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก เรื่องการดำ�เนินกิจการ การจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ ฯ โดยมี นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน
ทั้งนี้ผู้แทนสมาชิก และกรรมการ ได้มีการระดมสมองเกี่ยวกับ การดำ�เนิน
กิจการของสหกรณ์ ออกเป็น 4 ด้าน ด้านการออม การให้เงินกู้ การลงทุน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการสมาชิก เมือ่ วันเสาร์ท่ี 11- 12 กันยายน 2553
เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และส่งเสริมความรู้ใน
หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและบริการสังคม
เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง
ในงานนี้ ได้เชิญ นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อัยการพิเศษประจำ�กรม
สำ�นักงานอัยการจังหวัดลำ�ปาง มาบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของ “ความผิดและ
โทษของการปลอมแปลงเอกสาร” ให้กับผู้แทนสมาชิกเพื่อสร้างความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาระบบและขบวนการสหกรณ์

สิบสองปันนา..

ความทรงจำ�แห่งความสุข

ถึง

เที่ยวสุขใจวัยเกษียณ

ส า ย ฝ น จ ะ เ ริ่ ม โ ป ร ย ป ร า ย ล ง ม า ทั ก ท า ย
ส่งสัญญาณให้รู้ว่าฤดูกาลกำ�ลังจะเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อทริป “สายใยไม่เกษียณ
ปี 2553” ทั ศ นศึ ก ษาประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ระหว่างวันที่ 23 -27 กรกฎาคม 2553
สิบสองปันนา มหัศจรรย์แห่งลุ่มนํ้าโขง แม้ระยะ
ทางจะใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ความสวยงามของที่นั้น ๆ ก็
เป็นสิ่งที่เราเลือกจะไป
Day 1 วันแรกเราเริ่มต้นเดินทางกันด้วยรถบัส
เพื่อมุ่งสู่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อไปฟังสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ โดย นางเปรมพิมล
พิ ม พ์ พั น ธุ์ ประธานกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์
และการดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกายหลั ง เกษี ย ณโดยมี วิ ท ยากร
นายแพทย์วิทยา พงศ์สุรเชษฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่ม
งานอายุรกรรม จ.เชียงราย
จากนั้นรับฟังการเดินทางไปทัศนศึกษา จากบริษัท
บี.เอส.ทัวร์ จำ�กัด

Day 2 ช่วงเช้า เรารีบทำ�เวลากัน เพื่อไปเมือง

เชี ย งรุ้ ง ระหว่ า งอยู่ บ นรถบั ส ชมทิ ว ทั ศ น์ ส องข้ า งทาง
อันเขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา เพือ่ ไปเทีย่ วตลาดเช้าไทลือ้
และหมู่ บ้ า นกาหลั่ น ป้ า ที่ อุ ด มไปด้ ว ยผั ก ผลไม้ จากนั้ น
เราไม่พลาดที่จะไปแหล่งห้างดังขายหยกนานาชนิด ตกเย็น
ชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ

Day 3

บรรยากาศยามเช้ า สดใส แสงแดด
เหมือนรู้ใจว่าเราจะไปวัดหลวงเมืองลื้อกัน เพราะแสงแดดจ้า
แบบนี้ ถ่ า ยรู ป ถึ ง จะสวย พอมาถึ ง ที่ วั ด นี้ จะมี ช่ า งภาพ
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ชาวจี น หลายคน เตรี ย มถ่ า ยรู ป ให้ ใ บละ 5 หยวน = 25
บาท ถ่ายปุ๊ป ได้ปั๊ป สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดง
วัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอด
มาช้านานแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสอง
ปันนา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาทอีกด้วย จากนั้นนั่งรถบัสไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ
ไปชมการแสดงของหมีน่ารัก เสือแสนรู้ และนกยูง และต่อกัน
ที่ โ ชว์ พ าราณสี อั น ตระการตา จากนั ก แสดงนั บ ร้ อ ยชี วิ ต
ในช่วงระหว่างการเดินทางมักเป็นช่วงเวลาทีว่ เิ ศษสุด จุดหมาย
อาจไม่ สำ � คั ญ มากนั ก แต่ ทุ ก ๆย่ า งก้ า วตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น
มันมีอะไรให้ดูให้ชมอยู่เรื่อยๆ อะไรที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเห็น
โค้งหน้าจะมีอะไรแล้วโค้งต่อไปจะเห็นอะไร การที่ได้ลุ้นบ้าง
มันทำ�ให้ชีวิตมีสีสัน กระปรี้กระเปร่าและมีชีวิตชีวา เรามักจะ
เห็นภาพสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว 2 ข้างทางก่อนถึงทีเ่ ทีย่ ว เหล่านัน้
แหละมีเรื่องราวดี ๆ มักจะเกิดขึ้นก่อนถึงจุดหมายเสมอ..

Day 4 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทาง เวลา

แห่งความสนุกกำ�ลังจะหมดลงซะแล้ว เราเดินทางถึงเมือง
ห้วยทราย โดยรถตู้ปรับอากาศลาว และผ่านพิธีการศุลกากร
จากนั้นนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย เมื่อถึงท่าเรือเชียงของ ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เชียงราย โดยสวัสดิภาพ
พร้อมเก็บความประทับใจ ไว้ในความทรงจำ�

การเดินทางมักให้อะไรกับคนเดินทางเสมอ ทริปหน้าโครงการสัมมนา สายใยไม่เกษียณ ปี 2554 ขอ
อุ๊บส์ไว้ก่อนว่าจะเป็นที่ไหน แต่รับรองได้ว่าทั้งสนุกและประทับใจไม่รู้ลืมทีเดียว
ความสุขอยู่ที่ไหน หาได้จากรอยยิ้ม การมาในครั้งนี้ความสุขอยู่ที่ไหนคงต้องดูกันด้วยภาพนะจ๊ะ
ขอบอก...

สอ.ปม. จัดงานแสดงความยินดีกบั นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้
เนือ่ งในโอกาสได้รบั พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เลี้ยงรับรองแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายสมชัย เพียรสถาพร
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จาก
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีให้กับอธิบดี
ทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ

เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 13 ตุ ล าคม 2553 สอ.ปม.นำ � โดย
สอ.ปม.นำ�โดยประธานกรรมการดำ�เนินการ และ
คณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนาย ประธานกรรมการดำ�เนินการ และคณะกรรมการ ร่วมแสดง
สุนันต์ อรุณนพรัตน์ ที่เข้ารับตำ�แหน่งอธิบดีกรมอุทยาน ความยินดีกับนายสุวิทย์ รัตนมณี ที่เข้ารับตำ�แหน่งอธิบดี
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 กรมป่าไม้
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โครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง
ณ บริเวณลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมือ่ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 นายจตุพร บุรษุ พัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และ นายสมชัย
เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสูว่ งั จากวังสูเ่ มือง โดยมีนายสหัส บุญญาวิวฒ
ั น์
ที่ปรึกษาสำ�นักพระราชวัง คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.ปม.
ร่วมกันปลูกไม้ยางนา ณ บริเวณลานเสาธง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สอ.ปม.ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ท่านปลัด ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำ�นักพระราชวัง
นายโกวิท ปัญญาตรง ผู้ตรวจราชการกรมอส.
พันตรีเจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์ นักบิน และ สิบเอกวิทูล เธียรเงิน ช่างเครื่องบิน

จากข่าวการจากไปของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ดร.ศักดิส์ ทิ ธิ์ ตรีเดช ) และคณะ ซึง่ ได้ประสบ
อุบตั เิ หตุเสียชีวติ เฮลิคอปเตอร์ตกท้องที่ อำ�เภอนาหมืน่ จังหวัดน่าน เมือ่ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 ในการนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับศพอยูใ่ นพระบรมราชานุเคราะห์ บำ�เพ็ญ
พระราชกุศล 7 วัน และได้มีกำ�หนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
สอ.ปม. ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเนือ่ งมาจากปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ครอบครัวนายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิก สอ.ปม.
จำ�นวนเงิน 20,000 บาท และช่วยเหลือผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็นสมาชิกเนือ่ งมาจากปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ โดยมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ จำ�นวน 4 ราย รายละ 10,000 บาท
ทัง้ นี้ นายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิกสอ.ปม.ได้ท�ำ ประกันชีวติ กับบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ
จำ�กัด ตามโครงการประกันชีวติ ของสอ.ปม. โดย คุณสิทธิบญ
ั ญ์ บุญสาย ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายขาย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบสินไหมมรณกรรมให้กับ
ครอบครัวปัญญาตรง จำ�นวนเงิน 450,000 บาท

สอ.ปม. มอบทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
สนั บ สนุ น โครงการค่ า ยความรู้ ส หกรณ์
สู่ชนบท
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 15 กั น ยายน 2553 สอ.ปม.ได้ ม อบเงิ น สนั บ สนุ น
โครงการ “ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท” จำ�นวนเงิน 5,000 บาท ด้วยทาง
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มีโครงการ
จะจัดทำ�ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบทครั้งที่ 17 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านสหกรณ์ให้กบั ประชาชนและเยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้ทราบถึงความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านสหกรณ์ และประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การจากดำ�เนินงาน
ตามวิถีทางของสหกรณ์ โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการดำ�เนินการ และ นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
กรรมการ เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ
เงินจำ�นวน 5,000 บาท เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ต่างๆ

สหกรณ์มอบของรางวัลสนับสนุนงานเกษียณอายุราชการ
สังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด มอบของรางวัลสนับสนุน งาน
เลี้ยงเกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปีงบประมาณ 2553 ให้แก่ นายยุทธชัย
ปัทมสนธิ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารงานกลาง โดยของรางวัลมีดังต่อไปนี้
✿
✿
✿
✿
✿
✿
✿

ทีวี โซนี่ LCD ขนาด 22 นิ้ว จำ�นวน 1 เครื่อง
ไมโครเวฟ จำ�นวน 2 เครื่อง
กระทะไฟฟ้า จำ�นวน 3 เครื่อง
พัดลม จำ�นวน 1 เครื่อง
เครื่องเล่น DVD จำ�นวน 1 เครื่อง
เสื้อสีชมพู จำ�นวน 55 ตัว
หมอนเอื้ออาทร – อดออม จำ�นวน 2 ชุด
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สอ.ปม. มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก
เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนี้
กรณีเสียชีวิต จำ�นวน 17 ราย ได้แก่
1. นางสมใจ ทำ�กล้า
2. นายบุญเรียง แสงราชา
3. นายสมโภช จะระนะรัตน์
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
			
			
5. นายสหัส บุญญาวิวัฒน์
			
			
6. พันตรีเจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์
			
			
7. สิบเอกวิทูล เทียมเงิน
			
			
8. นางกรรณิการ์ สุรินทร์
9. นายประวิทย์ ด้วยมุขพะเนา
10. นายจะคา หล้าจา
			
11. นายมะสุ วนาสมบูรณ์
			
12. นายสีทน สีตื้อ

สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
เฮลิคอปเตอร์ของสำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
เฮลิคอปเตอร์ของสำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
เฮลิคอปเตอร์ของสำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
เฮลิคอปเตอร์ของสำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกบริเวณพื้นที่ จ.น่าน
จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จำ�นวนเงิน 5,000 บาท
สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี จำ�นวนเงิน 5,000 บาท
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่อ�ำ เภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จ.เชียงใหม่
จำ�นวน 5,000 บาท
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่อ�ำ เภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จ. เชียงใหม่
จำ�นวน 5,000 บาท
อุทยานแห่งชาติถํ้าสะเกิน จำ�นวนเงิน 3,000 บาท

กรณีบาดเจ็บ จำ�นวน 6 ราย ได้แก่
1. นายปรีชา ใต้เมืองปาก
			
2. นายอมรินทร์ ถิ่นถาน
			
3. นายนัฐพงศ์ หนองโศรก
			
4. นายวัฒนา สมเพ็ชร
			
5. นายณรงค์ โต๊ะเหาะ
			
6. นายสน ใจราช
			

สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ�
จำ�นวนเงิน 10,000 บาท
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
จำ�นวนเงิน 5,000 บาท
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
จำ�นวนเงิน 5,000 บาท
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
จำ�นวนเงิน 3,000 บาท
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
จำ�นวนเงิน 3,000 บาท
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน
จำ�นวนเงิน 3,000 บาท

สอ.ปม. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการดำ�เนินการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
สมบู ร ณ์ ทรงพระเกษมสำ� ราญ มี พ ระชนมพรรษายิ่ ง ยื น นาน พร้ อ มทู ล เกล้ า ฯ
ถวายแจกั น ดอกไม้ ส ดด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี แ ละสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2553

		 28 กันยายน 2553 ครบรอบ 32 ปี
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก วันที่ 28 กันยายน 2553 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ
อีกครัง้ นัน่ ก็คอื งานครบรอบ 32 ปี แห่งการก่อตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ช่วงเช้า
ได้มีการทำ�บุญเลี้ยงพระ หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบข้าง
ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จำ�นวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนบางบัว 8 ทุน ทุนละ
2,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 2 ทุน ๆละ 5,000 บาท
พร้อมกันนี้สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบ
รอบการก่อตั้งสหกรณ์ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 1,300,800 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน) รวมจำ�นวนที่โอนให้กับ
สมาชิก 13,008 คนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ และโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์สำ�หรับสมาชิกที่ไม่ได้มีบัตรATM ธ.ไทยพาณิชย์ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก ภายในงานยังได้มีการ
จับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงอีกด้วย
ทุกๆย่างก้าวตั้งแต่ที่สหกรณ์ได้เติบโตขึ้นมา ถือได้ว่าเป็น 32 ปีแห่งความสำ�เร็จ แต่สหกรณ์ไม่ได้เดินไปเพียงลำ�พัง
เดินไปพร้อมๆกับสายสัมพันธ์ของสหกรณ์ที่อยู่เคียงคู่สมาชิกมาโดยตลอด และบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้วางรากฐานของสหกรณ์ และ
ปูแนวทางให้ผู้คนรุ่นหลังได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง ท่านคือ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ นายถนอม เปรมรัศมี
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้เติบโต มีรากฐานที่มั่นคง เกื้อหนุน คํ้าจุนซึ่งกันและกัน
เพื่อก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก ดั่งคำ�ขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”
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		 เปิดใช้ SMS สหกรณ์ออนไลน์ เต็มรูปแบบ
		 การอนุมัติเงินกู้ แจ้งทันทีทุกที่ทุกเวลา
นวัตกรรมใหม่ กับบริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์ อีก
หนึ่งบริการที่จะทำ�ให้สมาชิกมีความสะดวกกับบริการต่างๆที่
สหกรณ์มใี ห้...สมาชิกจะได้รบั SMS รวดเร็วทันใจเพียงเสีย้ ววินาที
เพราะเมือ่ ท่านได้ท�ำ การกู้ จะมีการส่ง SMS แจ้งท่านสมาชิกทีย่ น่ื กู้
และได้รบั การอนุมตั เิ งินกูส้ ามัญประจำ�วัน โดยจะมีขอ้ ความขึน้ ว่า
“อนุมัติเงินกู้......บ. หักหนี้พร้อมดอกเบี้ย.....บ. ระดม
หุน้ .......บ. จ่ายจริง..........เบิกเงินได้ 13.00 น. เป็นต้นไป โดยโอน
เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ และจะมี SMS ส่งให้ทา่ นทราบ
ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อที่ท่านสมาชิกจะได้เตรียมตัวว่าเงิน
ทีก่ นู้ น้ั ออกชัวร์ และท่านสามารถไปกดเงินทีต่ ู้ ATM ไทยพาณิชย์
หรือ ATM กรุงไทยได้เลย
SMS สหกรณ์ออนไลน์เต็มรูปแบบที่สหกรณ์ได้พัฒนา
ขึน้ มา เพือ่ ท่านสมาชิกจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ทีท่ า่ น
ควรจะได้รบั จากสหกรณ์ จะช้าอยูใ่ ย..รีบแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
ทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั ได้ท่ี Call center: 025797070

เคล็ดลับดีๆ ทำ�อย่างไรถึงจะได้รับการอนุมัติ
เงินกูอ้ ย่างรวดเร็ว

ท่านต้องเตรียมพร้อมอย่างไร..เมือ่ ท่านทำ�เรือ่ งขอกูเ้ งิน
สินเชื่อสามัญ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา และได้รับ
การอนุมตั เิ งินกูอ้ ย่างรวดเร็ว ให้สมกับ “ควิกเบิรด์ 3 ชัว่ โมงได้”
1. สัญญากูต้ อ้ งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทัง้ ในส่วน
ของผูก้ แู้ ละผูค้ า้ํ ประกัน
2. ตรวจสอบสำ�เนาบัตรผู้ก้แู ละผู้ค้าํ ประกัน ว่าได้แนบ
เอกสารครบหรือไม่ โดยเรียงเอกสารตามลำ�ดับจากผู้กู้และผู้ค้ํา
ประกันตามลำ�ดับ จะได้สะดวกในการตรวจสอบเบื้องต้น และ
ตรวจลายมือชื่อว่าเซ็นต์ครบหรือไม่ และการเซ็นต์ลายมือชื่อนั้น
ชือ่ ตรงกันระหว่างสำ�เนาบัตรประชาชนกับเอกสารหรือไม่
3. ตรวจสอบสำ�เนาบัตรต่างๆ ว่าหมดอายุหรือไม่ และ
ถ่ายเอกสารสำ�เนาบัตรต่างๆ ให้ชดั เจนครบถ้วน
4. การเขียนข้อความผิดพลาด สิ่งที่ต้องห้ามคือ การ
แก้ไขบางส่วน หรือใช้หมึกขาว เพราะตัวเลข ตัวหนังสือต้องเขียน
ใหม่ทง้ั แถวพร้อมเซ็นชือ่ กำ�กับทัง้ 2 จุด
5. คำ�ขอกู้เงินสามัญ (แบบฟอร์มใหม่ท่ีมีข้อความว่า
เริม่ ใช้ 15 ตุลาคม 2552 ตรงมุมบนด้านขวา) ต้องใช้แบบฟอร์มนี้
เท่านัน้ เพราะคำ�ขอก่อนหน้านีไ้ ด้ยกเลิกไปแล้ว สมาชิกต้องตรวจ
สอบเรือ่ งนีด้ ว้ ย
6. สมาชิกทีเ่ ปลีย่ น ชือ่ -สกุล เปลีย่ นลายเซ็นต์ ต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อมาที่สหกรณ์ด้วยเพื่อเป็นการอัพเดท
ลายมือชื่อและยังเป็นการไม่ให้เพื่อน หรือใครๆ มาแอบอ้างสิทธิ์
ส่วนบุคคลของเราได้

7. คำ�ขอกูเ้ งิน สิง่ ทีส่ �ำ คัญ คือ
ท่านต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้กู้
ผู้ค้ําประกันทุกคน เพราะเจ้าหน้าที่จะ
ต้องตรวจสอบทุกครั้ง และจะมีการโทร
ติดต่อกลับ

สมาชิกจะได้รับ SMS
ทันใจเพียงเสีย้ ววินาที

- เมื่อ..คุณได้รับการอนุมัติ
เงินกู้สามัญ ทุกประเภท คุณจะได้รับ
แจ้ ง ยอดเงิ น กู้ ท่ี จ่ า ยจริ ง เข้ า บั ญ ชี
ออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า บัญชีดอกกระเจียว
- เมื่อ..คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ ตามที่
สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิก ได้แก่ ทุนวันเกิดสหกรณ์ ทุนการศึกษา
- เมื่อ..คุณได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำ�ปี ทำ�ให้
สมาชิกทราบข้อมูลรวดเร็วยิง่ ขึน้ ก่อนเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด
จากเว็บไซต์สหกรณ์
- เมื่อ..คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่าขั้นตํ่าที่สหกรณ์
กำ�หนดไว้ จะได้รับแจ้งข้อความยืนยันการถอนเงิน เพื่อเป็นการ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั บัญชีของท่าน ว่าจะไม่มใี ครมาถอนเงินของ
ท่านไป
- เมื่อสหกรณ์มีข่าวสารใหม่ ๆ แจ้งให้ทราบ ทำ�ให้
สมาชิกทุกท่านได้รบั ข่าวสารอย่างทันทีไม่วา่ จะเป็นกิจกรรม หรือ
บริการใหม่ ๆ ทีส่ หกรณ์จดั ทำ�ขึน้
จากการให้บริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์ สมาชิกจึง
มั่นใจได้ว่า ท่านจะไม่ตกข่าว และรับทราบสิทธิประโยชน์อย่าง
แน่นอน เมือ่ ท่านได้รบั SMS จาก forest_COOP
ปัจจุบนั มีสมาชิกแจ้งยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ให้
สหกรณ์แล้วจำ�นวน 9,252 ราย หากท่านยังไม่ได้แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์มอื ถือ สามารถแจ้งเบอร์ได้ท่ี 0-2579-7070 เพือ่ ท่านจะ
ได้รบั ประโยชน์ จาก SMS สหกรณ์ออนไลน์ ทันที ทุกที่ ทุกเวลา
“เรือ่ งข่าวสาร บริการ สิทธิพเิ ศษ
ในขอบเขต สหกรณ์ ได้ชว่ ยเหลือ
ผลประโยชน์จะได้รบ
ั อีกเหลือเฟือ
เพียงช่วยเหลือแจ้งเบอร์กลับรับเต็มๆ”

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำ�ปี 2553
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2553
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำ�ปี 2553 กึ่งศตวรรษการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมใจทำ�ดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายสุนันต์
อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ร่วมงาน
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยากาศภายในงานมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจมากมาย
และร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธ

หมวย อลิสรา เยี่ยมชมบูธสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

เด็ก ๆ นำ�ความรู้กลับบ้าน

ไอติมโบราณ ของโปรดผมคร้าบบ...

เข้าแถวกันก่อนนะจ๊ะ ได้รับไอติมกันทุกคนจ้า…
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นายสุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ร่วมเขียนข้อความอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายสุวิทย์ คุณกิตติ

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์

เล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน

ต้นไม้รวมดวงใจ

ปาแม่นขนาดนี้รับของรางวัลกันไปเลย...

ค่ายครอบครัวมุ่งเน้นเห็นคุณค่า เหมือนเป็นยาป้องกันให้เข้มแข็ง
สหกรณ์สัมพันธ์นั้นเป็นแรง ให้ครอบครัวแข็งแกร่งรักผูกพัน

ผ่

านพ้ น ไปแล้ ว ด้ ว ยความสนุ ก สนานและอบอุ่ น เลย การเรี ย น และขนมเพื่ อ เอาไปบริ จ าคที่ ส ถานสงเคราะห์
ที เ ดี ย วกั บ ค่ า ยครอบครั ว สหกรณ์ สั ม พั น ธ์ รุ่ น ที่ 6 บ้านบางละมุง แต่ละครอบครัวได้ชว่ ยกันอุดหนุนของทุกอย่าง
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 – 18 ตุ ล าคม 2553 ณ เขต จนเกลีย้ งร้านค้าสหกรณ์
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่ จ.ชลบุรี “กิจกรรม
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ ค รอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น โดยมุ่ ง เน้ น
ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
แม้ ว่ า โครงการนี้ จ ะใช้ เ วลาเพี ย ง 3 วั น แต่ ด้ ว ย
เนื้อหาและกระบวนการในค่าย ได้ช่วยให้หลายครอบครัว
กลับมามีความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กันมากขึน้ ค่ายครอบครัว
จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสร้างสายใยของครอบครัว
ให้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นปณิธาณที่ตั้งมั่นที่สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ ได้ ยึ ด มั่ น ตลอดการจั ด ค่ า ย
ในทุก ๆ ครั้ง
ความสุ ข อย่ า งหนึ่ ง ของคนทำ � คอลั ม น์ คื อ การ
ได้เห็นภาพหลากหลายครอบครัวเหนือสุดบ้าง ใต้สุดบ้าง
เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยรอยยิ้ม ความสัมพันธ์ สายใย
รัก อบอวลไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และครั้งนี้ก็เช่น
เดี ย วกั น บรรดาสมาชิ ก ในครอบครั ว ได้ ใ ช้ ชี วิ ต ชาวค่ า ย
ช่วยกันทำ�อาหารอย่างเอร็ดอร่อย และสนุกไปกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่สอนให้รู้จักสร้างพลังสามัคคี พอพลบคํ่าก็เฮฮาไป
กับกิจกรรมงานวัด ที่แต่ละครอบครัวได้ช่วยกันสร้างสรรค์
เกมส์ขึ้นมา และพอรู้ว่า วันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางไปสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ก็ช่วยกันอุดหนุน ร้านค้า
สหกรณ์เพื่อที่จะให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวมาซื้ออุปกรณ์
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วันรุ่งขึ้น เราได้เดินทางไปสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง นำ�เอาอุปกรณ์การเรียน และขนมนานาชนิด
ไปมอบให้กบั น้อง ๆ ผูด้ อ้ ยโอกาส ทำ�เอาเปือ้ นยิม้ กันถ้วนหน้า
กับภารกิจโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ที่ช่วยกัน
ระดมแรงกายแรงใจกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งกิจกรรมใน
ครั้งนี้ สอนให้เรารู้จักการให้ เป็นกิจกรรมที่แต่ละครอบครัว
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมนี้ประทับใจมาก ๆ
มาฟังเสียงพวกเขากันดีกว่า ว่าเขารู้สึกอย่างไร
กันบ้างกับโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6

ครอบครัว นางมาณี ปาณแดง จ.กรุงเทพ ฯ

“สนุกมาก กับกิจกรรมทีส่ หกรณ์ได้จดั ขึน้ มาในครัง้ นี้
ได้เจอเพื่อน ๆ เยอะ อย่างลูกชายน้องภูมิ เขามาเป็นครั้งแรก
เขาก็ รู้ สึ ก สนุ ก สนานเฮฮา สิ่ ง ที่ เ ราไม่ เ คยเห็ น ก็ ไ ด้ เ ห็ น
ความร่าเริงในตัวลูก เพราะปกติเขาจะไม่ค่อยแสดงออก แต่
มาค่ายครั้งนี้เขาสามารถเต้นคนเดียวได้ ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคย
เห็นเขาเต้นโดยที่ไม่มีเราเลย จะเห็นก็ที่นี่เป็นครั้งแรก รู้สึก
ภูมใิ จในตัวลูกค่ะ ดีใจทีล่ กู เรากล้าแสดงออก และอีกกิจกรรม
ที่รู้สึกดีมาก คือ กิจกรรมการให้ ที่เอาของไปบริจาค
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง พอรู้ว่าจะไปที่น่ี
พีแ่ ละครอบครัวก็ได้เตรียมสิง่ ของทีเ่ ราจะเอาบริจาคกัน
ไม่วา่ จะเป็นนม และยังได้ชว่ ยอุดหนุนร้านค้าสหกรณ์ดว้ ยคะ”

“ครอบครัวเรารู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ
เป็นอะไรที่ธรรมชาติมาก มันเป็นการสร้างความผูกพันใน
ครอบครัว เพราะเราเองก็ไม่คิดว่าลูกเราจะกล้าเต้น หรือทำ�
อะไรต่างๆ ได้มากมาย เป็นครั้งแรกของครอบครัวที่ได้มา
ออกค่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ลูกชายทัง้ 3 คน เขาก็
สนุกสนาน ร่าเริง แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของฝนตก นํ้ารั่ว
ในเต็นท์ แต่นั่นก็ถือได้ว่า เป็นความรู้สึกดีๆ อีกรูปแบบหนึ่ง
ทีเ่ ราจะเก็บไปเป็นความทรงจำ� อยากจะฝากถึงครอบครัวอืน่ ๆ
ทีจ่ ะมาในปีหน้า ว่า มาเถอะแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าทีค่ ดิ
ขอบคุณสหกรณ์ดว้ ยนะค่ะ ทีม่ อบสิง่ ดี ๆให้กบั สมาชิก”

ครอบครัว นายสุบิน โคตรสขึง จ.มุกดาหาร

“เป็ น ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ ม า ทำ � ให้ ค รอบครั ว เรา รู้ จั ก
ครอบครัวอื่นมากขึ้น ลูก ๆ ก็สนุกสนาน ปกติก็ไม่ค่อยมี
เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยนัก พอเห็นโครงการนี้จากวารสาร ผมก็
เลยรีบสมัครมาครับ รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มา อยากบอกว่า ยา
วิเศษ ก็คือความรักและกำ�ลังใจจากครอบครัวนี่แหละ
ครับ ที่ท�ำ ให้ครอบครัวเข้าใจกัน”

ครอบครัว นางอุษณีย์ กันทพงษ์ จ.ปทุมธานี

ครอบครัว นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ
จ.อุดรธานี

“ดีใจที่ได้มีโอกาสมาค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ลูก ๆ ชอบค่ะ ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ได้
รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ เห็นลูกเราและลูกคนอื่น ๆ เขามีความสุข
เราก็ดีใจค่ะ อยากให้จัดแบบนี้อีก ขอขอบคุณสหกรณ์
ที่ทำ�ให้ครอบครัวต่างๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น ”

ครอบครัว นายสงัด โรจนติรนันท์ จ.ตาก

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

นางเปรมพิ ม ล พิ ม พ์ พั น ธุ์ ประธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะ
กรรมการ ได้มอบเงินบริจาคให้แก่ นางชมัยพร
วิทยาพูล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง เป็นจำ�นวนเงิน 14,500 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ครอบครัว นายประชัน มีบุญ จ.จันทบุรี

“ก่ อ นอื่ น ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ สหกรณ์ ม ากครั บ ที่
ทำ�ให้ผมได้มีเวลาให้กับลูกคีย์และภรรยา เพราะผมทำ�งาน
อยู่ในอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว เวลาที่จะมีให้ครอบครัว
นั้น หายากมากครับ ผมบอกได้คำ�เดียวว่า สหกรณ์ช่วย
ทำ�ให้ครอบครัวของผมมีความสุขมากครับ”

การแสดงของน้องๆ ทีส่ ถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านบางละมุง

วันนี้คำ�ว่าครอบครัว คงจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่
ที่ต่อให้เอาผืนฟ้าทั้งโลกมาขีดเขียน ก็คงไม่มีเนื้อที่เพียงพอ
ในการบรรยาย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ผู้จัด
โครงการค่ า ยครอบครั ว สหกรณ์ สั ม พั น ธ์ รุ่ น ที่ 6 ได้ เ ห็ น
ความรักกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหน รู้สึกมีความสุขมาก
เหมือนดั่งคำ�พูดที่ว่า สร้างบ้านอบอุ่น ต้นทุนชีวิตครอบครัว
สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ..ปีหน้าเจอกันใหม่ครับผม
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ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ �กัด ได้จัดขึ้น
เพื่อ ให้ เ ยาวชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ปี น้ีจัด ขึ้น ที่อุท ยานแห่ ง ชาติ
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2553 นอกจากเยาวชนจะได้รับความรู้จากการเดินป่า ซึ่งจะสอดแทรก
ความรูเ้ กีย่ วกับความสำ�คัญของระบบนิเวศในป่าแล้ว ยังได้รบั ความสนุกสนานของกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมนักสืบสายนํา้
ร่วมเสริมโป่งช้าง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ปา่ นก ผีเสือ้ ยังได้ปลูกต้นไม้รวมใจกันอีกด้วย

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์กล่าวเปิดโครงการ
ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11

วิทยากรให้ความรู้

เยาวชนร่วมเสริมโป่งช้าง

โห....หนูเห็นนกแล้วค่ะ ตัวเบ้อเริม่ เลย... ระบบนิเวศป่าไม้ มีอะไรกันบ้างน๋า ช่วยกันคิดซิ....

มาศึกษารอยเท้าสัตว์กันดีกว่า

กิจกรรมนักสืบสายนํา้

กิจกรรมแค้มป์ไฟแสนสนุก
เราไปสัมภาษณ์นอ้ ง ๆ กันดีกว่า ว่ามีความรูส้ กึ อย่างไรกันบ้าง
เริม่ ต้นกันที่
น้องพุดจีบ ด.ญ. ปารัช เปลีย่ นปราณ ม.1 รร.ราษฎร์
บริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
“ออกค่ายเยาวชนคนรักป่าครั้งนี้ ทำ�ให้
ได้เพือ่ นใหม่เยอะมากคะ
ได้เรียนรู้ชีวิตในป่า หุงข้าว ทำ�อาหาร
กลางป่ า คิ ด ว่ า สามารถนำ � ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วันได้ หากหลงป่า”
น้องอุม้ ด.ญ.รัตนาวดี น้องอัม้ ณภัทร จรูญวิทยา ป.6
รร.เจริญสุขอุดมวิทยา จ.กำ�แพงเพชร
“เป็นครั้งแรกที่อุ้มและน้องอั้ม
ได้มาค่ายค่ะ ชอบกิจกรรมนักสืบ
สายนํ้า และเดินป่ามากคะ ได้ผจญ
ภั ย และใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ ชมทะเล
หมอกเขาพะเนิ น ทุ่ง สวยมาก และ
ทำ � ให้ เ ราได้ รู้ ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ถ้ า ทุ ก คนช่ ว ยกั น อนุ รัก ษ์
ทรัพยากรของเรา จะทำ�ให้โลกใบนีน้ า่ อยูข่ น้ึ เยอะเลยคะ ถ้าขาด
ทรัพยากร หรือคนตัดไม้ทำ�ลายป่ากันมากขึ้น คงจะมีแต่ภัย
ธรรมชาติมาเยีย่ มเยือนคะ”
น้องเบลล์ ด.ญ.กุลภัสสร์ ศิริธร ม.1 รร.พิมานพิทยา
สรรค์ จ.สตูล
“รูจ้ กั โครงการนีเ้ พราะวารสารคะ อยาก
รู้ว่า ความรู้นอกตำ�รา เป็นอย่างไร? ก็เลย
ตัดสินใจมาค่ะ ซึง่ การมาในครัง้ นีก้ ไ็ ม่ผดิ หวัง
เลย ชอบทุกกิจกรรมที่วิทยากรจัด ตอนไป
เดินป่า ก็ชอบที่ฝนตก เป็นอะไรที่ประทับใจ
มาก ทานข้าวท่ามกลางสายฝน โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ท่ี
ดีมากในชีวิตที่ได้มาค่ายครั้งนี้ ได้เห็นคุณค่าของป่าไม้ อยากให้
ทุกคนช่วยกันรักษาผืนป่าเอาไว้ตลอดไปคะ”
น้องเฟริ์ส ด.ช.สุทธิพงศ์ เทียมยม ป.6 รร.เทศบาล1
จ.สุราษฎร์ธานี
“ ผมรู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนาน ดีใจที่
ได้มาค่ายเยาวชนคนรักป่า ได้ท้ังความรู้ใน
การดูแลตัวเองในป่า ทำ�กับข้าวด้วยตัวเอง ถึง
แม้ผมจะอยู่ไกล จ.สุราษฎร์ธานี แต่ก็ไม่ได้มี

ปัญหาในการเดินทางครับ อยากมาร่วมกิจกรรมดีๆ ก็ตอ้ งลงทุนกัน
หน่อยมาคนเดียวด้วยครับ (ยิม้ ) ปีหน้าผมอยากให้ไปจัดกันทีท่ ะเล
คิดว่าคงจะสนุกและได้รสชาติอกี แบบหนึง่ ครับ”
น้องเฟรม ด.ช. เฉลิมชาติ เฉียบแหลม ม.1 รร.คงคาราม
จ.เพชรบุรี
“ พ่อแนะนำ�ให้มา ผมก็ชอบครับ ได้เห็น
อะไรทีไ่ ม่เคยเห็น เป็นครัง้ แรกของผมเลย ดีใจ
ที่ได้มา แต่ก่อนไม่เคยเห็นถึงความสำ�คัญของ
ป่าไม้ แต่พอได้รบั รูถ้ งึ คุณค่าของป่าไม้ ก็ทำ�ให้
เรารูส้ กึ หวงแหนป่าทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้
ครับ”
น้องเน ด.ญ.สิราวรรณ สมเพาะ ม.2 รร.เทพพิทักษ์
จ.แพร่
“อยากมา เพราะอยากรู้จักเพื่อนใหม่คะ
ได้ความรูม้ าก สนุกดีคะ่ เนจะเอาสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
ที่น่ีไ ปบอกต่ อ ให้ เ พื่อ นๆ ฟั ง ว่ า อย่ า ตั ด ไม้
ทำ�ลายป่ากันเลย ถ้าเรารักป่า ป่าก็จะรักเรา
เองคะ”
ไม่มีอะไรตอบแทนความเหนื่อยยากของคนทำ�ค่าย เท่ากับ
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ของเด็กๆเป็นอีกวันที่น่าประทับใจจนต้อง
บันทึกไว้ เพือ่ ขอบคุณน้องๆ ทีม่ าร่วมค่าย ทัง้ คณะกรรมการ และ
วิทยากรทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งในค่าย
ท่ามกลางนํา้ ตาของ น้องๆทีป่ ระทับใจจนไม่อยากกล่าวคำ�ลา
จาก ทำ�ให้นกึ ถึงคำ�ทีเ่ คยคิดว่า จิตสำ�นึก..ทีห่ ายไป ได้กลับมาแล้ว
ค่ายทีม่ ชี วี ติ ชีวา สนุกสนาน ทุกคนร่วมแรงใจ และจัดค่ายด้วยหัวใจ
และความรักทีอ่ ยากแบ่งปันสิง่ ดี ๆ ให้นอ้ งๆ ทีม่ าร่วมกิจกรรม
แววตาที่ยังมีความหวังที่จะฝันต่อไปของน้องๆ ทำ �ให้หาย
เหนื่อ ยเป็ น ปลิ ด ทิ้ง คุ้ม ค่ า เหลื อ เกิ น แม้ ต้อ งรอคอยเป็ น ปี ขอ
ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ที่ร่วมกันจุดประกาย
สร้างเยาวชนทีด่ เี พือ่ เติบโตในวันข้างหน้า

ค่ายเยาวชนสอนคนให้รักป่า
ได้เข้ามาศึกษาและอาศัย
สหกรณ์ฯเห็นค่าป่าไม้ไทย
เยาวชนคงได้ประสบการณ์
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“คุณสุริยะ ศรีชุม”

ผู้คว้ารางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”
ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อความสุขที่พอเพียง
และแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ก็ได้ตามหาคนดีศรีสหกรณ์ กันจนเจอ หลังจากทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำ�กัด เฟ้นหาและคัดเลือกกันอยู่นาน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 เม.ย. 2553 โดยมีสมาชิกเสนอรายชื่อจำ�นวน 17 ท่าน
ทางสหกรณ์ก็ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงใจ ตามหลักที่สหกรณ์ได้ก�ำ หนดไว้ คือ 1. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัด อดออม 2. เป็น
ผู้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม 3. เป็นผู้มีความยึดมั่น ซื่อสัตย์สุจริต 4.เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการดำ�รงชีวิตที่ดี
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบครัวคุณสุริยะ ศรีชุม

ความสุขของชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะมองโลกในด้านใด คงเป็นประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวของเขาคนนี้ได้เป็นอย่างดี
สำ�หรับเขาไม่เคยคิดน้อยใจในโชคชะตา แต่กลับใช้ความลำ�บากของชีวิตเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ตัวเองประสบ
ความสำ�เร็จในชีวิต
คุณสุริยะ ศรีชุม เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2499 ณ ตำ�บล
ตะเคียนทอง อำ�เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอายุ 55 ปี
จบการศึกษาระดับ ป. 4 รับราชการเป็นลูกจ้างประจำ� ตำ�แหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ สังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยราชการประจำ�งาน
สารสนเทศป่าไม้ สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัด
อดออม ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งในการดำ � รงชี วิ ต ที่ ดี ต ามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความขยั น หมั่ น เพี ย ร ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต แม้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความ
สุ ข ได้ และสามารถส่ ง ลู ก สาวคนเดี ย วเรี ย นจนจบปริ ญ ญาตรี และดู แ ลแม่ ที่ แ ก่ ช ราให้ มี ค วามสุ ข ได้ จนมี เ งิ น เหลื อ
ออมไปลงทุ น ทำ � อาชี พ เสริ ม ได้ แ ก่ การทำ � ฟาร์ ม เลี้ ย งหอยนางรมในอ่ า วบ้ า นดอน และการทำ � สวนปาล์ ม นํ้ า มั น
ณ ตำ � บลตะเคี ย นทอง อ.กาญจนดิ ษ ฐ์ จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี และสมั ค รเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ � กั ด
เมื่อปี 2534 เลขที่สมาชิก 3548 อายุการเป็นสมาชิก 19 ปี ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็น
ผู้แทนสมาชิกตั้งแต่ปี 2544 โดยมีคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเมื่อปี 2551

ทำ�สวนปาล์มนํ้ามัน

ทำ�ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม อ่าวบ้านดอน

นอกจากนี้เขายังได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น เป็นประธานกรรมการวัดนิกรประสาท อนุกรรมการ
โรงเรียนวัดนิกรประสาท กรรมการหมู่บ้าน ประธานชมรมพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ และจัดหาช่างตัดผมจากสถาบัน
สอนการตัดผม ไปบริการตัดผมให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในตำ�บลตะเคียนทอง และยังได้จัดพื้นที่บริเวณสนามหน้าบ้านเป็น
สถานที่ออกกำ�ลังกายให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยภรรยาเป็นผู้นำ�ในการออกกำ�ลังกาย และยังทำ�หน้าที่ในฐานะผู้แทน
สมาชิก พร้อมทั้งเป็นผู้น�ำ ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลรอบข้างคุณสุริยะ ศรีชุม
วันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 วันเสาร์ที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 เราจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงของเขา และ
ทางสหกรณ์ยังได้มอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ เป็นโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มทองคำ� มูลค่าหนัก 2 บาท ให้กับผู้ที่ได้กระทำ�ความดี
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจและยกย่องผู้กระทำ�ความดีตามโครงการคนดีศรีสหกรณ์ที่ส่งเสริม
ให้สมาชิกตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบและมุ่งทำ�ความดี
คุณสุริยะ ศรีชุม ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า การทำ�ความดีนั้นไม่น่าอายและสามารถทำ�ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
ความตั้งใจและเจตนาที่จะทำ�ความดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน ตลอดจน เพื่อนร่วมงานเพราะจิตใจที่คิด
จะทำ�ดีจะเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายนั้นทำ�ความดี ซึ่งตนอยากจะเป็นกำ�ลังใจให้กับอีกหลายๆ คนที่คิดดีและกระทำ�ความดี
แม้ ไ ม่ มี ใ ครรู้ ไ ม่ มี ใ ครเห็ น แต่ เ ราก็ รั บ รู้ แ ละสั ม ผั ส ได้ ด้ ว ยหั ว ใจของผู้ ก ระทำ � ดี นั่ น เอง จากการที่ ค ณะทำ � งานติ ด ตามคนดี
ศรีสหกรณ์ได้ไปสัมผัส สอบถามผู้ใกล้ชิด จนเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่า บุคคลผู้นี้แหละสมควรได้รับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์
คำ�ตอบสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ให้เราคิดด้วยคำ�พูดสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เรียกว่า “พอ” เพราะเมื่อใดที่คุณรู้จัก ความพอ ไม่ว่าจะเป็น
ความพอดี พอเหมาะ หรือพอเพียงก็ตาม เมื่อนั้นความพอใจก็จะบังเกิดในใจคุณ
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ดีอย่างไร ?

เป็นนสมาชิ
สมาชิกกสหกรณ์
สหกรณ์ดีอย่างไร ?
เป็
เมือ่ พูดถึงประโยชน์ของสมาชิก สำ�หรับสหกรณ์ของเรา สิง่ ไหนทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก คือสิง่ ทีค่ ณะกรรมการ
ดำ�เนินการตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ได้ตระหนัก และพร้อมให้ความสำ�คัญกับสมาชิก
สหกรณ์อยากมอบสิง่ ดีๆให้กบั “ลูกป่าไม้”ไม่วา่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ�ได้เป็นส่วนหนึง่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างน้อยก็อบอุน่ ท่ามกลางเพือ่ นพ้องน้องพีเป็
่ นศูนย์กลางพบปะกันเป็นครอบครัวสหกรณ์..เอือ้ อาทรกัน..นอกจากจะได้รบั ความอบอุน่ แล้ว
สมาชิกจะได้รบั ผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิกหลากหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็น
● เงินค่าหุ้น ซึ่งสมาชิกมีสิทธิซ้อ
ื หุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้นถือว่าเป็นการฝึกวินัย
การออมทรัพย์ทด่ี ี ไม่ผลัดวันประกันพรุง่ ต้องฝากทุกเดือนแน่นอน ใครไม่มเี งินออมด้านอืน่ ก็เงินหุน้ นีแ่ หละ!! เป็นมรดกให้ตวั เอง
ยามเกษียณได้
สหกรณ์ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
เพือ่ ให้ทกุ คนออมต่อเดือน ๆ ละ 100 บาทขัน้ ตํา่ เป็นเงินออมในอนาคต ใช้เมือ่ ยามขัดสน
● สิทธิกเู้ งินดอกเบีย
้ ตํา่ กูเ้ งินยามขัดสน
● สิทธิฝากเงินดอกเบีย
้ สูง มีอตั ราดอกเบีย้ สูงกว่าสถาบันการเงินอืน่ ฝากได้ทนั ทีทส่ี มัครสมาชิก...มัน่ คงอุน่ ใจ ออมเงิน
ไว้กบั สหกรณ์
● สิทธิรบ
ั ทุนสวัสดิการสมาชิก
● สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ
● สิทธิรบ
ั ทุนสวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก และสิทธิอน่ื ๆ อีกมาก
สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิต การเป็นสมาชิกสหกรณ์คงไม่ได้มีดีแค่การกู้เงิน แต่สหกรณ์ยังสอน
ให้รจู้ กั ความพอเพียง การออมเงิน และความเอือ้ อาทรต่อกัน หลายคนทำ�ได้เพียงสองข้อคือ หาเงินและใช้เงิน แต่ไม่เคยสัมผัส
คำ�ว่าออมเงิน คืออะไร คนส่วนใหญ่มองในแง่ดีว่า มีงานทำ�มีเงินเดือนทุกเดือน ทำ�ไปเรื่อยๆ เงินเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้น
แต่ลืมมองอีกด้านหนึ่งว่าเราก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันอาจเจ็บป่วยไม่สามารถทำ�งานได้ หรือบริษัทมีปัญหาอาจลดพนักงาน
เราก็มสี ทิ ธิตกงานได้ งานใหม่กใ็ ช่วา่ จะหาได้ทนั ควัน ช่วงนัน้ จะทำ�อย่างไรถ้าไม่มเี งินเก็บไว้บา้ ง เงินเป็นปัจจัยสำ�คัญพอสมควร
ทีเดียวที่จะนำ�พาชีวิตเราดำ�เนินไปอย่างมีความสุข คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรอ เรามาตัดสินใจออมกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่า
ไม่มีคำ�ว่าสายสำ�หรับการเริ่มต้นออมในขณะที่ยังมีรายได้อยู่ แต่อาจจะต้องหนักหน่อยกว่าจะถึงเป้าหมาย เริ่มช้า
แต่กย็ งั ดีกว่าไม่ได้เริม่ และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการออม คงต้องใช้กฎเหล็กกันหน่อยจะได้เป็นกติกาช่วยให้เราไปถึง
ดวงดาว
●

ใส่เสื้อพอดีตัว

กินข้าวพอดีอิ่ม

ปลูกบ้านพอดีอยู่

ใช้จ่ายพอดีควร

จุดเด่นการดำ�เนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
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จุดเด่นการดำ�เนินงาน
ข้อมูลฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ในปี 2553 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำ�นวน 766,286,769.87 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 และสหกรณ์
ให้เงินกู้แก่สมาชิกคิดเป็นร้อยละ 79.51 ของสินทรัพย์ทั้งหมด

5,651,417,861
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หนี้สิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำ�นวน 410,180,675.04 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.49 เนื่องจากในปี 2553 สมาชิกและสมาชิกสมทบให้ความสำ�คัญในการออมเงินเพิ่มขึ้น
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ทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ ดังนี้
1) ทุนเรือนหุ้น
2,865,587,200.00 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.99
2) ทุนสำ�รอง
179,923,387.94 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.32
3) ทุนสะสม
109,562,777.73 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.15
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ � กั ด ได้ จั ด สรรสั ด ส่ ว น ทุ น สำ � รอง และทุ น สะสม ตั้ ง แต่ ปี 2549 – 2553
มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงร้อยละของการจัดสรรทุนสำ�รอง และทุนสะสม จากกำ�ไรสุทธิ
   : ร้อยละ

รายการ
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสม
รวม

2549
10.00
10.61
20.61

2550
10.00
11.66
21.66

2551
10.00
8.53
18.53

2552
10.50
11.37
21.87

2553
10.00
15.75
25.75
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5.70%

.73 (3.47%)

แผนกลยุทธ์

ประจำ�ปี 2552-2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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แผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2552 – 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
1. วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนแม่บทไว้ว่า
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรการเงินของสมาชิกที่มั่นคง สู่วิถีชีวิตพอเพียง
เป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอื้ออาทรต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด จึงได้กำ�หนดพันธกิจหลัก 5 ประการไว้ ดังนี้
พันธกิจ
พันธกิจที  ่ 1 ดำ�เนินธุรกิจการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์
พันธกิจที  ่ 2 จัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
พันธกิจที  ่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจที  ่ 4 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์
พันธกิจที  ่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
สำ�หรับพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด มีทั้งหมด 6 วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์ที่  1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ที่  2 เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน
วัตถุประสงค์ที่  3 ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์ที่  4 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ที่  5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์
วัตถุประสงค์ที่  6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. กลยุทธ์ (Strategy)
ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 6 วัตถุประสงค์ มี 15 กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ท  ี่ 1 กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
กลยุทธ์ท  ี่ 2 กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่ากว่าธนาคาร
วัตถุประสงค์ที่ 2 เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน
กลยุทธ์ท  ี่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้สมาชิกเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
กลยุทธ์ท  ี่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท  ี่ 5 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
กลยุทธ์ท  ี่ 6 เพิ่มประเภทและจำ�นวนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ท  ี่ 7 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
กลยุทธ์ท  ี่ 8 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ท  ี่ 9 จัดระบบบริหารความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ์
กลยุทธ์ท  ี่ 10 สร้างขวัญและกำ�ลังใจเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ท  ี่ 11 พัฒนาการบริการที่หลากหลาย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท  ี่ 12 เพิ่มช่องทางการลงทุนที่ได้รับอัตราผลตอบแทนสูงและปลอดภัย
วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์
กลยุทธ์ท  ี่ 13 สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม
กลยุทธ์ท  ี่ 14 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ท  ี่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. แผนงานโครงการ (Tactic Plan)
สำ�หรับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีทั้งหมด 43 แผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
		
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเงินออม
1.  โครงการระดมเงินฝากเพื่อความมั่นคง
2.  โครงการเศรษฐีเงินล้านคู่บัญชีครัวเรือน
3.  โครงการออมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต
4.  โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน
กลยุทธ์ที่ 2 กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่ากว่าธนาคาร
		
แผนงานที่ 2 การลดค่าครองชีพสมาชิก
5.  โครงการติดตามสถานการณ์การเงิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้สมาชิกเกี่ยวข้องหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
		
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างความรู้ด้านหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
6.  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
		
แผนงานที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
7.  โครงการรณรงค์การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
8.  โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสมาชิก
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม
		
แผนงานที่ 5 สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
9.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประเภทและจำ�นวนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
		
แผนงานที่ 6 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
10. โครงการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิก
11. โครงการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมทบ
12. โครงการสำ�รวจความต้องการของสมาชิกต่อประเภทสวัสดิการ
13. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ 7 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
		
แผนงานที่ 7 พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้น�ำ สหกรณ์
15. โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก
		
แผนงานที่ 8 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก
16. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์
17. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
18. โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
		
แผนงานที่ 9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร
20. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 9 จัดระบบบริหารความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยของสหกรณ์
		
แผนงานที่ 10 การบริหารความเสี่ยง
21. โครงการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง
22. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
23. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างขวัญกำ�ลังใจเจ้าหน้าที่
		
แผนงานที่ 11 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
24. โครงการเพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่
25. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
26. โครงการประเมินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการบริการที่หลากหลาย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
		
แผนงานที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
27. โครงการสำ�รวจและจัดหาประเภทของบริการ
28. โครงการเพิ่มช่องทางการทำ�ธุรกรรมด้านการเงิน

		

กลยุทธ์ที่
		
กลยุทธ์ที่
		

กลยุทธ์ที่
		

กลยุทธ์ที่
		

แผนงานที่ 13 พัฒนาระบบการให้บริการ
29.  โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลด้านการบริการทุกประเภท
30.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
12 เพิ่มช่องทางการลงทุนที่ได้อัตราผลตอบแทนสูงและปลอดภัย
แผนงานที่ 14 การลงทุนเพื่อสร้างรายได้แก่สหกรณ์
31.  โครงการศึกษาช่องทางการลงทุน
13 สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม
แผนงานที่ 15 สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคม
32.  โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ
33.  โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง
34.  โครงการสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา
35.  โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
14 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
แผนงานที่ 16 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์
36.  โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน
37.  โครงการสัมมนาผู้ร่วมขบวนการสหกรณ์
38.  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์และสถาบันการเงิน
15 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39.  โครงการส่งเสริมเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
40.  โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41.  โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์
42.  โครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์
43.  โครงการสายสัมพันธ์สมาชิกเพื่อสิ่งแวดล้อม

75

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

จำ�นวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการสนับสนุนผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา

จำ�นวนเงินทีส่ นับสนุนสาธารณกุศลและสังคม

จำ�นวนเงินทีส่ นับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

จำ�นวนครัง้ ทีจ่ ดั และเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมขบวนการสหกรณ์

จำ�นวนเงินทีส่ นับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

จำ�นวนครัง้ /คนทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

2

3

4

5

6

ตัวชีว้ ดั

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านสังคม ขบวนการสหกรณ์และสิ่งแวดล้อม (6 ตัวชี้วัด)

So6

So5

So4

So3

So2

So1

รหัส

ครัง้ /คน

บาท

ครัง้

บาท

บาท

บาท

หน่วยวัด

2/140
(2/109)

25,000.00
(59,000.00)

25
(13)

150,000.00
(177,290.00)

60,000.00
(124,000.00)

185,000.00
(255,000.00)

2552

2/140
(2/113)

25,000.00
(105,570.00)

25
(20)

150,000.00
(284,762.00)

63,000.00
(169,299.00)

190,000.00
(290,500.00)

2553

2554

3/500

25,000.00

25

150,000.00

66,000.00

195,000.00

เป้าหมาย

ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จแผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2552 – 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

3/500

25,000.00

25

150,000.00

69,000.00

200,000.00

2555

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

76

77

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

จำ�นวนบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ทห่ี กั จากเงินได้รายเดือนเพิม่ ขึน้

ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษสูงกว่าเงินฝากประจำ�ปี 1 ปี  4  ธนาคาร

3

4

อัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปตํา่ กว่า MRR เฉลีย่ 4 ธนาคารใหญ่

ผลต่างดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญทัว่ ไปกับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ

6

7

อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าเงินฝากประจำ� 1 ปีธนาคาร

จำ�นวนบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษเพิม่ ขึน้

2

5

สัดส่วนจำ�นวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุน้

ตัวชีว้ ดั

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านการเงิน (7 ตัวชี้วัด)

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

รหัส

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

บัญชี

บัญชี

บาท

หน่วยวัด

1.50
(3.58)
< 0.80
(1.16)
< 2.65
(1.498)

< 0.80
(0.72)
< 2.70
(1.695)

> 1.50
(2.38)

> 1.50
(3.30)
1.50
(4.72)

13,000
(12,161)

1,700
(2,254)

1.14:1
(1.42:1)

12,500
(10,151)

1,500
(1,729)

1.12:1
(1.28:1)

2552

< 2.60

< 0.80

1.50

> 1.50

13,500

1,900

1.17:1

เป้าหมาย
2553
2554

< 2.55

< 0.80

1.50

> 1.50

14,000

2,100

1.2:1

2555

จำ�นวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก

ประเภทสวัสดิการสมาชิกเพิม่ ขึน้

ร้อยละของสมาชิกทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในระดับมากขึน้ ไปต่อการดำ�เนินงาน
สหกรณ์

จำ�นวนผูแ้ ทนสมาชิกหรือสมาชิกทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรผูน้ �ำ สหกรณ์

จำ�นวนศูนย์ประสานงานทีใ่ ห้บริการสมาชิก

จำ�นวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมกลุม่

จำ�นวนสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกลุม่

จำ�นวนสมาชิกทีก่ ปู้ ระกอบอาชีพเสริมเพิม่ ขึน้

2

3

4

5

6

7

8

ตัวชีว้ ดั

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านผู้ใช้บริการ (8 ตัวชี้วัด)

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

รหัส

คน

คน

ครัง้

แห่ง

คน

ร้อยละ

ประเภท

บาท

หน่วยวัด

40
(19)

1,000
(1,599)

15
(16)

3
(2)

40
(0)

1,200
(1,969)

18
(20)

4
(2)

75
(0)

80
(0)

80
(83)
75
(0)

10
(13)

1,130
(1,081)

2553

10
(10)

1,080
(1,063)

2552

เป้าหมาย

50

1,400

21

5

75

85

11

1,180

2554

50

1,600

24

6

75

85

11

1,230

2555

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

78

79

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

จำ�นวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้

3

5

จำ�นวนระบบงานทีใ่ ช้เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้

จำ�นวนครัง้ ทีส่ มาชิกใช้บริการสหกรณ์เพิม่ ขึน้ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา

ดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ของเงินฝากทุกประเภท

2

4

จำ�นวนประเภทงานทีไ่ ด้มกี ารบริหารความเสีย่ ง

ตัวชีว้ ดั

1

ลำ�ดับ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (5 ตัวชี้วัด)

P5

P4

P3

P2

P1

รหัส

ระบบ

ครัง้

ช่องทาง/
ประเภท

ร้อยละ

ประเภท

หน่วยวัด

13
(13)

14
(14)

530,000
(501,739)

10 (0)
(0)

10 (0)
(10) (0)
520,000
(519,267)

2
(2.52)

6
(13)

2553

2
(1.02)

6
(7)

2552

เป้าหมาย

15

540,000

11 (1)

2

6

2554

16

550,000

11 (0)

2

6

2555

O7
O8

จำ�นวนหลักสูตร/คน ทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ

จำ�นวนหลักสูตร/คน ทีก่ รรมการได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ

จำ�นวนครัง้ /คน ทีก่ รรมการและเจ้าหน้าทีส่ มั มนาร่วมกัน

จำ�นวนเงินงบประมาณสวัสดิการสำ�หรับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้

ร้อยละของสมาชิกทีม่ รี ะดับความพึงพอใจระดับมากขึน้ ไปต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านเจ้าหน้าที่

จำ�นวนครัง้ /คน ทีส่ มาชิกได้รบั การถ่ายทอดความรูด้ า้ นหลักการและอุดมการณ์
ของสหกรณ์

2

3

4

5

6

7

8

O6

O5

O4

O3

O2

O1

จำ�นวนกิจกรรม/คนทีส่ ง่ เสริมให้สมาชิกดำ�เนินชีวติ สูว่ ถิ ชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง

1

รหัส

ตัวชีว้ ดั

ลำ�ดับ

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (8 ตัวชี้วัด)

ครัง้ /คน

ร้อยละ

ร้อยละ

บาท

ครัง้ /คน

หลักสูตร/คน

หลักสูตร/คน

กิจกรรม/คน

หน่วยวัด

80
(0)
3/150
(1/40)

3/150
(0/0)

85
(0)

85
(78)
80
(82)

900,000.00
(1,031,219.27)

3/45
(1/45)

5/15
(11/10)

10/30
(8/15)

2/4,000
(3/454)

2553

800,000.00
(856,715.08)

3/45
(1/41)

5/15
(4/5)

10/30
(4/9)

2/3,000
(0/0)

2552

3/45

5/15

10/30

3/5,000

2554

4/200

85

85

1,000,000.00

เป้าหมาย

4/200

85

85

1,100,000.00

3/45

5/15

10/30

3/6,000

2555

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

80

งบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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

82

83

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

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

84

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ

ปี 2553

ปี 2552

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

158,651,564.17

85,759,515.62

เงินฝากสหกรณ์อน่ื

4

50,699.34

0.00

เงินลงทุนระยะสัน้

1.6 และ 5

130,000,000.00

30,000,000.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้

6

676,354,763.87

631,690,902.31

1,611,639.46

1,898,172.93

15,696,485.94

18,432,781.83

982,365,152.78

767,781,372.69

1.6 และ 5

1,315,001,000.00

1,215,001,000.00

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

6

5,808,614,483.44

5,390,788,913.89

อุปกรณ์ - สุทธิ

1.7

5,376,443.60

4,481,601.15

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร-ระหว่างก่อสร้าง

1.9

43,287,375.08

10,150,953.62

1.10 และ 8

1,612,553.63

1,766,397.31

9

105,509.08

105,509.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,173,997,364.83

6,622,294,375.05

รวมสินทรัพย์

8,156,362,517.61

7,390,075,747.74

ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

7

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
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หมายเหตุ

ปี 2553

ปี 2552

บาท

บาท

หนีส้ นิ และทุนของสหกรณ์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้

10

635,000,000.00

995,000,000.00

เงินรับฝาก

11

4,072,717,245.63

3,302,522,094.78

เงินรับโอนจากสมาชิก

1,877,189.41

4,215,572.34

เจ้าหนี้ - ธ.ไทยพาณิชย์

3,909,402.70

7,471,365.00

7,335,530.00

2,984,084.58

4,720,839,367.74

4,312,193,116.70

10,979,290.00

9,444,866.00

10,979,290.00

9,444,866.00

4,731,818,657.74

4,321,637,982.70

2,865,587,200.00

2,581,822,990.00

179,923,387.94

154,685,539.38

109,562,777.73

91,952,180.07

269,470,494.20

239,977,055.59

รวมทุนของสหกรณ์

3,424,543,859.87

3,068,437,765.04

รวมหนีส้ นิ และทุนของสหกรณ์

8,156,362,517.61

7,390,075,747.74

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่

12

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท)
หุน้ ทีช่ �ำ ระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ

13

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสิทธิชยั อึง๊ ภากรณ์)

(นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล)

ประธานกรรมการ

เลขานุการ
วันที่ 14 มกราคม 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กยู้ มื และเงินฝาก
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และการลงทุน
เงินรับฝาก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้จากการประเมินหลักประกัน
รายได้จากการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้จากการขายแบบก่อสร้างสำ�นักงาน
รายได้จากส่วนลดค่าเบีย้ ประกัน
เงินเฉลีย่ คืนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสนิ และพิเศษ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
หัก ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการพนักงาน
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม
บำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าพาหนะเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าที่
ค่าเครือ่ งแบบเจ้าหน้าที่
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าสวัสดิการอืน่
ค่าฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่านํา้ ประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่ากระแสไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ค่าบำ�รุงรักษาสำ�นักงาน และ ครุภณ
ั ฑ์

ปี 2553
บาท

%

ปี 2552
บาท

%

401,967,609.02
72,133,755.13
474,101,364.15

84.79
15.21
100.00

352,932,185.78
65,123,535.87
418,055,721.65

84.42
15.58
100.00

145,816,490.10
16,328,483.07
162,144,973.17
311,956,390.98

30.76
3.44
34.20
65.80

117,097,295.43
24,258,744.99
141,356,040.42
276,699,681.23

28.01
5.80
33.81
66.19

137,800.00
7,300.00
22,000.00
490.00
0.00
0.00
19,046.48
37,200.00
495,716.56
719,553.04

0.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.15

107,400.00
350,000.00
54,117.29
30,000.00
25,000.00
126,237.98
0.00
0.00
441,401.79
1,134,157.06

0.03
0.08
0.01
0.01
0.01
0.03
0.00
0.00
0.10
0.27

9,596,329.50
699,779.00
0.00
266,159.00
1,534,424.00
715,925.99
297,000.00
658,565.27
75,654.00
42,950.00

2.02
0.15
0.00
0.06
0.32
0.15
0.06
0.14
0.02
0.01

8,628,532.00
493,961.00
856,715.08
200,550.00
1,276,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.06
0.12
0.20
0.05
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,658.96
721,764.89
566,723.43
376,528.54

0.00
0.15
0.12
0.08

0.00
361,511.68
503,666.23
383,764.72

0.00
0.09
0.12
0.09
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ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
ค่าพัฒนาโปรแกรม
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตดั จ่าย
ค่าเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับเงินของสหกรณ์
ค่าเบีย้ ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสมาชิก
เงินสมทบประกันชีวติ
ค่าส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุม่ สมาชิก
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
ค่าใช้จา่ ยประเมินหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมธนาคารเพือ่ รับชำ�ระเงินของสมาชิก
ค่าของทีร่ ะลึก
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานอืน่
ค่ารับรอง
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าสมนาคุณ
ค่าวัสดุเครือ่ งเขียนและแบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมการส่งไปรษณีย์
ค่าจัดเก็บเอกสารและข้อมูล
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมเช็ค
ค่าใช้จา่ ยวันประชุมใหญ่
ค่าใช้จา่ ยด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ค่าใช้จา่ ยทางศาลและประกันภัย
ค่าพาหนะเบีย้ เลีย้ งในการดำ�เนินงาน
ค่าฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการ
ค่าพาหนะเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ค่าพาหนะเบีย้ เลีย้ ง
ค่าฝึกอบรมสัมมนา
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ์
โครงการสายใยไม่เกษียณ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมการศึกษา
โครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
รวมค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ

ปี 2553
บาท
131,333.52
1,381,037.55
15,450.00
366,313.61
5,077.08
2,560.61

%
0.03
0.29
0.00
0.08
0.00
0.00

ปี 2552
บาท
108,807.82
1,265,681.85
529,000.00
10,794.69
0.00
0.00

%
0.03
0.30
0.13
0.00
0.00
0.00

7,562,105.00
697,720.00
2,216,342.00
32,000.00
503,935.23
2,991,237.96

1.60
0.15
0.47
0.01
0.11
0.63

7,284,985.00
476,800.00
2,168,600.00
332,235.00
0.00
0.00

1.74
0.11
0.52
0.08
0.00
0.00

110,042.00
144,000.00
700,000.00
876,107.72
120,000.00
1,293,600.91
459,113.18
323,849.00
2,601,722.00
1,705,353.16
32,125.57
162,464.99
0.00
0.00
1,500.00
67,786.00

0.02
0.03
0.15
0.18
0.02
0.27
0.10
0.07
0.55
0.36
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01

69,204.50
144,000.00
695,956.00
779,395.08
120,000.00
786,635.00
258,556.42
779,850.22
2,904,899.00
2,882,728.50
74,883.41
0.00
1,907,526.25
839,108.00
0.00
22,349.25

0.02
0.03
0.17
0.19
0.03
0.19
0.06
0.19
0.69
0.69
0.02
0.00
0.46
0.20
0.00
0.00

719,900.00
1,124,966.90
65,400.00

0.15
0.24
0.01

709,500.00
0.00
0.00

0.17
0.00
0.00

285,195.00
453,565.25
494,183.00

0.06
0.10
0.10

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

43,205,449.82
269,470,494.20

9.11
56.84

37,856,782.70
239,977,055.59

9.06
57.40

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ปี 2553
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
269,470,494.20
รายการปรับปรุงเพือ่ การกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวร
1,381,037.55
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตดั จ่าย
366,313.61
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
(490.00)
ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
286,533.47
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ - บมจ.ปิโตรเลียมค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(115,041.10)
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ - บมจ.ไทยพาณิชย์ลสิ ซิง่ ค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
10,380.82
ดอกเบีย้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ - ธนาคารธนชาตค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
0.25
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ - บมจ.การบินไทยค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(0.01)
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 4 ค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
0.04
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 5 ค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
0.02
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ - บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ นิ ค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(1,711,643.85)
ดอกเบีย้ ตัว๋ แลกเงิน - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(12,493.15)
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
0.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(1,000.00)
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
4,554,000.00
เงินประกันการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานจ่ายล่วงหน้า
เงินสมนาคุณเจ้าหน้าทีค่ า้ งจ่าย
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(51,356.25)
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ค้างจ่าย
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
211,980.81
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้ งจ่าย
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(72,000.00)
เงินประกันสังคมค้างจ่าย - นายจ้าง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(11,279.00)
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
123.18
สำ�รองบำ�เหน็จพนักงาน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
1,534,424.00
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน
275,839,984.59
สินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีเ้ งินให้กแู้ ก่สมาชิก
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง (462,489,431.11)
วัสดุคงเหลือ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(65,510.00)
เงินรอเรียกคืน
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(2,376.09)
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ หมูค่ า้ งรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(8,111.00)
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ รายบุคคลค้างรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
0.00
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ปี 2552
บาท
239,977,055.59
1,265,681.85
10,794.69
(500.00)
(388,065.17)
(50,090.41)
(10,380.82)
(1,851,369.86)
(3,550,684.93)
(171,232.88)
(147,945.21)
0.00
0.00
1,820,701.33
(700.00)
(9,159,750.00)
(94,855.00)
199,267.14
0.00
13,248.00
221,840.00
1,276,586.00
229,359,600.32
(967,991,590.45)
20,790.77
(395.91)
20,410.00
7,237.50
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ค่าเบีย้ ประกันสำ�นักงานจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับเงินของสหกรณ์จา่ ยล่วงหน้า
ค่าเบีย้ ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สนิ ของสหกรณ์จา่ ยล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รอเรียกคืน
เงินประกันสังคม - ลูกจ้าง รอเรียกคืน
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม รอเรียกคืน
หลักทรัพย์รอขาย
หนีส้ นิ ดำ�เนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับโอนจากสมาชิก
เงินรอจ่ายคืน
เงินสินไหมทดแทน
ค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั รอนำ�ส่ง
เงินประกันสังคมค้างจ่าย - ลูกจ้าง
เจ้าหนี้ - เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์
เจ้าหนี้ - ธนาคารไทยพาณิชย์
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกสมทบรอนำ�ส่ง
ค่ารักษาบัญชีธนาคาร - สมาชิกสมทบรอนำ�ส่ง
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ กลุม่ สมาชิกลาออกรอนำ�ส่ง
เงินโครงการทอดผ้าป่ารอนำ�ส่ง
ค่าประเมินหลักประกันรอนำ�ส่ง
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดจ่ายซือ้ เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
เงินสดจ่ายซือ้ สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินลงทุนหลักทรัพย์ - หุน้ กู้
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้ - บมจ.ไทยพาณิชย์ลสิ ซิง่
หุน้ กู้ - บมจ.เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
หุน้ กู้ - บมจ.การบินไทย
หุน้ กู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 4
หุน้ กู้ - บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 5

(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง

ปี 2553
บาท
27,125.57
(11,037.12)
(5,496.49)
11,800.00
32,849.00
32,849.00
0.00

ปี 2552
บาท
0.00
0.00
0.00
(11,800.00)
(32,849.00)
(32,849.00)
946,382.71

(2,301,780.43)
1,176,020.60
1,146,440.00
47,673.52
(11,279.00)
286,410.00
(44,440.00)
(3,561,962.30)
14,280.00
4,500.00
4,500.00
(14,016.44)
760.00
92,790.00
56,000.00
(189,741,457.70)

2,945,467.14
(5,624,902.72)
0.00
(185,898.47)
13,248.00
(416,650.00)
(84,521.00)
1,847,353.00
(21,000.00)
2,800.00
24,000.00
14,016.44
0.00
0.00
0.00
(739,201,150.67)

(2,275,890.00)
(212,469.93)
500.00
0.00
0.00
(80,000,000.00)
30,000,000.00
(150,000,000.00)
0.00
0.00
0.00

(1,515,808.96)
(1,777,192.00)
500.00
280,000,000.00
(1,000.00)
95,471,612.73
(30,000,000.00)
0.00
(300,000,000.00)
(25,000,000.00)
(20,000,000.00)

หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิธนาคารธนชาต
เงินประกันการเช่าตูไ้ ปรษณีย์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร - ระหว่างก่อสร้าง
เงินประกันผลงานก่อสร้างอาคาร
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ายทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนเพือ่ การศึกษาอบรม
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่ คืน
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิม่ ขึน้
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิน้ ปี

ปี 2553
บาท
0.00
0.00
(33,136,421.46)
1,518,000.00
(234,106,281.39)

ปี 2552
บาท
(250,000,000.00)
(500.00)
(8,637,899.62)
396,750.00
(261,063,537.85)

เพิม่ ขึน้ (ลดลง) 770,195,150.85
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) (360,000,000.00)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) 283,764,210.00
(6,556,701.58)
(994,131.00)
(2,123,220.00)
(131,666,008.29)
(52,235,181.00)
(10,000.00)
(3,583,632.00)
496,790,486.98
72,942,747.89
85,759,515.62
158,702,263.51

798,575,826.16
135,000,000.00
290,190,310.00
(4,890,430.79)
(615,290.00)
(2,059,535.00)
(122,104,320.50)
(27,896,624.50)
(10,000.00)
(3,270,103.00)
1,062,919,832.37
62,655,143.85
23,104,371.77
85,759,515.62

(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. สรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ

1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ คูณด้วยจำ�นวนเงินต้นทีค่ า้ งชำ�ระ
		 ตามระยะเวลาทีก่ ยู้ มื
1.3 สหกรณ์ฯ ได้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกู้
		 และการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในปี พ.ศ.2544					
1.4 สหกรณ์ฯตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้ในจำ�นวนทีเ่ พียงพอสำ�หรับการขาดทุน ซึง่ อาจเกิดขึน้ โดยการพิจารณาลูกหนี้ แต่ละรายทีค่ า้ งอยู่
		 ณ วันสิน้ ปี หรือ โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิน้ ปีตามอายุของหนีท้ ค่ี า้ งชำ�ระของลูกหนีแ้ ต่ละราย
1.5 สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สน้ิ เปลืองตามราคาทุน
1.6 เงินลงทุนระยะสัน้ / เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไ่ี ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
1.7 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
		 พ.ศ.2542
1.8 ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซือ้ มาเปลีย่ นแทนสำ�หรับทรัพย์สนิ รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยหักจากรายได้
1.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร -ระหว่างก่อสร้าง สหกรณ์ฯ ยังไม่มกี ารตัดจ่ายเนือ่ งจากอยูใ่ นระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
1.10 สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์รอตัดจ่าย สหกรณ์ฯมีนโยบายตัดจ่ายตามอายุการใช้งานทีไ่ ด้รบั ประมาณ 5 ปี
1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึง
		 เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ทน่ี �ำ ไปเป็นหลักทรัพย์คา้ํ ประกันหนีส้ นิ ด้วย

2. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน					

		 สหกรณ์ฯได้จดั ประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการในงบการเงิน สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อกำ�ไรสุทธิตามทีไ่ ด้รายงานไปแล้ว 			
		

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
สลากออมทรัพย์ทวีสนิ ชุด 40 ปี
สลากออมทรัพย์พเิ ศษ งวดที่ 32
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 2
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปี 2553
บาท
0.00

ปี 2552
บาท
0.00

4,435,368.81
153,216,195.36
0.00
0.00
1,000,000.00
158,651,564.17

1,377,457.93
82,382,057.69
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
85,759,515.62

4. เงินฝากสหกรณ์อน่ื ประกอบด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกรมพัฒนาทีด่ นิ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
รวมเงินฝากสหกรณ์อน่ื

ปี 2553
บาท
10,117.21
10,090.41
10,183.70
10,188.50
10,119.52
50,699.34

ปี 2552
บาท
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2553
บาท
ราคาทุน

ปี 2552
บาท
ราคาทุน

0.00
50,000,000.00
80,000,000.00
130,000,000.00

30,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00

50,001,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
415,000,000.00
250,000,000.00
0.00
300,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
150,000,000.00
1,315,001,000.00

50,001,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
415,000,000.00
250,000,000.00
50,000,000.00
300,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
0.00
1,215,001,000.00

5. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุน้ กู้ - บมจ. ไทยพาณิชย์ลสิ ซิง่
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชสอ.
ตัว๋ แลกเงิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รวมเงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
กอมทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่
เงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล
หุน้ กู้ บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ธนาคารธนชาติ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุน้ กู้ บมจ.การบินไทย
หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 4
หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 5
หุน้ กู้ บมจ.เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
รวมเงินลงทุนระยะยาว
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6. เงินให้กยู้ มื ประกอบด้วย
ปี 2553
บาท
ระยะสัน้
เงินให้กยู้ มื - ปกติ
ลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน
ลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญ
ลูกหนีเ้ งินกูพ้ เิ ศษ
รวมเงินให้กยู้ มื

57,042,123.46
561,496,176.02
57,816,464.39
676,354,763.87

ระยะยาว
0.00
5,089,921,685.71
718,692,797.73
5,808,614,483.44

ปี 2552
บาท
ระยะสัน้

ระยะยาว

44,958,427.22
534,963,769.87
51,768,705.22
631,690,902.31

0.00
4,690,325,563.80
700,463,350.09
5,390,788,913.89

ปี 2553
บาท
2,022,191.78
1,314,728.76
12,328.77
0.00
1,851,369.61
3,550,684.94
171,232.84
147,945.19
1,711,643.85
12,493.15
136,367.94
18,688.50
122,827.00
1,700.00
0.00
4,605,750.00
0.00
0.00
0.00
11,037.12
5,496.49
15,696,485.94

ปี 2552
บาท
2,022,191.78
1,199,687.66
12,328.77
10,380.82
1,851,369.86
3,550,684.93
171,232.88
147,945.21
0.00
0.00
70,857.94
16,312.41
114,716.00
700.00
27,125.57
9,159,750.00
11,800.00
32,849.00
32,849.00
0.00
0.00
18,432,781.83

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
ดอกเบีย้ พันธบัตรค้างรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยค้างรับ
ดอกเบีย้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชสอ.ค้างรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ บมจ.ไทยพาณิชย์ลสิ ซิง่ ค้างรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ธนาคารธนชาติคา้ งรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ บมจ. การบินไทยค้างรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 4 ค้างรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 5 ค้างรับ
ดอกเบีย้ หุน้ กู้ บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ นิ ค้างรับ
ดอกเบีย้ ตัว๋ แลกเงิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์คา้ งรับ
วัสดุส�ำ นักงาน และเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์
เงินรอเรียกคืน
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ กลุม่ ค้างรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ
ค่าเบีย้ ประกันภัยสำ�นักงานจ่ายล่วงหน้า
เงินประกันการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียม ATM รอเรียกคืน
เงินประกันสังคม - ลูกจ้าง รอเรียกคืน
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม รอเรียกคืน
ค่าเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับเงินของสหกรณ์จา่ ยล่วงหน้า
ค่าเบีย้ ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สนิ ของสหกรณ์จา่ ยล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนวียนอืน่

8. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - เครือ่ งบันทึกเวลา
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ลิขสิทธิ์
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - โปรแกรมสำ�นักงานสำ�เร็จรูป
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบสำ�รองข้อมูล
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบฐานข้อมูล
รวมสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
เงินประกันการเช่าตูไ้ ปรษณีย์
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ประกอบด้วย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้

ปี 2553
บาท
13,403.84
752,419.81
8,369.92
583,684.44
254,675.62
1,612,553.63

ปี 2552
บาท
17,003.84
847,572.56
10,488.52
572,856.77
318,475.62
1,766,397.31

ปี 2553
บาท
23,509.08
10,800.00
71,200.00
105,509.08

ปี 2552
บาท
23,509.08
10,800.00
71,200.00
105,509.08

ปี 2553
บาท

ปี 2552
บาท

220,000,000.00
250,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
120,000,000.00
635,000,000.00

480,000,000.00
250,000,000.00
220,000,000.00
45,000,000.00
0.00
995,000,000.00

ในปี 2553 สหกรณ์มวี งเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูย้ มื ดังนี้
(1) วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR ต่อปี
(2) วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.40 ต่อปี
(3) วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประกอบด้วย
ชือ่ ธนาคาร

วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย้

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

MMR ต่อปี
MMR ต่อปี
MMR ต่อปี
MMR ต่อปี
MMR ต่อปี
MMR ต่อปี
MMR ต่อปี
MMR ต่อปี

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
(3) ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
(5) ธนาคารนครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน)
(6) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าท์ เพือ่ รายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
(7) ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
(8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
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(4) ชุมนุมและสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด จำ�นวน 90 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.125ต่อปี
กำ�หนดชำ�ระคืนภายใน 12 เดือน และในระหว่างปีบญ
ั ชี 2553 สหกรณ์ฯได้ช�ำ ระครบถ้วนแล้ว
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูร้ ะยะสัน้ ดังกล่าวมีคณะกรรมการดำ�เนินการทัง้ คณะเป็นผูค้ า้ํ ประกัน
ณ วันสิน้ ปีทางบัญชี สหกรณ์ฯไม่มเี งินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข
เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์
เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากทวีสนิ (60 เดือน)
เงินรับฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง
เงินรับฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จก.
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์ จก.
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จก.
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาทีด่ นิ จก.
เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก.
รวมเงินรับฝาก

ปี 2553
บาท
385,400,236.23
47,373,830.09
2,303,710,378.71
835,704,905.51
350,517,818.70
106,361,279.25
19,198,432.09
0.00
21,602,229.40
966,360.86
1,656,162.13
34,584.44
135,298.16
24,746.83
10,322.47
10,330.38
10,330.38
4,072,717,245.63

ปี 2552
บาท
447,123,266.26
40,125,479.33
1,929,769,537.58
516,078,106.64
264,966,085.37
74,654,831.16
14,910,029.43
15,000.00
13,504,679.70
405,623.86
782,420.41
33,234.96
130,018.86
23,781.22
0.00
0.00
0.00
3,302,522,094.78

ปี 2553
บาท
1,699,721.10
126,753.75
48,000.00
716,398.63
23,289.00
576,372.68
741,510.00

ปี 2552
บาท
527,362.50
178,110.00
120,000.00
504,417.82
45,847.00
576,249.50
455,100.00

12. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย

เงินรอจ่ายคืน
เงินสมนาคุณเจ้าหน้าทีก่ ารเงินค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย - เงินกูย้ มื ค้างจ่าย
เงินประกันสังคมลูกจ้าง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ - เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน

12. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย (ต่อ)
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
เงินประกันผลงานการก่อสร้างอาคาร
เจ้าหนี้ - ธ.กรุงไทย
ค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั รอนำ�ส่ง
ค่าธรรมเนียม ATM สมาชิกสมทบรอนำ�ส่ง
ค่ารักษาบัญชีธนาคาร สมาชิกสมทบรอนำ�ส่ง
เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์
เงินสินไหมทดแทน
ค่าประเมินหลักประกัน รอนำ�ส่ง
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ กลุม่ สมาชิกลาออกรอนำ�ส่ง
เงินโครงการทอดผ้าป่ารอนำ�ส่ง
รวมหนีส้ นิ หมุนวียนอืน่

ปี 2553
บาท
0.00
1,914,750.00
14,280.00
98,896.67
8,500.00
69,600.00
1,468.17
1,146,440.00
56,000.00
760.00
92,790.00
7,335,530.00

ปี 2552
บาท
14,016.44
396,750.00
0.00
51,223.15
4,000.00
65,100.00
45,908.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2,984,084.58

ปี 2553
บาท
2,612,207.75
4,532,035.53
2,730,000.00
72,279,960.00
27,408,574.45
109,562,777.73

ปี 2552
บาท
2,606,338.75
3,655,255.53
2,630,000.00
52,279,960.00
30,780,625.79
91,952,180.07

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพือ่ การศึกษาและอบรม
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนขยายกิจการ
ทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิก
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ ๆ

14. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ สามารถดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ตำ่�กว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
จึงถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย เรือ่ ง กำ�หนดอัตราการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
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รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2553
จำ�นวน 3,217 ราย เป็นเงิน 2,081,000.00 บาท
1 นายธนกาญจน์ ศรีสมบูรณ์
2 นายชลอ โพธิศ์ ริ ิ
3 นายธนกฤต ทองหัวเตย
4 นายไกรศรี มณีออ่ น
5 นายจารุชาติ ปราชญ์นคร
6 นายวิทยา ปัญจมาตย์
7 นายประสิทธิ์ นิม่ นวลฉวี
8 นายอมร ศรีคนั ธรักษ์
9 นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล
10 นายนิพนธ์ วรนาม
11 นายนพรัตน์ แก้วโมรา
12 น.ส.ชาฎา ถาวรวิสทิ ธิ์
13 นายสงกรานต์ ใจหลวง
14 นายนิวตั ิ มีวรรณสุขกุล
15 นายวสันต์ ยิง่ งามแก้ว
16 นายบุญทรง รูท้ �ำ นอง
17 นายประเสริฐ มาลาคำ�
18 นายนเรศ ชมบุญ
19 นายสราวุธ อุเทนรัตน์
20 นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร
21 นายนนทวรรธน์ ชูศรี
22 นายกมลชัย ไชยโรจน์
23 นายวิชาญ ขันธ์แก้ว
24 นายอดิศกั ดิ์ ทิพยนุกลู
25 นายนิรนั ดร์ ขวัญแก้ว
26 นายอภิชาติ นุตเจริญ
27 นายสกนธ์ สกลพันธุ์
28 นายวิทวัฒน์ รองเดช
29 นายบุญช่วย จันทร์เชิด
30 นายสมหวัง หวังเศรษฐกุล
31 นายเขมชาติ ช่วยเมือง
32 นายภัทรนันท์ คลืน่ แก้ว
33 นายอนันต์ โคตา
34 นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์
35 นายณรงค์ วงศ์สวุ รรณ
36 นายมานะ จิตฤทธิ์
37 นายจำ�เนียร สุขแก้ว
38 นายอรรณพ ไชยลังกา
39 นายวุฒชิ ยั แก้วนพรัตน์
40 นายประสาท มณีสวัสดิ์
41 นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร
42 นายดำ�รงค์ หาญภักดีนยิ ม
43 นายอภิชาติ รัตนวิระกุล
44 นายปิยะ อบอาย
45 นายเสมอ กรวยทอง
46 น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ สุวรรณคำ�
47 นายภิญโญ จำ�ปาทอง
48 นายสมัย พิษณุ
49 นายสมใจ อินทร์เอียด
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71
72
73
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นางวิชญาดา ตรีสตั ย์
นายพงศธร พร้อมขุนทด
นายเสน่ห์ แสนมูล
นายนฤนาท เผือกขำ�
นายสุขมุ จันทโชติ
นายบรรจง ชนะสิทธิ์
นายสราวุธ สราศิริ
นางฉันทนา ทับทอง
นางพัสรา กาญจนะวีระ
นายสวัสดิ์ โพธิช์ ยั
นางวารุณี จรเสมอ
นางอุษณีย์ กันทพงษ์
นายพรภิรมณ์ โหรวิชติ
นายสมพล ศัลยประดิษฐ
นายจุมพล รุง่ ทวีชยั
นายมโนธรรม ชาญกล้า
นายมานิจ ศรีสจุ ารย์
นายกฤษณ์วกิ รม แกล้วกล้า
นายปกครอง ทองเนือ้ แข็ง
นายสังวาลย์ เผือกเอีย่ ม
นายสุวทิ ย์ มัน่ คง
นายสุรวัชร เปลีย่ นปราณ
นายดิเรก อรุณเพ็ง
นายมิตร ยิม้ ไตรพร
น.ส.พวงพรรณ ยงรัตนา
น.ส.อนงค์ แก้วอ่อน
นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง
นายรณกฤต จักร์เงิน
นายพิชยั วงษ์กาฬสินธุ์
นายจำ�นง กลายเจริญ
นายไพโรจน์ ผิวอ่อน
นายสัมพันธ์ ใจสุดา
นายประภาส ขุนไชยรักษ์
นายสุชาติ ทิมแก้ว
นายมนู รัตนคุณ
น.ส.ภัทรานิษฐ์ วังมี
นายศราวุธ แปลงประวัติ
นายอนุรกั ษ์ สุรงั ษี
นายนิพนธ์ แสงสุขคู่
นายธนัทชัย ทิพย์บรุ ี
น.ส.คนึงนิจ ตันนุกจิ
น.ส.ประนอม พรพานิช
นายสุรตั น์ วิเศษลา
นายสุเมธ ฉงวน
นายสุเทพ ทองใบ
นายวีระชัย รองเดช
นายครรชิต โล่หค์ �ำ
ส.ต.อ.(ญ)บุญภา ชุมทอง
นางเครือวัลย์ รังสิพานิช

99 นายประดิษฐ สุดชาดา
100 นายสมพงค์ บุญสนอง
101 นางนันทนา บุณยานันต์
102 นายฐะนะวัฒน์ เส้งส่ง
103 นายอดุลย์ สังข์ปกั ษา
104 นายธิตวิ ฒ
ั น์ ลีว้ งศ์วฒ
ั นา
105 นายล้วน ทัศนโกวิท
106 นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
107 นายวีรพงษ์ ทองแต้ม
108 นายทนงศักดิ์ คงอุป
109 นางแก้วนภา กิตติบรรพชา
110 นายอนันต์ สิงห์ชาติ
111 นายศักร แสนสุรยิ วงศ์
112 นายวิวรรธน์ มองเห็นทวีโชค
113 นายอภิชยั ฤทธิกรรณ์
114 นายณัฐ โก่งเกษร
115 นายสุเทพ เร่งรัด
116 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
117 นายคำ�ธร คุม้ แก้ว
118 นายสุนทร สิทธิเรือง
119 นายอำ�นวย ยอดคำ�
120 นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ
121 นายทนงศักดิ์ ศรีหาวงษ์
122 นายเรืองศักดิ์ งดงาม
123 นายนิคม ปัญญากรสกุล
124 นายดวง เด่นยุกต์
125 นายปิยะ พลพระ
126 นางพรพิมล อมรโชติ
127 นายสมชาย สาริกานนท์
128 นายวิเชียรศักดิ์ เพชรดี
129 นายนพดล บุญเกาะ
130 นายสุกรี อรรถพร
131 นายอานนท์วฒ
ั น์ วงษ์แหยม
132 นายหัตถพล คล้ายแท้
133 นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิรพิ าณิชย์
134 นายวิโรจน์ ตันธนาภินนั ท์
135 นายมนัส เถินบุรนิ ทร์
136 นายมานพ ดีขนุ ทด
137 นายม่วง แดงกระจ่าง
138 นายสมศักดิ์ ทวินนั ท์
139 นายพิทยา กำ�ทอง
140 นายสมเดช เครืออิม่
141 นายรณรงค์ เกิดนวล
142 นางแสงเพียร พิรยิ ะวัฒน์
143 นายอรุณ คงได้
144 นายเสกสันต์ มานะอุดมสิน
145 นายณัฐชาติ วิศษิ ฎ์สนิ
146 นายสมเจตน์ ชมบุญ
147 นายวรานนท์ ทวีวฒ
ั นวงศ์
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177
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นายธีรพันธ์ พวงสุนทร
น.ส.จิดาภา โสภณ
นายไพบูลย์ พงษ์พานิช
นายพีระพล อ่วมบุญมี
นายสมบัติ สุภศร
นายประยุทธ เสีย้ วยิม้
นายพันธ์ศกั ดิ์ วงศ์สงู
นายประจักษ์ มิยา
นายกอบชัย ประยูรไทย
นายปทุม พงศกรเฟือ่ งฟู
นายศุภโชค เต็มสอาด
นายวิจติ ร สุวรรณพงษ์
นายชิวเอ๊ก กระจายกลาง
นายประเสริฐ ทองกุล
นายประทีป เถือ่ นเหลือ
นายสินเดิม สิงห์จนั ทร์
นายประสงค์ สุวรรณโชติ
นายสุพจน์ ภูร่ ตั นโอภา
นายไพบูลย์ ขันทอง
นายจำ�นงค์ อินหนุน
นายวารินทร์ ยุทธแสน
นายยงยุทธ สุยานะ
นายวีระ ใสแก้ว
นายสายัญ สดเจริญ
นายพินจิ เพ็ชรหาญ
นายสมหมาย หอมช่วย
นายขวัญชัย บุญเมือง
นายคำ�พันธ์ บุปผางาม
นายวิรตั น์ พรหมแก้ว
นางวิจติ ร อ๋องสมหวัง
นายปณิธาน วรมงคล
นายพิเชษฐ์ สงจันทร์
นายสมพล จินดาคำ�
นายสุเมธ บำ�รุงเจียม
นายพิบลู ย์ โชตเศรษฐ์
นายภิญโญ นิลเวช
นายธวัชชัย สวยสด
นายกรศิต ดาวนันท์
นายไสว คำ�ดี
นายเรวัต สุขทอง
นายสมศักดิ์ พิมพ์แต้ม
นางทิพยดา ชิยางคบุตร
นายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์
นายจำ�ลอง อุทยั วัฒนเดช
นายอิทธิพล อยูไ่ พบูลย์
นายรัชสิต จงจรัสพร
นายปรารภ หาญช้าง
นายจิรศักดิ์ นิรโศก
นายวาทิตย์ เจริญศิริ
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นางอรุณี ทองเอีย่ ม
นายสาคร นาชัย
นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา
นายสุบลิ ปุกคำ�
นายคณาธิป รัตนภาค
นายวิวฒ
ั น์ ขุนฤทธิ์
นางเสาวภา ผ่องอำ�ไพ
นายจีรศักดิ์ กาวีระ
นายตูแวสมาแอ ต่วนตีมงุ
นายสุรศักดิ์ นันทขว้าง
นายสุบนิ โคตรสขึง
นางจิราวรรณ์ จันทนาตาล
นายชพักตร์ ลาภทวี
นางชนิตา พุม่ พวง
นางดรุณี บุญถึง
นายสมมาส พิกลุ ทอง
นายศุภชัย ใจกลม
นายสมบัติ เดชะวงศ์
นายสา แสงสว่าง
นายประพันธ์ โมสิกรัตน์
นายปรีชา รอดเพชร
นางกฤษณา รัตนวิระกุล
นายวรชัย ไหมธนโชติ
นายอุดม ตันวัฒนธนากุล
นายสมเกียรติ เสนานุช
นายไพรัช อุทยั แสง
นายสุชาติ ก๊กไม้
นายบัณฑิตย์ บุญสุข
นางจำ�นรรจ์ เพียรอนุรกั ษ์
นายองครักษ์ ฤทธิรฒ
ุ ม์
นายประกอบ ทองเส็ม
นายบัญชา อาจยุทธ์
นายรุง่ โรจน์ ปรัชญา
นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล
นายอัษฎพงศ์ พรหมวัชรานนท์
นายรุง่ โรจน์ จำ�นงค์วฒ
ั น์
นายเฉลิมพล อักษรถึง
นายนิธวิ ฒ
ุ (ิ ธำ�รงค์) ระวิวรรณ
น.ส.วิราภรณ์ ประยูรทอง
นายภาณุวตั ร ศรพรหม
นายโชคชัย หอมไกล
นายศากร สมุทรเพ็ชร
นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์
นายธนิต แสงวิสทุ ธิ์
นายวิมล อึง้ พรหมบัณฑิต
นายสุเทพ คีมกระโทก
นายนิรมิตร ธรรมสะโร
นายสุพฒ
ั น์ ลิม่ ไทย
นางสุภา นิลหยก
นายเก็จบูรณ์ เลีย่ วตระกูล
นายปราโมทย์ ขวัญเพชร
นายจารุวฒ
ั เต็มไพโรจน์
นายกิตศิ กั ดิ์ แก้วมณี
นางนิโลบล ศรีสวุ รรณ
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นายนพดล ปราบหงษ์
นางนรากร อาจหินกอง
นางจิณห์นภิ า ย้อยคุณา
นางวิดา้ จอมประเสริฐ
นายสาธิต เรือนมัน่
นายประภาศ สุวรรณวิสทุ ธิ์
นายศรวัส ช่วยเจริญ
นายวสุธร อุตบัววงศ์
นายบุญธนา ลุนไธสง
นายศรีสวัสดิ์ แก้วยัง
นายศักดิช์ ยั จงกิจวิวฒ
ั น์
นายไตรวิทย์ จันทรโชติ
นายวิโรจน์ ฮ้อเกีย้ น
นายเรวัต ไพศาลศักดิ์
นายเกียรติกลุ ขอจิตต์เมตต์
นายอุดม จันทรจิตร
นายทินกร กลิน่ สุคนธ์
นางกนกพร กรรณมรกต
นายหลิด ต่อชีวี
นายดำ�รงค์ จักรมานนท์
นายบุญเสริม อาทรวิรยิ กุล
นางฉัตรดาว เอีย่ มสกุล
นางสุพรณี พวงสุนทร
นายสุพจน์ วงศ์สภุ าภรณ์
นายสุธน กมลบูรณ์
นายพนมธรรม จิตรา
นายวิชาญ สีเทา
นางปิน่ บัณฑิตเสิศรักษ์
นายสงกรานต์ มะลิ
นางจันทร์ดา เห็มรัตน์
นางเรฑิภา เลขาวิวฒ
ั น์
นายสมชัย เบญจชย
นายสุวทิ ย์ อ๋องสมหวัง
นายรฤทธิ แท่นปาน
นายจำ�ลอง ใจสว่าง
นายสมชาย ฉิมแย้ม
นายสุชาติ ศรีไทย
นายพิรมย์ สกูลหรัง
นายวิรตั น์ วงษ์สวาสดิ์
นายขวัญชัย ยอดเมือง
นายวสันต์ จารุศงั ข์
นายสำ�ราญ เดชะปักษ์
นายเสกสันต์ ตันติโกวิทย์
นายประพาย แก่นนาค
นางอัจฉราพรรณ สอนไวย์
นายนำ�ชัย สุขเจริญ
นายสิรภพ ดรดี
นายประเชิญ สร้อยทองคำ�
นายพนัส ทรายแก้ว
นายสมหวัง อาษา
นายจำ�เลือง ด้วงนิล
นายบุรนิ ทร์ สุดลาภา
นางรัตติกร สว่างวงษ์
นายอานันท์ ผาทอง
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นายประทีป ลิสกุลรักษ์
นายธีรศักดิ์ คำ�ทวี
นายประคิด เดชโบราณ
นายนรินทร์ สายซอ
นายวสันต์ ชีวาภิสณ
ั ห์
นายสิทธิชยั ทิพย์บ�ำ รุง
นายชาติชาย ชืน่ บาน
นางนัชชา เจนกิจกลชัย
นายปาณินท์ อุทยั ทัศน์
นางมยุรี วรรณพินจิ
นายชัยวัฒน์ ท้วมอ้น
นายจำ�นงค์ สุคนั ธมาลา
นายสุพจน์ สูก่ ระโทก
นายประทวน อุตตโรทัย
นายประสิทธิ์ สุวรรณศร
นายสมชาย ภิญโญชูโต
นายสมศักดิ์ เร่งเพียร
นายอดิศกั ดิ์ บรรณสาร
นายไพโรจน์ วาดเขียน
นางชวิณี ชูวงค์อภิชาติ
นายสิทธิชยั หาญวณิชย์เวช
นายสาคร วิทยพันธุ์
นายจรัญ มากสมบูรณ์
นายกฤติน หลิมตระกูล
นายไพจิตร คะอะรัญ
นายสมชาติ หลวงพรม
นายวิทยา บุญชิต
นายอาทิตย์ สุธรรมทาน
นายบำ�รุง ภัควนารมย์
นายจำ�เริญ ขันเพ็ชร
นายรัฐพล จริงแล้ว
นายเสมอ การะเกษ
นางพรนภัส ร้อยบาง
นายวิสฐิ สาลีพนั ธ์
นายวิเชียร สุขมะโน
นายห่วง มาแก้ว
นางช่อฟ้า โนนทนวงษ์
นายธีระศักดิ์ มุสกิ เจียรนันท์
นายสมพร อันทะพัฒน์
นายประพัฒน์ ถาวรประภาสวัสดิ์
นายบรรจง ปิน่ แก้ว
นายประภาส ถนนแก้ว
นายบุญจาบ แก้วนพรัตน์
นายประสงค์ ศรีพรม
นายสมพร ฉิมสุนทร
นายกำ�พล สุวงศ์วรรณ
นายคำ�ผอง กุลวงศ์
นางประภัสสร กระจายศรี
นายเรืองยศ ปลืม้ ใจ
นางอารณี วรรณกิจมงคล
นางวลัยพร สถิตวิบรู ณ์
นางนิภา ทิพย์พาวัลย์
นายอภิเดช เตียวศิรทิ รัพย์
นายเดช สุขก๋า
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นางนวลทิพย์ ศิรกิ ลุ
นางวนิดา อัศวชัยสัจจา
นางมณีรตั น์ สิรกิ วินกอบกุล
นายมงคล สืบค้า
นายกังวาล พอจิต
นายสมภพ ขันศรี
นายกาเหว่า จิตชม
นายศุภดิษฐ์ สันติเดชา
นายศุภวัฒน์ เพชรวงศ์
นางพรพรรณ สัตถาภรณ์
นายสุวฒ
ั น์ วรรณพินจิ
นายธีรพนธ์ หิรตั นพันธุ์
นายเกษม แสงเย็นยิง่
นายปรีชา คำ�มุงคุณ
นายพยนต์ ประภาพรพิทกั ษ์
นายทาซาน กงซา
นายชัยวิชติ เดชธงไชย
นางสมศรี ชาญชญานนท์
นายศิรนิ นั ต์ ขาวนิลรัตน์
นายนิธศิ (ไพศาล) สุรชาติ
นางอวยพร อาภาพิพฒ
ั น์กลุ
นายผดุง อุนจะนำ�
นางทัศนีย์ นันทวิชติ
นายศุภรัตน์ สำ�ราญ
นางศศิธร ทิมอุดม
นางวัลภา มะเฟือง
นายโชติภทั ร ศรีทองแดง
น.ส.พิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์
นายดำ�รงรักษ์ จำ�เดิม
นายวิชาญ ปรึกษากร
นางจิดาภา คำ�เสริมสอน
นายจีระศักดิ์ ทิพย์มสู กิ
นายประยูร ปัญญา
นายสมบัติ กลายเจริญ
นางอัมพร ศรีธนกฤช
นายบุญช่วย พานิชย์
นางรตา รุณดิษฐ์
นายธนโรจน์ โพธิสาโร
นายมานพ อิม่ อร่าม
นายสมเกียรติ บ้านกล้วย
นายมนตรี พุทธวงศ์
นางเย็นจิต ศิรภิ ทั รากูร
นายภุชงค์ หวังวีระ
นายสุรพงษ์ สายณสิต
นายมาโนช วงศ์เงิน
นายกสิณ ถนอมนิล
นายกฤษณ์ สุรยิ นิ ทร์
นางกำ�ไร ปานเพิง้
นางธนันท์รฐั พรหมจิระประวัติ
นายนิรนั ดร์ คำ�สินธุ์
นายนาถพงศ์ สุวรรณวาทิน
นายประสงค์ กันฟอง
นายวิบลู ย์ ฉายศรี
นายสิทธิพงษ์ เบญพรม
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นางจารุวรรณ จันแพ
นางพิณทิพย์ ธิตโิ รจนะวัฒน์
นายทักษ์ จารุวฒ
ั นานนท์
นายวิรตั น์ กลิน่ หอม
นางสุนทรี จันทรโคตร
นายธีรยุทธ สมตน
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ พงษ์โสภา
นางชลิดา ไพรวรรณ์
น.ส.บุปผา คํา้ สกุล
นายวีระพล พัฒน์คมุ้
นางนิภา ฆ้องวงษ์
นายสมเด็จ จำ�ปี
นางศศิธร สายสุนทร
นายบุญหลาย จันทรประทักษ์
นางพรพรรณ พาตน
นางวารุณี มาเกิด
นางอรวรรณ อาจนาฝาย
นางสถาพร พึง่ พระเกียรติ
นางสมมาตร จำ�เริญวรทศ
นายสุรตั ิ กาญจนกุญชร
นางศิรวิ รรณ วัฒนนราธร
นางสุภาพร แสงละออ
นายกิตติศกั ดิ์ ทิตย์สแี สง
นางสมคิด สายสอาด
นายน้อย พูนยศ
นายสมชาติ วรภัทรหิรญ
ั มาศ
นางพิสมัย แพทย์ปรีชา
นางวันทนีย์ เกียรติน�ำ พาพร
นายสมศักดิ์ ฉัตรเงิน
นางนฤมล ภานุน�ำ ภา
นายวีระยุทธ เกษสกุล
นางวิชชุดา เนืองนิตถา
นางสิรพิ ร บุญรอด
นายณรงค์ ภูแ่ ช่มโชติ
นายมงคล คุม้ ไข่นา้ํ
นายสุรนิ ทร์ นำ�ประเสริฐ
นายวิชยั การะเวก
นายนิวฒ
ั น์ หงส์พนั ธ์
นางรุจรี ตั น์ ใจรักษ์
นายสายัณห์ ศักดิศ์ รีวฒ
ั นา
นางกาญจนา มาแจ้ง
นายสุวฒ
ั น์ จันธิวงค์
นายประดิษฐ์ ดิษฐ์วบิ ลู ย์
นายรังสรรค์ อ่อนใจเอือ้
นายยวด เครือแตง
นางสถาพร สัตยาคุณ
นายสมพร รัตนคช
นายกำ�ธร ไหวดี
นายยุทธนา ดาวเด่น
นายทวี รัตนวงศ์
นายศิรพิ งษ์ ขันซ้าย
นายกฤษดา เดชดี
นายสุธรรม ชาญณรงค์
นายศักรินทร์ จารุพงศ์
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นางกาญจนี ทวีสตั ย์
นายเจษฎา อึง๊ เหมอนันต์
นายปรีชา วิทยพันธุ์
นายสมเกียรติ บุญเรือง
นายสมพงษ์ กรีดกราย
นางพิรณ
ุ พร จันทร์ทอง
นางนพวรรณ พงษ์วนั
นายสราวุฒิ นามะสนธิ
นางสมพร พยัคฆะ
นางทิพวรรณ เศรษฐพรรค์
นายชูศกั ดิ์ ทองไทย
นายธงไชย วงษ์สง่า
นายผดุง ทองชำ�นาญ
นางสุนนั ท์ พิพฒ
ั นสมบุญ
นายมนัส แดงคำ�ดี
นายสุชพี บุญทำ�นุก
นายเจตนา อรุณเพ็ง
นายจุฒริ กั ษ์ คุณเศรษฐ์
นายพิจติ ร เพชรสังข์
น.ส.วิลยั ไชยพัฒน์
นางสมสุข สัมฤทธิ์
นายกมล สมบูรณ์ญา
นายสุธี วิสทุ ธิเทพกุล
นายพงษ์ศกั ดิ์ จักรกุล
นายสิงห์หาญ จินดามณี
นายเจษฎากร ก้อนฝ้าย
นางจุฑารัตน์ เทพมงคล
นายมนัส พุม่ แก้ว
นางสายสนิท ศุภวงษ์
นายกิตพิ จน์ แสนสิงห์
นายเทพนิมติ ร สาธุสทิ ธิ์
นางยุวดี วีระคุณ
นายศุภชัย ปรุเขตต์
นายพิพฒ
ั น์ จันทร์เอีย่ ม
นางนิตยา คล้ายแก้ว
นางศิโรธร บุตรสา
นายสังเวียน ขุนเกตุ
นายสมาน พันธะพุมมี
นายวิศษิ ฐ จันทรโณทัย
นายสุเทพ ขึงกระโทก
นายสมนัส ผินกระโทก
นายเกรียงศักดิ์ จันทรสุเทพ
นายสว่าง เฟือ่ งกระแสร์
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์
ว่าที่ ร.ท.คำ�นึง นันทโพธิเ์ ดช
นางพุทธชาติ จิตรสว่าง
นายจิตรกร อุปพงษ์
นายสถิตย์ ศรีสมั พันธ์
นางพัชรีญา มุมอ่อน
นายอุรศาสตร์ ฤาชา
นายสุรนิ ทร์ พวงบุปผา
นายอมร อาชาเพ็ชร
นายสุธรรม พันธุม์ ณฑา
นายปกาสิต นุชมี
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นายสมรักษ์ สินธุรส
นายอุดมเกียรติ แก้วตุน่
นางสุกญ
ั ญา ดีดา
นายอาทิตย์ สิโนทก
นายประวัติ ทานะมัย
นายสุรยิ า ฟองมูล
นางจันทร์เพ็ญ มุมกลาง
นายสุภี สมภาวงษ์
นางธัญวรัตน์ แตงผึง้
นายสรรค์ชาย ชีมว่ ง
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ พลทรัพย์ศริ ิ
นายจุรวิ ตั ร วนหิรญ
ั กุล
นายจำ�นงค์ สุขสวัสดิ์
น.ส.กุลริสา ณภัทรบดินทร์
นางกัลยกร นาคทรรพ
นางสุมาวดี พงษ์ไชย
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์
นางภิตนิ นั ท์ ไชยเดช
นายจักรทิพย์ บุพสุวรรณ
นางอุไรรัตน์ บางหลวง
นายอุดมพร ศิรริ กั ษ์
นางระพินทร์ เจริญศรีทวีชยั
นายจิรอน ดีเหง้า
น.ส.ฐิตพิ รรณ แตงหมี
นางเกศินี พราหมพันธุ์
นางพรทิพย์ เอกะวิภาต
นายประทักษ์ จันโทสุทธิ์
นางนุชนารถ นิลกำ�แหง
นายวันชัย จันทร์สาคร
นายยงยุทธ ศรีจนั ทร์
นายยงยุทธ มีแสงพราว
นายวิทรู อุม้ เมือง
นายทรงวุฒิ ชาวกงจักร
นางม่านฟ้า แสงสมัย
นางสุพตั รา สิงห์อมร
นางดลฤดี บุญญา
นายเอนก ชืน่ บาลเย็น
นางสุณรี ตั น์ ทรัพย์บวั
นางประสิทธิ์ สุปรีย์
นางทิพวรรณ ธาตุทองคำ�
นางบูรณี อมรเสถียร
นายบัณฑิต สุภาไชยกิจ
นายสมสันต์ ศรีสขุ
นางอัญชลา ศรีทอง
นายประกิต ศรีโตนด
นางมยุรี จิตต์แก้ว
นายสมสกุล ทองลุน
นางมณีวรรณ์ พัฒนะโชติบรู ณ์
นายสมใจ ธาระพุฒ
นายสมยศ ด้วงนา
นายอภิชยั มณีธร
นายประเสริฐ ประถมพักตร์
นายสมประสงค์ แย้มพวง
นางจรีรตั น์ เครือแวงมนต์
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นายบัณฑิต ทมโคตร
นายจิรภัทร ชัยกิตติพร
นางวันเพ็ญ พันธุม์ งุ
นายสุชจั จ์(สุชาติ) นันทนพงศ์
นายสงวน จันทร์สรู ย์
นายศักดิเ์ สริม คำ�แดง
นายอรุณ เฉลยถิน่
นางวาสนา สิงหพงษ์
นางรัตนา ม่วงเทศ
นายสมชาย ยิม้ สนิท
นายฉลาด บรรจง
นายเฉลิม โพธิช์ ยั
นางสมคิด ไวยกัญหา
นางพันธมาศ แก้วนะรา
นายจรัสรัตน์ หิตะเกษม
นายคำ�สอน ศรีชยั สิทธิ์
นางอุมาพร บัววิเชียร
นายอุดม สงวนศิลป์
นางพิรชฎา อนุสรรัมย์
นายเทียนชัย ศรีจรูญ
นายพิสษิ ฐ์ ฉวีวงศ์
นางสุภาวดี อยูผ่ าสุข
นายวิโรจน์ โลกา
นายสนัน่ พันธุง์ าม
นางนุน่ เตียวพานิช
นางสุมติ รา บุญชิต
นางฐานุตรา เวียงนาค
นายอดุลย์ อิน่ อานา
นางพรชรินทร์ บุญเจริญ
นายอำ�พล ผลอนันต์
น.ส.ธัญยธรณ์ เจียมเจริญ
นายณรัฐนันท์ วัฒนุวรรณ
นางกานต์สนิ ี งามวงศ์นอ้ ย
นางแสงจันทร์ เติมลาภ
น.ส.รัชนี วิสทุ ธิแพทย์
นายไพริน สิทธิผล
นายสมโชค โบศรี
นายราชัญ พลเยีย่ ม
นายวินยั สาใจ
นายอุดร ทองศิรกิ ลุ
นายอภิชาติ อธิคมานนท์
นายอมร โมสิกมาศ
นางจินตนา เพชรเชย
นางณัฐฐิดา เหมทานนท์
นางมริสา สาระอาภรณ์
นายวัชรินทร์ ปัทมารังกูล
นายณรงค์ สังข์ทอง
นางสมมารถ บางประดิษฐ์กลุ
นายธาราเทพ โกมาสถิตย์
นายสมพร ถุงนอก
นายทองคูณ มุทจุ ติ ต์
นายอุสา่ ห์ กินสี ี
นายคำ�พล ขจรนาม
นายภุชงค์ สินธุรตั น์
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นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา
นางอรทัย นามะสนธิ
นายอธิวฒ
ั น์ วรวุฒิ
นายนเรศ วรวลัย
นายปราโมทย์ ศรีแก่น
นายณรงค์ บุญประเสริฐ
น.ส.มันทนา แก้วลำ�ใย
นายวีระ ญาณรังษี
นายวิบลู ย์ เรืองศรีศภุ พงศ์
นายศิรพิ งษ์ สุวรรณลพ
นางละเอียด พานิชกร
นายประหยัด คำ�พิมพา
นางจิตชญา จันทร์ทอง
นายคำ�ปน สืบสิงห์
นายสุดชาย วิสทิ ธิพานิช
นายสมชาย จารุวรรโณ
นายณรงค์ ชูประเสริฐ
นางธณัฐดา จำ�เริญกิจ
นายสุขอนันต์ ทองชัย
นายสมเกียรติ สุสณ
ั พูลทอง
นายบุญเทียร บุญเปง
นางสุภาวดี บุญสำ�ราญ
นางประภาพรรณ วิไลพัฒน์
นายเดชา เชือ้ บุญยืน
นายพาโชค พูดจา
นายภัคพงศ์ ผาทอง
นางโสภา กระจาดทอง
นายสำ�รวย ขามกิง่
นางอิสรา ไชยศรี
นายจำ�ลอง วรรณรัตน์
นางประภา พุม่ ขจร
นางวรรณา กิง่ กาญจน์
นายสมคิด ปัน้ ชู
นายวิชยั มูลธิ
นายทรงชัย สมณะ
นายวรพงษ์ สุระ
นายปรารภ ปฐมเพทาย
นายธนกิตต์ พรหมจิตต์
นางขวัญลักษณ์ ปัญญาภูมสิ ถิตย์
นายสมชาย บริสทุ ธิ์
นายพิเชฏฐ์ ชอนงูเหลือม
นายสัมพันธ์ สาสุนยี ์
นางภาวันสินี นํา้ แก้ว
นางปริษา บัวก้านทอง
นายเดชณรงค์ คำ�ชัยวงศ์
นายประทีป ทองสุข
นายสุธรรม ชูสวุ รรณ
นายถาวร ตันตระกูล
นายอำ�นาจ สุสทุ ธิ
นายประเวศ ศรีสนุ ทรไท
นายบุรนิ ทร์ ปุรมิ ะ
นางอุไรวรรณ หนูด�ำ
นายธนิตย์ หนูยม้ิ
นายประสาท จิตต์วารี
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นายเทวรรณ อุรรี กั ษ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ เทีย่ งธรรม
นายกาญจนพันธ์ คำ�แหง
นายณัฎฐนันธ์ ด่านอนุพนั ธุ์
นายสุรชัย อักษรวงศ์
นายปรีชา ศรีจนั ทะวงศ์
นายชยกร จงเกียรติขจร
นางสมสุข วิรตั จริยาพร
นายศรีวรรณ เตชะชืน่
น.ส.กันยารัตน์ หวังอินทร์
นายอุทยั เขียวรอด
นางประคอง เกิดแสง
นายมานพ สุขเจริญ
นายสุระศาสตร์ ประสม
นายเชวง ศีลพร
นายเดชา มีแยบ
นายเลิศฤทธิ์ ปราณี
นางวารณี นามะสนธิ
นายสุวฒ
ั น์ แสงสุวรรณ
นายมาโนชน์ บุญยานันต์
นางอรุณศรี รัตนากร
นายอนันต์ ชูสงค์
นางปิยรัตน์ ฉิมโฉม
นายประดิษฐ์ เปรมใจ
นายสงวน ทนันชัย
นายสมยศ พึง่ ปาน
นายสวัสดิช์ ยั ชูพรม
นางผุสดี ชืน่ ฉํา่
นางนงค์นชุ กิง่ เมือง
นายสมชัย ศรีสนุ ทร
นายธนากร เจียมเจริญ
นายพรเทพ ศิระวงษ์
นายกอง ประเสริฐสาร
นายสัมฤทธิ์ ถิรคุณ
น.ส.อวยพร พลนาคู
นายแหลม บัวบาล
นายกมล นันยบุตร
นางยุพนิ เทศะ
นายวิรตั น์ ไสยะ
นายมนัส รวดเร็ว
นางวาสนา สร้อยจำ�ปา
นางจามร แสงศรี
นายประยูร อักษรทอง
นางสุนทรี บุบผามาศ
นายปรีชา จิตติสงั วร
นายสำ�รวย ชมบุญ
นายอินจันทร์ สีสงค์
นายนพดล คงดี
นายยุทธนา กรุณา
นายสามารถ เทียนสำ�โรง
นายนิพนธ์ ภิญโญ
นายสุกติ ติ สุรตั ริ างคกุล
น.ส.สุนยี น์ ชุ พงษ์อนันต์
นางมนัสนันท์ มัน่ ฤกษ์
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นางนงลักษณ์ ภูโต
นายชัยพร มูลธิ
นายมนัส แสงเทียน
นายธีรวุฒิ เดชธราดล
นายศุภชัย มุขเชิด
นางจรีรตั น์ พลอยแดง
นายสุรชาติ คูเ่ จริญถาวร
นางพรกมล พวงธรรม
นายเบ็ญ บุญธรรม
นายถนอม แพงแก้ว
นายมาณพ รอดแจ่ม
นายกฤตย ปุรนิ ทราภิบาล
นายนิวา บุญช่วย
นางสำ�ราญ หวังดี
นายทัศน์พล จันทร์เสถียร
นางเสาวณีย์ วัฒนาสันติกลุ
นายประยุธ ชลสุวรรณ
นายทวีศกั ดิ์ วัฒนาสันติกลุ
นายสมชาย อ่อนอาษา
นายธนา พลอินทร์
นายสันติ กิตติบรรพชา
นายประภาส อินทร์แก้ว
นางบุษรา มากสมบูรณ์
นายปราโมท ห่านวิไล
นายบุญเดช ตานที
นายสว่าง ทิพยนุกลู
นายสุวทิ ย์ อุปถัมภ์
นายพงษ์ศลิ ป ไชยวงค์
นายยุโรป พวงตระกูล
นายทวีป อ่อนจันทร์
นายสมยศ สิทธิบตุ ร
นายสหพันธ์ นุย้ เส้ง
นายสมเกียรติ วรรณบวร
นายประภัส ผลแก้ว
นายจืน่ วงค์กา๋
นายพรชัย น้อยสวรรค์
นายปฐม ศริพนั ธุ์
นายพินจิ อรุณรัตน์
นายรัชพล ชาญพิทยกิจ
นางสมบูรณ์ บุญรอด
นายดิเรก สุดขาว
นายวุฒชิ ยั ไชยวรณ์
นายศักดิเ์ มธินทร์ ชมภูราษฎร์
นางจุรรี ตั น์ แก้วนพรัตน์
นางวันวิสาข์ นันทสุทธิวารี
นายกมล ด้วงพันนา
นางวิพาภรณ์ เปล่งเกียรติกลุ
นางอำ�พัน แสงพงศานนท์
นางสุนนั ทา วิสทิ ธิพานิช
นางวราภร หล่อจิตต์เสียง
นายธงชัย สัง่ สอน
นายปกรณ์ สติปญ
ั ญาภรณ์
นางถนอม ทองกำ�เหนิด
นายสมเกียรติ หลวงบำ�รุง
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นายขจรศักดิ์ ยวงทอง
นายสมาน วาฤทธิ์
นางสิรพิ ร มาสุข
นายชาติระวี สัญจร
นายสุวทิ ย์ จินดาวรรณ
นายสมโภชน์ คล้ายนาค
นางพิมล นันตา
นายไพรัช พันธุเ์ จริญ
นายปรเมษฐ์(สมพาน) ศรีนามะ
นายวรปรัชญ์ ทาสอน
นายมอง พันธ์ชู
นายทม พุม่ ทอง
นายวิษณุวตั ตันติโกวิทย์
นายมงคล วงษ์เนียม
นางอรุณยี ์ สิรจิ ารุธรรม
นางประจวบ เอีย่ มสะอาด
นายพงศ์พรี ะ วงศ์ค�ำ ลือ
นายมงคล ประเสริฐ
นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางกันตินนั ท์ ผิวสอาด
นายศุภชัย สุกใส
นายวิชาติ พันธุค์ ง
นายสุรเดช บือราเฮง
นางพรเรือง พิบลู ย์
นายจรัล หวังกิจ
นายชาตรี เต็มเมธาวิทยาเลิศ
นายนพรัตน์ ดอกดวง
นายประยูรศักดิ์ ทิพย์ศกั ดิ์
นายสมยศ กระปุกทอง
นายอมรินทร์ นุชติ
นายสมรินทร์ ผลจันทร์
นายธีรจิตร แน่นพะเนา
นายมานะ บุดดี
นางนงเยาว์ สร้อยสุวรรณ์
นายฐนิต ประสิทธิว์ เิ ศษ
นายสุเทพ ว่องวิง่
นายวัฒนา ลังกาฟ้า
นางอุปถัมย์ โทนธนู
นางสมร มาสุข
นายอำ�นาจ ม่วงปรางค์
นายรัชชัย สุทธิมา
นายประยูร ประยูรชาญ
นายลิขติ ปล่องนิราส
นายวิเชียร ไทยกิง่
นางนัทรีรตั น์ สุขแสนเจริญ
นายวีระชัย กำ�ลังงาม
นายสำ�อางค์ จันทะพฤกษ์
นายนะเชียร จวบโชค
นางภาราดา หินอ่อน
นายดิเรก ทองสุข
นายปิยะ อุรรี กั ษ์
น.ส.สุมาลี ศรจันทร์
นายอำ�นวย วงษ์เวียง

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด
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นายสุวรรณ มีชยั
นายประพจน์ สัตถาภรณ์
นายพลพัชร ฉัตรอนันต์วงศ์
นางยุวดี ใจหงษ์
นายอรัญ สงพรมทิพย์
นางศรัณญพร ศรีสวัสดิ์
นายสุรพล คำ�วงษา
นายสิงขร รักษ์มณี
นางลลิตา รักษ์มณี
นายเกรียงศักดิ์ ศรีภวู งศ์
นายสมพงษ์ อินทวงศ์
นายพิทกั ษ์ชยั สังขศิลา
นายพงศ์พศั บำ�รุงสุข
น.ส.จันทนาภรณ์ อำ�พลจันทน์
นายวิณฐั คำ�หม่อม
นายพัฒนา วุฒพิ งศ์
นายทีปต์ เกิดยินดี
นายสุพจน์ เชิงเขา
นายอนา อนาวิโล
นางสำ�รวย บุญญรักษ์
นายมานพ โพธิน์ อ้ ย
นายวินติ รัตนชู
นายส่าย คงมณีฉาย
นายภูสทิ ธิ จิตต์สว่าง
นายวีรศักดิ์ พลคำ�
นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
นายฉัตรชัย ไหมเจริญ
นายนิเวช มะโนรี
นางไพทูรย์ เชือ้ สะอาด
นายเจียม พันสนิท
นายสุทธิพงศ์ อินทรวิจติ ร
นางอรทัย เกิดแก้ว
นายปรีชา อิทธิกลุ
นายสุรสิทธิ์ หงษ์หา้
นายดำ�รัส ครสิงห์
นายนพดล ชำ�นาญ
นายชาญชัย ชูวงศ์
นายพันธ์เทพ เกิดยิม้
นายประหยัด โมจมสิน
นายวงศกร ไม้คู่
นายบพิตร เกียรติวฒ
ุ นิ นท์
นายเมืองแมน เกิดนานา
นางลัญชนา รอบวงษ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ ขำ�คล้าย
นางยุพดี สุกใส
นายวินติ ย์ แต่งผิว
นายอรุณ ทุมวงค์
นายสมศักดิ์ เชียงทอง
นายพรชัย เพชรพิมพ์พนั ธุ์
นางพรทิพย์ภา ศรีสวุ รรณ
นายพิเชษฐ ขำ�เอีย่ ม
นายนพดล แก้วคำ�ไสย์
นายสุชาติ มูลเมือง
น.ส.สุรยี ์ นุม่ พูล
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นายสุขเกษม สาระคำ�
นายบรรเจิด มากศิริ
ว่าที่ ร.ต.ยุธยา สุวรรณ์
นายธานินทร์ มิคนุช
นายปรีชา ชูเทศะ
นายไชยา นิรมานสกุลพงศ์
นายอภิรกั ษ์ อนันต์ศริ วิ ฒ
ั น์
นายโชคชัย นาคสีดี
นางรัตนา อ่อนละออ
นายพิษณุ นวมเฟือ่ ง
นายสุรกานต์ เรืองอักษร
นายบุญเทียน พูนพิน
นางสุพตั รา เวสสุนทรเทพ
นายบุญเลิศ คงหนู
นายอัศวิน บุญผ่อง
นายศักดิเ์ ดช ศรีจ�ำ ปา
นางสุภาพร ไกรกลาง
นายกริช สายบัว
นายภาณุ ไทยเจริญ
นายมาโนชย์ อินทร์เหล่าใหญ่
นายไชยยันต์ อินทรสุวรรณ
นางณัฐฐิญา เข่งคุม้
นายสมทรง สีดารักษ์
นางยุพนิ อูปนวล
นายชำ�นิ อูปนวล
นายจรงค์ คงระวะ
นายวินยั บุญล้อม
นายอดิศกั ดิ์ อํา่ ศรี
นายบุญศรี จำ�นงค์
นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
นายสมศักดิ์ บุตรฉุย
นางศิรญ
ิ า พันธุตา
นายธนัท บุตรดี
นายสมเกียรติ พุม่ จันทร์
นางดวงเดือน เศษแสงศรี
นายกิตติกลู แก้วเปรม
นายสุรยิ า เสกขุนทด
นางพรรณี บุญวิเศษ
นางพรภินนั ท์ สกุลธาร
นายมาโนช กิง่ เมือง
นายชลธร ชำ�นาญคิด
นายสุวทิ ย์ ไทยนุกลู
นายเทวัญ จันทรสีมาวรรณ
นายจรัญ โจมฤทธิ์
นายเชียง เชือ้ เมืองพาน
นายมงคล ไข่มกุ ด์
นายสมยศ สำ�ราญพานิช
นายกรเลิศ เรืองเดช
นายสุพจน์ สุขพันธ์
นายอุทศิ เหมหงษา
นายชาลี เม่นขำ�
นายสานนท์ สังฆารักษ์
นายทวี ก้อนคำ�ดี
นายณรงค์ พิณโนเอก

953 นายสมพงษ์ เปีย่ มพราย
954 นางดรุณี พุม่ แก้ว
955 นายสุพจน์ คลังทรัพย์
956 นางกฤษณา จตุรสุขสกุล
957 นายสมภาร ไชยเสือ
958 นายธณภณ บุญยงค์
959 นายอธิคม อภัยพงษ์
960 นายสันธนะ ศรีเปารยะ
961 นายทองดี จันทา
962 นายสิทธิชยั งานดี
963 นายคมสัน แดนโพธิ์
964 นายไพศาล ช้างทอง
965 นายบำ�รุงพงศ์ คงถิน่ ฐาน
966 นายประดับ เครือวัลย์
967 นายภูวดล ผงแสง
968 นายสมศักดิ์ เกษมรัตน์
969 นายมงคล พวงศิลป์
970 นายเรืองศักดิ์ ดีดน้อย
971 นายชัยรัตน์ อารีย์
972 นายประสิทธิ์ จารุชาต
973 นายรวีโรจน์ ผิวงาม
974 นายภราดร สรรพชัย
975 นายสำ�รวย วิทยาสิงห์
976 นายพนมศักดิ์ ศรีสะอาด
977 นายอัครพล โอวาท
978 นายปริญญา จันทรนนท์
979 นายปริญ ดีอนิ ทร์
980 นายสมควร อินธิราช
981 นายปรีชา โชโต
982 นางศศิวณ
ั ย์ เอกอุทยั ธวัช
983 นายประหญัติ ทองมี
984 นายเหมืองเพชร ไชยปัญญา
985 นายถวิล กาลจักร
986 นายวีระพงษ์ ชนิลกุล
987 นายภานุวฒ
ั น์ ภมรบุตร
988 นายธวัชชัย นิลเอก
989 นายชาตรี มากนวล
990 นายเศรษฐรัฐ ทองฤกษ์
991 นายวัฒนา ทรัพย์มี
992 นายเจริญ ปลอดชูแก้ว
993 นายสมศักดิ์ นํา้ ผึง้
994 นายพูนสิน มากสมบูรณ์
995 นายบังเอิญ สีสงั ข์
996 นายกวี รอดอารี
997 นางภัทรวรรณ ปิน่ ประจักษ์
998 นายภูรทิ ศั น์ แมดเมือง
999 นายสุรชัย อินใจ
1000 นายอภิชาติ สุวรรณมณี
1001 นายนุกลู ศรีรตั นกุล
1002 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
1003 นางเรไร อังกุรทิพากร
1004 นางพัชรินทร์ จันทร์ลา
1005 นายทนงศักดิ์ สุขเสริม
1006 นายทองดี พิมพ์เพ็ง

1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060

นายสมพร กิรยิ า
นายพนัส เชือ้ สะอาด
นายโกวิท แสนสุข
นางเอ็นดู ยกทรัพย์
นายพัฒนา อํา่ เกตุ
นายสุวชิ ญ์ มณีอนิ ทร์
นายวันดี มหาไชย
นายวิเชียร จันทะลี
นายธีรเดช ศรีวชิ ยั
นางวันทนีย์ คุม้ ปิยะผล
นายสัมฤทธิ์ ไชยจรัส
นายปริญญา คุม้ สระพรม
นายชอุม้ นุน่ งาม
นายสุมา บัณฑิต
นายอำ�นาจ เนาวาสน์
นายนิพนธ์ อาจแก้ว
นายธัณยภาคย์ ริมฝาย
นายผัดแก้ว ตันอ้าย
นางสุภาพร วงษ์เวียง
นายจรูญ โกฎญา
นายวีระศักดิ์ ศรีสจั จัง
นายกฤช วรรณพงษ์
นางพิกลุ ปิตยุ ะ
นายสนาม ดาเดช
นายสาลี่ เรืองจันทร์
นางมาลินี มหันตะกาศรี
นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
นางอัจฉรา เทอดทอง
นางเตือนใจ รักษ์วงศ์
น.ส.จุตพิ ร ศรีสวัสดิ์
นายสิงห์แก้ว ดอกดวง
นายอำ�นาจ วิรยิ มานุวงษ์
นายพยนต์ แสงมุข
นางสุพชิ ชา เชือ้ เอีย่ ม
นายปรีชา ภูจ่ บี
นายดำ�รงค์เดช ปราบจะบก
นายวิชติ สนธิวณิช
นายสมัย สีโท
นายวีระ อมรศักดิช์ ยั
นายไพรัตน์ สกุลศิรจิตร
นายธวัชชัย กิจนิเทศ
นางพุทธชาติ คำ�บุศย์
นายเฉลย เพียช่อ
นายนิพนธ์ บุญรอด
นายจรินทร์ ขอถือกลาง
นายจอน ขอถือกลาง
นายราเมศร์ ธนูบรรพ์
นายวิชยั แตโช
นายปราโมทย์ มาอยู่
นายทรงธรรม ใจกว้าง
นายทัศนัย เปิน้ สมุทร
นายสถิตย์ ศรีมาศ
นางรักษิณา พุฒลพ
นายนพคุณ ยิม้ เจริญ

1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114

นางทองดี คุม้ หมู่
นางอรุณี สุดจันทร์
นายอรรณพ เดีย่ ววาณิชย์
นายเฉลิม ใจเรือน
นายสุโพธิ์ แก้วปิน่ ทอง
นายกฤษดา อำ�พันพงษ์
นายถาวร ตัง้ จิตธนากุล
นายวิชยั อ่อนน้อม
นายนิธศิ ศิรพิ พิ ฒ
ั น์ไพศาล
นางเพียงใจ เสียงหวาน
นายอดุลย์ สันธนะสุรางค์
นายพิษณุสทุ ธ สุทธการ
นายสมศักดิ์ โค่นถอน
นายอนุศกั ดิ์ ขันตา
นายฉัตรชัย โยธาวุธ
นายสมชาย สาระถี
นายกฤตเมธ สัมผัสชัยมงคล
นายใหญ่ ตรีสคุ นธ์
นายสมนึก นิลปาน
นายสุชาติ ไทยเพ็ชร์
นายทองนาค ใจพันธ์
นางกันยารัตน์ เนตรบุตร
นายวรวุฒิ ธีรธนาธร
นายบุญเพ็ง เจริญใจ
นางอัมพร วสเกษม
นางวาสนา ทานะมัย
นายธีระ ณ วงศ์
นายประธูป งานดี
นายสวัสดิ์ ปะมา
นางนิภา ศรีสงคราม
นางอรพิณ ตัง้ เสริมวงศ์
นางพิมพ์นภิ า สุภาพ
นายวสันต์ จุฑานิล
นายอภิชติ วิภษู ติ สมบูรณ์
นางศิรพิ ร สุม่ มาตย์
นายกิตติศกั ดิ์ ศรีหาชัย
นายพิชติ ฟ้องเสียง
นายสันติ แก้วกัญญา
นายประยงค์ ภูมดิ อนสาร
นายบุญท่วม ชัยนาท
นายศิริ พ่วงกองนะ
นายสุรยิ ะ สะอาดใจ
นายเสงีย่ ม ขำ�ปลอด
นายมนัส แดงชาวนา
นายสรสิทธิ์ เครือวัลย์
นายสายัณห์ หนูบตุ ร
นายประสิทธิ์ ชูเกต
นายอาภิชติ นำ�ชนะชัย
นายสมพร พงษ์ธนาคม
นายถาวร บุญปัน๋ ดิ
นายทวี แก้วภูมแิ ห่
นายสนใจ เสีย้ วเส็ง
นายประสาน แสงอ้น
นางธัญญาภรณ์ หิตปราณีต

1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
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1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
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1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
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1159
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1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168

นางธนิตา ฝอยทอง
นายสมเจตน์ เกิดแสง
นายสมชาย สังข์ทอง
นายสุพจน์ พรหมเอีย่ ม
นายบุญส่ง รองเดช
นายคำ�เฝือฝัน พงษ์ค�ำ ผาย
นางเตือนใจ บุญญลักษณ์
นายอุดม จันจอน
นายบุญเสริม สมบัตวิ งศ์
นายบุญส่ง อ่อนท้วม
นางอารยา อิมวิ ฒ
ั น์(หอมนวล)
นายจตุรงค์ วรพิพฒ
ั น์พงศ์
นายวิรชั หน่อนาค
นายรณชัย ปิน่ แก้ว
นายมณฑล อยูเ่ ย็น
นายณรงค์ เพ็ชรพิชยั
นายสมเกียรติ ชัน้ บุญใส
นายปัญญา ตาละลักมณ์
นายอุดมศักดิ์ เปีย่ มพอดี
นางนิดหน่อย ศิรพิ พิ ฒ
ั น์ไพศาล
นางสมพิศ จอมพระ
นายสมเกียรติ อินคล้าย
นายคมกฤษ พิณสาย
นายคลอน ปานทอง
นายธานี สมุทระกพงศ์
นางวัชรา มณีกอ้ น
นายพิเชษฐ์ บุญมา
นายทวี ตาคำ�
นายสมบูรณ์ พรมโชติ
นายสุภาพ วงศ์ดวง
นายสุดสาคร สืบแสน
นางนิรนั ดร์ อุดสม
นางนวลนาง ศรีส�ำ ราญ
นายวุฒชิ ยั พิรณ
ุ สุนทร
นายอนุพงศ์ ถือแก้ว
นายชัยชนะ เพ็ญธัญกิจ
นายอาทิตย์ สีแก้ว
นายบุญชู ไกรคง
นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรกั ษ์
นางจรรยา หมายชม
นายบรรพต พุม่ นํา้ เย็น
นายศิริ บุญญานุพนั ธุ์
นายธีระวัฒน์ เกียรติศริ ถิ าวร
นายนพดล เหมโลหะ
นายสุทนิ ปรีชาไว
นายสารวัตร พูลเขาล้าน
นายชนินทร์ ธีระศรีปรีชา
นายอนันต์ ขุนเนียม
นายวัฒนา ชมภูษา
นางกุมารี เทือกตาหลอย
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ ศรีทมุ สุข
นายวิศษิ ฐ์ พิเนตรทัน
นายพนเทพ ฉิน่ ไพศาล
นายบัณฑิต กุญจนาทพงษ์

1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222

นายพรศักดิ์ สุรยิ ะวงศ์
นายประทิน แมดเมือง
นายวิชยั วงค์มาวิวฒ
ั น์
นายประเชิญ เจนชัย
นายวิเชียร ศุภรัตน์องั กูร
นางอำ�พวรรณ ศักดิว์ รี สุวรรณ
นายมนตรี สวงโท
นางอรสา วงศ์ไชย
นายประชัย อุดมทิพยสมบัติ
นายสมเกียรติ เสภู่
นายทักษิณ พันธุช์ ยั
นายสุรนิ ทร์ กองพล
นายวีรพล พึง่ ภพ
นายชิต อินทระนก
นายวีระ วรธงไชย
นางสวรรยา ผาจันทึก
นายนเรศร์ ระไวกลาง
นายสัมฤทธิ์ โพธิส์ วุ รรณ
นางเบญจา แท้สงู เนิน
นายอภิชาติ เลิศการค้าสุข
นายชูเกียรติ วังเรียง
นายเมธี ทองจิตติ
นายเกริกฤทธิ์ มุกดา
นายวีรพล กึกก้อง
นายสมชาย เสนาธรรม
นางสังวาลย์ สุวรรณประสงค์
นางปาริชาติ สะคำ�ปัน
นายบุนรินทร์ วงษา
นายดำ�รงค์ กิจพฤกษ์
นายสามารถ อินทร์มา
นายชวัฒน์ นิลสนธิ
นายประกิจ แก้วเปรม
นายสุดใจ มีสตั ย์
นายธรรมชัย พรไกรเนตร
นายสมศักดิ์ ศรีคงทน
นายสัมฤทธิ์ ฉลอม
นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์
นางนิรมล ตานุ
นายปัญญา มูลตรีมา
นายจิรพัฒน์ มานาเสียว
นายสุรชัย นาจำ�เริญ
นายธีระพล ซือ่ สัตย์
นายพิธวิ ฒ
ั น์ มาเอีย่ ม
นายพิษณุ ฟ้าเลือ่ น
นายชูชพี เรืองศรี
ว่าทีร่ .ตสุรพล ประสมทรัพย์
นายพิศษิ ฎ์ศกั ย์ ศรีสมัย
นายบรรจง วงศ์ศรีสนุ ทร
นายพยัน หนูชยั
นายเกษม เหมทานนท์
นางมาลินา่ มีไชยโย
นายปริญญา ศรีแก้วดี
นายวิรตั น์ แสงแก้ว
นายฉลอง เครือ่ งสนุก
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นายสายัณห์ นํา้ ทิพย์
นายยม กลิน่ สุมาลย์
นายสายชล หริง่ รอด
นายวิรตั น์ ด้วงบัว
นายสมศักดิ์ สินโคกสูง
นายสุรพจน์ สุทนิ
นายสุพจน์ โกมลมรรค
นางกาญจน์ฐดิ า หอมดี
นายสุชนิ เพียรทอง
นายวันชัย เหมือนประสงค์
นายดุสทิ ธิ์ เนตร์มณี
นายสมบัติ โชคอำ�นวย
นายพิเศษ ละสูงเนิน
นายมีชยั จันทบิล
นายอมรศักดิ์ บุญญาปฎิภา
นายทวีศกั ดิ์ อำ�มะระ
นางวีระวรรณ สัจจารักษ์
นายศรีวงค์ อัมพุธ
นายทองคำ� ธรรมสละ
นายสุรพงษ์ พันธุเดช
นายราชัญ ง๊ะสวรรค์
นายอำ�นวย ไชยวงศ์
นายเดชัย ทงสาร
นางแสงอรุณ ปานน้อย
นายสาคร วุน่ นุรตั น์
นายชวนากร วงษ์หาญ
น.ส.มาณี ปานแดง(อุดมร่วมใจ)
นายสุรพล เจริญศรีธงไชย
นายวิรณชัย อินทร์ทอง
นายจันทร์ยงค์ ตูภ้ มู ิ
นายรุง่ โรจน์ แก้วสกุล
นายเริงชัย จิตรหลัง
นางบุญเทียม อ่างทอง
นางสมพร ปวงคำ�คง
นายประสิทธิ์ อัสโม
นางราตรี สุยาละ
นายธนากร สุวะจันทร์
นายมนตรี ก๊วยประเสริฐ
นายสุวรรณ์ ภามี
นายประเสริฐ อุน่ แก้ว
นายมานพ เพ็งพูน
นายทองสุข กันยาทอง
นายสำ�นิ กองลาแซ
นายสมพร แก้วเสม็ด
นายไกรสิงห์ พรมลี
นายกณิศ บุญญาสถิตสถาพร
นายไพฑูรย์ ถอยวิลยั
นายมงคลศักดิ์ เรือนมงคล
นายสำ�คัญ กลางสูงเนิน
นายศุภลักษณ์ จำ�ปา
นายสุรสิทธิ์ พงษ์พานิช
นายธรรมนูญ อัครพินท์
นายทนงศักดิ์ หลาวเพ็ชร์
นายสุวทิ ย์ มะลัย

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด
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นายศักดา ชำ�นาญ
นางศรัณญา คุมวิสะ
นายเทิม ดีเรือน
นายเปลือ้ ง ยาเณร
นายยงยุทธ นาคแก้ว
นายไพรัช สมณะ
นางรำ�พึง ทองทุง่
นางนวลศศิธร ศุภกูล
นายโชคชัย จันทรา
น.ส.สุพรรณี ศรีสภุ คั จิโรจ
นายภิชติ ชัย ไชยขันแก้ว
นายบุญช่วย นามเมืองปัก
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ ศรีทบั ทิม
นางจรรยา แสงทอง
นายจิรพงษ์ เอกวานิช
นายประภาส พรหมทอง
นายสถาพร สัปปพันธ์
นายณรงค์ ทองขจร
นายโคจร จำ�ปานิล
นายณรงค์ ภักดิส์ รสิทธิ์
นายบุญเลิศ ป้องคำ�สี
นายภวังค์ ชัยวินจิ
นายสุรพล อธิสมุ งคล
นายบุญ ดีสนั เทียะ
นายสุทศั น์ เล้าสกุล
นายโสภา กระแสเงินดี
นางอำ�พัน ชูมี
นายประหยัด กุลดา
นายธนัช ตรงประสิทธิ์
นางขนิษฐา มนตรี
นางสมถวิล ธนะวาสน์
นายสุรนิ ทร์ ทองชมภูนชุ
นายรังสัน ภูชมศรี
นายสุวทิ สิทธิสม
นายนิม่ นวน กัญญาสาย
นายณรงค์ โพธาชัย
นายพศวัต เวียงนาค
นายประยัญ ลาวันนา
นายสำ�เริง ละม้าย
นายไพฑูรย์ ทำ�เนียบ
นายไพฑูรย์ ใหม่จนั ทร์
นายกฤษดา จันทร์โท
นางธนัชชา วิรยิ า
นายสำ�รวย คำ�ลาย
นายศรีทศั น์ ยุวชิ
นายประเสริฐ นกแย้ม
นายปริญญา นิลหยก
นายแรม ทรัพย์อปุ ถัมภ์
นายสุทน เลือดแดง
นางพิกลุ ราศรี
นางมณีรตั น์ สกุลศิรจิตร
นายอดิศกั ดิ์ ขวัญไฝ
นางสมบูรณ์ ปานสังข์
นายยุวพล นาคเจริญ
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นายทวี จวงสาคร
นางรัศมี ดอนสมหมาย
นายอภิสทิ ธิ์ เลิศการค้าสุข
นางอัญชัญ เขือ่ นแก้ว
นายไพศาล สุน่ หอม
น.ส.เอมอร ขอถือกลาง
นายธนิก จันทร์คง
นายสมาน ไชยจินดา
นายเดชอนันต์ คำ�สวน
นายภราดร จันทราช
นายถนอม ฝัน้ คำ�อ้าย
น.ส.ยุพนิ ชุม่ ตา
นายสมศักดิ์ แสงอ้น
นายเกียรติศกั ดิ์ วาสนาทิพย์
นายเกรียง ประทุมทอง
นายกมล เสาะถ่าน
นายไพโรจน์ คำ�โถ
นายสมชาย ตันเจริญ
นายชารี ลิขติ ศิริ
นายกฤชวัฎ(ทวี) รอดเนียม
นายอุดร เงินตัน
นายธีรวุฒิ นุน่ สังข์
นายศิรวิ ฒ
ั น์ สีโม้
น.ส.โสภา ศิรไิ พพรรณ
นายจิตรวรรณ คำ�ฟู
นางอมรรัตน์ อ้ายสุวรรณ
นายทนงศักดิ์ จงอนุรกั ษ์
นายดวงดี ชิปานันท์
นายสมพจน์ ทองหมู่
นายสมหมาย เอือ้ เฟือ้
นายสาโรจน์ ดวงบุปผา
นายวรพล ปิน่ เลิศ
นายณัฐสิทธิ วงค์ไชยา
นายประทีป นิธสิ วุ รรณ
นายวิชาญ พินจิ
นายทองใบ ทองสุทธิ
นายสนิท แก้วตา
นางนิชภาดา พุฒพิ ริ ยิ ะ
นางราวรรณ์ ดิลกพิทยาธร
นายชาตรี โพธิส์ องชัน้
นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ
นายอภิวฒ
ั น์ อยูส่ ขุ
นายวันชัย ชูประดิษฐ์
นางรัชนี รัตนพันธุ์
นายสมศักดิ์ แย้มเยือ้ น
นางธนภร เอกศิรพิ งษ์
นางพิศมัย พรวญหาญ
นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ์
นางประไพศรี วรรณลักษณ์
นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา
นายนพอนันต์ อนันยศวัตสุ
นายจรูญ บุญยงค์
นายสมศักดิ์ เขียนสี
นายเรือง ไตรคังคา
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นายคำ�รณ เจริญผล
นายวิทยา อยูด่ ี
นายธนพงษ์ เสงีย่ มศักดิ์
นายประสิทธิ์ ศรีจามร
นายสมพงษ์ เนียมพุม่ พวง
นายสนอง แก้วอำ�ไพ
นายประพันธ์ วรรณสาร
นายทองสา พานกระดึง
นายสมศักดิ์ กาญจนะคช
นายคำ�ภีร์ สุดมี
นายสวิด จอมขวา
นายพิสษิ ฐ์ อุตสาห์
นายเกียรติชยั คำ�น้อย
นายชูวฒ
ั น์ เขียวปัญญา
นายสมพล แปงกันทา
นายจำ�ลอง รักรัตน์
นางวรนุช บุญเพ็ชรทอง
นายนิเวช ทรงกลิน่
นายคำ�พัน ไพรชาญ
นายสุทนิ โคตรชมภู
นายพิชยั จันที
นายสมศักดิ์ เมืองคำ�
นางดรุณี เจียมจำ�รัสศิลป
นายประสิทธิ์ มัง่ มี
นายจเร วงศ์ฉายา
นายฤทธี ลือโฮ้ง
นายวิศณุ วงศ์พฒ
ุ ิ
นายอดุลย์ พรมตา
นายวิเชียร แก้วกุลฑล
นายนุสรณ์ ศรีมว่ ง
นายไมตรี ศรีฟา้
นายชรัฐธพงศ์ เถาทอง
นายสมพงศ์ งามทรง
นางจินตนา เมืองแสน
นายชัยพิชติ สอนสมนึก
นายเล็ก วงษา
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ กิจขยัน
นายสมศักดิ์ อินทร์อ�ำ นวย
นายยอดชาย แสงกล้า
นางนพมาศ ศรียาภัย
นายอดิศร คงสมกัน
นางมาลี เรืองแสงอร่าม
นายรุง่ แก้วใหญ่
นายดวงจันทร์ พรมเวียง
นายสุจนิ ต์ โตพังเทียม
นายพิเชษฐ ชืน่ เจริญ
นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ
นายประเสริฐ ศรีจามร
นายสุนทร กิตคิ �ำ
นายสำ�ราญ ฉุยฉาย
นางณัฐนันท์ กำ�มะหยี่
นายธงชัย แสงปัก
นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ
นายจีระวัฒน์ สังข์โชติ
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นายจตุพร คชานุบาล
นายบุญจันทร์ แสวงผล
นายชัยณรงค์ กงชัยภูมิ
นายชัยมงคล ปนรัตน์
นายสมศักดิ์ ไกรวิฑรู
นายวิชยั รัตน์ อินทนุพฒ
ั น์
นายสุทศั น์ คำ�เครือ
นายณรงค์ สุรวิ งษ์
นายสมทรง พรมมาปี
นายวัชระ สุนทรภักดี
นางปิยพร ดาราทอง
นางกันยุรา หิรญ
ั สาย
นายยุทธนา สัจกุล
นางอวยพร ศรีสวุ รรณ
นายอัมพร บุณยะศิวะ
นายสุรยิ ะ นุชพืช
นายสว่าง ทองเทพ
นายประดิษฐ์ บุญโชติ
นายวีระเชษฐ์ ถิน่ จันทร์
นายทรงศักดิ์ เนือ้ ไม้ชญา
นายพงษ์ศกั ดิ์ กันจะขัติ
นางมนู สมบัตริ ตั นานันท์
นายรหัส พวงทอง
นายประสาน วรเพชรายุทธ
นายวินสันต์ ชูตากแดด
นายชัยวัฒน์ ศรีเจริญ
น.ส.ผ่องศรี ฟูใจ
น.ส.ทิพย์วภิ า คงทน
นายธนรัตน์ อุปนันไชย
นายจรูญ หมายดี
นางสมบูรณ์ แก้วประทุม
นายภูวเดช ร่มพยอม
นายสุรเดช อินทราชา
นายประกิจ อภิรชั ตานนท์
นางรัตนา มัธยันต์
นายอภิชาติ ชูกล่อม
นายวาส สะลิมาต
นายพรรษา สีเหลือง
นายณัฐภัทร บุญจีน
นายขจร คิดหา
นายมังกรทอง ทูลพุทธา
นายนิมติ ร ใจหลัก
นายศิรศิ ลิ ป์ ศิลปบูรณะ
นายประดิษฐ์ บัวสระ
นายเจริญ ช้างสีสงั ข์
นายชัยวัฒน์ พุม่ พวง
นายพยอง การกล้า
นายถนอม สมคำ�
นายเกษม แสงเมือง
นายประสพ ช่วยจันทร์
นายชัยเดช สีเหลือง
นายสมนึก เพชรประดับสุข
นายประยุทธ์ จีรวัฒนากร
นายสมพล วรรคตอน
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นายสุเทพ บุญทะวงค์
นายสมพงษ์ ฤกษ์ยาม
นายปราโมทย์ เซีย่ งไฮ้
นางพัชวรัตน์ จินดามงคล
นายบุญริ แสนสมศักดิ์
นายยนต์ มะลิสอน
นายอภิชาติ ผิวสอาด
นายเจริญวัย ปากหวาน
นายพิสษิ ฐ์ ปิยสมบุญ
นายวรวุฒิ โพธิแท่น
นายสมหมาย เจอแก้ว
นายพุทธิพงษ์ สำ�ราญรมย์
นายสมพงศ์ ห่อไธสง
นายอภิชาติ แสงประดับ
นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์
นายนภดล สอนศรี
นายยุทธ ศรีสงคราม
นายอำ�นาจ ฉํา่ มะนา
นายพลากร พรสรายุทธ
นายศุภกฤต บัณฑิตสมิทธ์
นายอธิวฒ
ั น์ สารพันธุ์
นายนุชติ จันทาพูน
นายอำ�นาจ ไพรวรรณ์
นายอุดม ใจบาล
นายวันชัย เทพแจ่มใจ
นางกัลยา ศรีจนั ทร์
นางศิรกิ ลั ยา มานะสถิตย์
นายมนัส นุชสละ
นายสุรศักดิ์ ประภาโส
นางอิงอร เผือกนาโพธิ์
นายสมบัติ เกษมภักดีพงษ์
นางสุวมิ ล เกษมภักดีพงษ์
นายชาติสมปอง รังสิมนั ตุชาติ
นายสุรพล กล่าวกระโทก
นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
นายสุระโชติ ทองบู่
นายกิตติศกั ดิ์ พิมพ์โคตร์
นายสำ�เนา กสิฤกษ์
นายอรุณ จันทรา
นายปรีชา เกตทองสง
นายศิลปชัย ทองบุญ
นายประยุทธ ภคเมฆานนท์
นายไพโรจน์ วงษ์ธิ
นายปราบษณ สมใจ
นายศุภกุล จันทร์ลา
นายสมคิด เพ็ชรอยู่
นายสุเทพ ประสาทเขตวิทย์
นายชำ�นาญ พูลพังงา
นายอดิเรก เปล่งศรี
นายประสิทธิ์ เฉยปัญญา
นางอัญชลี พลายบุญ
นายรุง่ รัตน์ ปราบพาล
นายวีรชัย จุมพลชาติ
นายมงคล นันทะวิเชียร
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นายสมร ไชยเดช
นายศักดิ์ แก้วคุณเลิศ
นายวิภษู ติ อรุณใหม่
นางลักษณา โฉมงาม
นางณภัทร อินสกุล
นายเรือง เป็งเส้า
นายเกษม ผิวคำ�
นางจริยา ไชยพิสทิ ธิ์
นายเดชธนา นระแสน
นายธีระยุทธ สุขนิกร
นายวิษณุ กุมภคาม
นายสมบูรณ์ ใจวงศ์
นายสุรสิทธิ์ ศรีวบิ ลู ย์รตั น์
นายสถิตย์พงศ์ เชือ้ ทอง
นายสมพร การสมดี
นายนพดล เหล็กบุญเพชร
นายเขมย ต้องทอง
นายมงคล มิง่ ขวัญ
นายประสิทธิ์ ขัดสี
นายโชคชัย มณีนาค
นายศุภชัย คงตระกูล
นายนุกลู ธรรมนิยม
นายไชยศัก สอนตะโก
นายมณเฑียร ปริญญา
นายสงกรานต์ เรือนคำ�
นายวันชัย ศรีแย้มวงศ์
นายสมคิด ลิม่ ตระกูล
นายสัณหวัช ศิรทิ วี
นายเตชินท์ เชือ้ ลี
นายพินยั พล นาคเล็ก
นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์
นายสิงหา สมใจ
นายพิมล แก้วชนะ
นายนิเวศน์ สกุลศึก
นายวินยั แพลูกอิน
นายพิชยั เอกศิรพิ งษ์
นายชาติโกศล อ่อนสนิท
นายสมควร แสนเตชะ
นายชัยรัตน์ แก้ววงษา
นายพิทกั ษ์ชยั จรินเดช
นายดิเรก สุรวิ งษ์
นายจำ�เนียร ต้นแก้ว
นายธรรมรัตน์ หาทูล
นายอำ�นาจ จุตผิ ล
นายก้องเกียรติ ศรีกาญจน์
นายอุดม หมัน่ งาน
นายเดชา วัยกิจ
นายสมชาย นาคซือ่ ตรง
นายจรัส ดวงใย
นายสมพงษ์ ใหญ่วงศ์
นายทำ�นอง จิมานัง
นายแดง สุวฒ
ั นะ
นายธีรวิทย์ โชติ
นายดำ�ริห์ สิงห์โต
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น.ส.ชลดา อ่อนอาษา
นายรังสรรค์ เหลาภา
นายสุพจน์ ก้อมน้อย
นายอดิศกั ดิ์ ประทุมมา
นายสมฤกษ์ บำ�รุงวงษ์
นายอรรณพ นิตศิ านนท์
นายพิทยา จำ�ปาแก้ว
นางมานิดา เอีย่ มใส
นายสมัย วงค์วจิ ติ ร์
นายนิคม พูลทวี
นายเอกลักษณ์ อินทรรัตน์
นายวณิช ยุตธิ รรมภิญโญ
นางจีรา จามจุรี
นายวีระพันธ์ บุษบงค์
นายประเสริฐ ช่วยมิตร
นายประเสริฐ ทิพย์ภกั ดี
นายวิไล ชนะพล
นายเมืองมน ทองลาด
นายถนอม วงษาเสน
นายนิวฒ
ั น์ สงมา
นายสุรยิ ญ
ั พลเยีย่ ม
นายสุพจน์ ระวิวรรณ
นายเสกสรร ชัยบัง
นายสุจณ
ิ เรืองถาวรฤทธิ์
นายรวย จันทร์สวัสดิ์
นายสุรนาท ตระกูลน่าเลือ่ มใส
นายทศพร สถิรรัตน์
นายอุดม ประเสริฐ
นายสุรชัย ศรีรตั นพรพันธุ์
นายเทิดศักดิ์ แกล้มกระโทก
นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศกั ดา
นายสุทศั น์ สสิพรรณ์
นางมุกดา เสนหนู
นายเสน่ห์ ศรีจนั ทร์ดร
นายประภาส พรมเฮียง
นายคำ�นึง สุวรรณสนธ์
นายบุญช่วย กองนอก
นายสมเกียรติ จินะปัน
นายจำ�เริญ สุพงษ์
นายอิศเรศ ลิทธิโรจนกุล
นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท์
น.ส.ระพีพรรณ วาสินธ์
นายวิไล สวัสดิล์ น้
นายสามารถ สุภามณี
นายชนะ ผิวเหลือง
นางจริยา ธงพรรษา
นายมนัส พิบลู ย์
นายอาทิตย์ เพชรลํา้
นายสมสุข จารุศภุ กร
นายยง พรามบรรพต
นายบูสนั หวังกุหลำ�
นายวชิรพัฒน เอนกนวล
นายเสวียน เรืองเจริญ
นายอิทธิพล โสมาศรี
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1655
1656
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1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
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นายธรรมนูญ สวยกลาง
นายสมบัติ พุม่ เนียม
นายสมชาย ขำ�วุฒิ
นายสมชาย อรุณ
นายครรชิต หิรตั นพันธุ์
นายพงษ์เทพ สุทธิอนันต์
นายสมลักษณ์ เงินแย้ม
นายณัฐวัฒน์ จงธนพิศทุ ธิ์
นายวิจติ ร บุษดา
นายพชร ตลาสุข
นายโกศล นุย้ ชวดี
นายบุญฤทธิ์ เหมือนพรรณราย
นายสามาศ สุดจันทร์
นายเกียรติศกั ดิ์ เปียงเรือน
นายมานิตย์ บุญสนอง
นายพรพจน์ รุกข์สนธิ์
นายบัวพันธ์ โกมล
นายกิตติพงษ์ ถมปัต
นายวัฒนา พงษ์พนั ธ์
นายชนะ สุนสาระพัง
นายกมล พันทุม
น.ส.กัลยา เพิม่ พูล
นางสุวรรณา คล้อยอรุณ
นายมังกร นวลศรี
นางพักตร์เพ็ญ มัง่ มี
นางวิไลวรรณ จันทร์ไทย
นายกนกศักดิ์ ชืน่ พิบลู ย์
นายธรรมสินธุ์ คุณะกุล
นางอรทัย มีมงั คละ
นายยุทธพงศ์ จันทร์ฟอง
นายสมชาย พลอยแดง
นายวชิรนนท์ ศรีประใหมมัน่
นายสุวรรณชัย ชีพดำ�รงวนา
นางเพ็ญพรรณ เพ็ชรมณี
นายระพีพฒ
ั น์ ศรีวะสุทธิ
นายพอพันธ์ ชัยยา
นายสัมฤทธิ์ สังข์ทอง
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ บุตรอุดม
นายมรกต จันทร์ไทย
นายโชติ จันทร์สขุ ศรี
นายจรัญ ชูสม
นายธีระศักดิ์ ราชกิจ
นายไพทูลย์ ศรีจนั ทะวงศ์
นายนรินทร์ วาทวิจารณ์
นางชัฏชนี วันดีเรืองไพศาล
นายสุทน ดวงฤทธิ์
นายสมบูรณ์ มูลวงศ์
นายทองกฏ นนท์ลอื ชา
นางสุมาลี หมืน่ ทอง
นายสิรวิ ฒ
ุ ิ วงศ์จร
นายมานพ วัฒนนราธร
นายประสงค์ ชูทอง
นายอภิสทิ ธิ์ ปันแก้วแสง
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1732
1733
1734
1735
1736
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1738
1739
1740
1741
1742
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นายสุรตั ิ ทองเทพ
นายคาวี บัวคำ�
นายสมศักดิ์ ชัยวิสทิ ธิ์
นายเสถียร กรุงศรี
นายประสาท เสงีย่ มศักดิ์
นายอุดมศักดิ์ โคตรวิชา
นายกฤษณ์ ช่อกิจ
นายบรรจง พิกลุ ศรี
นายสุนทร พร้อมสุข
นายพงษ์ไพ ศรีพงศ์พยอม
นายประสิทธิ์ จันทร์ทรง
นายพงษ์ศกั ดิ์ อุปถัมภ์
นายสมพงษ์ มณีกอ้ น
นายพจน์ ทรัพย์สนิ
นางกฤตยา ขอถือกลาง
น.ส.อธิชา นิลพฤกษ์(บุญมา)
นายปิยะชาติ ปิยะชน
นางแสงทอง สรวงสิงห์
นางอินทิพร กุบแก้ว
นายณัฐพงศ์ ยอดเมือง
นางอรวรรณ ไชยขันธ์
นายสุวทิ ย์ พลเดช
นายวรสิทธิ เนือ่ งกลิน่
นายจตุรงค์ ชูแก้ว
นายธนวัฒน์ ทิพย์ชยั มงคล
นายสุรเชษฐ์ มัน่ คง
นายสมร มูลสูตร
นายนพวรรษ ลำ�ดับ
นายเสน่ห์ เรืองจำ�รัส
นายวิวฒ
ั น์ นาคช่วย
นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล
นายธนากร หงส์พนั ธ์
นางอภินนั ท์ ขอพร
นายจิตรกร สังข์พชิ ยั
นายเสถียร เดือนดาว
นายเอกรัตน์ พรหมศิรแิ สน
นายยมนารถ หนุนเจริญ
นายวรรธโน บุญชู
นายพูลศักดิ์ สวัสดิภริ มย์
นายเชาว์ ชืน่ ชอบ
นายบุญเลิศ เกิดบัวทอง
นายเอกชัย สีตะ๊ สาร
นายสิทธิกานต์ เชือ้ เมืองพาน
นางแสงสุรยิ นั เหล่าแสง
นายจำ�ลอง จำ�ปาสด
นายเลิงตระกูล บุญธรรม
นายวารี ยัญญะจันทร์
นายสาโรจน์ บุญพร้อม
นายบุญเลือ่ น สมกัน
นายนฤมิต ประจิมทิศ
นายพีรวัส เมฆิน
นายสุธรรม อาดนนท์ลา
นายสุรพล ปูแดง
นางเพ็ญรัตน์ บุญศิริ
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นายวัธนะ มาตย์เมือง
นายบุญลือ เกษภิบาล
นายไพฑูรย์ เทพวิจติ ร์
นายเพ็ชร หงษ์โยธี
นายศิลปชัย สัจจาสังข์
นายวรนันท์ พันสนิท
นายบุญธรรม เขม้นหมาย
นายเอนก อินหนุน
นางพาพร เชือ้ ทหาร
นายไพบูลย์ แก้วก่า
นายเรวัตร ทงสาร
นายประมวล มาหาร
นายจุฬารัตน์ เสนาช่วย
นายพิษณุ กรกิง่
นายถาวร สัมพันธ์
นายธีรพล ปัทมนิรนั ดร์กลุ
นายยงยุทธ ยิง่ คำ�นึง
นายสะอาด ปันวิชยั
นายแสงดาว มีศรีแก้ว
นายมานพ ทองดี
นายสุพจน์ จรินเดช
นายยอดชาย ทองดี
นางสิรนิ ทร์ ปานขำ�
นายสมบัติ สุรนิ ทร์
นายพรชัย สิทธิเกษร
นางประกาย อินทร์สมใจ
นายประสงค์ ศิรมิ งคล
นายสหรัฐ ศิรวิ รรณ
นายเจวิทย์ คำ�นึงผล
นายธนรินทร์ สุกปลัง่
นายพิเชษฐ เหล่าตระกูล
นายชินนะกร ศรีพทุ ธา
นายธนิน อินทร์ทอง
นายภาสกร ทองประสม
นายตุย๋ ขณะ
นายจรัญ พริบไหว
นายสมพงศ์ พานิชย์
นายนัฐพล หน่อคำ�
นายผจญ พลพิชยั
นายอนุพงศ์ เซีย้ มกัง้
นายอนุชติ สุขมั มาศ
นางยุวดี เพชรย้อย
นายเสริม จินดาคำ�
นายธานินทร์ วงษ์นกิ ร
นายประสาร เจนสวัสดิพ์ งศ์
นายอนุกลู สุภาโชค
นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์
นายสมชาย กิตติชยั ศรี
นางวรรณา ป้อมสุวรรณ
นายทองคำ� สีพแู พน
นายมาร์วนิ กีเรียง
นายอนุวตั ร ชอบชน
นายรัชพล พยุงสิน
นางพวงงาม พันธ์นอ้ ย
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นายชัย แก้วใหญ่
นายมงคล ธงสิบเจ็ด
นายเจษฎา มากลัน่
นายเกิดพงษ์ โยหงส์
นายสุปนั อุตลูม
นายเข็มรัตน์ ธงพรรษา
นายวิมล อาจมนตรี
นายสังเวียน สาหร่าย
นายพิชยั สายวิเศษ
นายชุมพล ทองทิพย์
นายจิรศักดิ์ ปรุงกลาง
นายสุทธิพงษ์ วงศ์ตาหล้า
นางประดิภา โนรีเวช
นายสายันต์ สายชู
นายวิเชียร ครองรัตน์
นายยงยุทธ สมฤทธิ์
นายสุทนิ แสงฟ้าเลือ่ น
นายสุชาติ แก้วสุภลักษณ์
นายพีระพัฒน์ อนุเวช
นายขจร ยอดยิง่
นายชัยชนะ วิชยั ดิษฐ
นายครรชิต ยองใย
นายจำ�นัน มัน่ หยวก
นายคณิศร ทับทองหลาง
นายยุทธพงษ์ นาโสก
นางสุภา มาลากุล ณ อยุธยา
นายสมยศ เพ็ชรมุณี
นายนาท ตุน่ สิงห์ค�ำ
นายสมหวัง นํา้ บุญเย็น
นายดอน ทองบุญมา
นางสมใจ อภิชาตมานนท์
นายชูชาติ ดำ�ปาน
นายสุรยิ นั คันศรี
นายสุขสวัสดิ์ คำ�วาโย
นายพัฒน์ หล้าแก้ว
นายประกอบ ชูศรี
นางปรียาภรณ์ วรภคบุญญา
นายจำ�เนียร ธิวงค์
นางนงลักษณ์ ยาวุฒิ
นายวชิรวิชญ์ เพชรประสิทธิก์ ลุ
นายอาคม บุญโนนแต้
นางดวงสุชาดา บุญประเสริฐ
นายสมใจ เย็นทัว่
นางวาลี พ่วงพี
นายเดชา นิยม
นายพรชัย คชภักดี
นายมานิจ ไชยนอก
นายชาญยุทธ ขันตี
นายเสริม สารเงิน
นายถาวร บัวโต
นางพินญ
ั ญา ทองนํา้ วน
นายสุรศักดิ์ เกียรติภทั ราภรณ์
นายอังกูร ยวงสุวรรณ
นายปฏิวตั ิ เรืองเจริญ

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

นายสุทธิพงษ์ เมฆพักตร์
นายจินดา นันทะกูล
นางอรุณี หนูนลิ
นางพัชรี รัตนเทพบัญชากุล
นางทิพย์ธญ
ั ญา ชูปนั
นายสำ�ฤทธิ์ สุขประเสริฐ
นายสมชาย นุชนานนท์เทพ
นายเสวต มูลทุง่
นายสถิตย์ กลิน่ จันทร์
นายแก่นแก้ว กลิน่ จันทร์
นางศิรพิ ร สมบัติ
นายณัฐพันธ์ ผาสิงห์
นายประจักษ์ ปราชญาพันธุ์
นายธีระรัตน์ โสภารัตน์
นายชลินทร์ เลือ่ นจันทร์
นายไพฑูรย์ มณีงาม
นายมานะ กลิน่ นิม่
นางรุง่ เรือง เกตุพงศ์
นายทำ�นอง นวลชืน่
นายสืบสกุล ลังการ์สทิ ธิ์
นางชยาภร อามระดิษฐ์
นายสันติ เอกะวิภาต
นายนิเวศน์ กาวีระ
นายสำ�เริง ชิวหากาญจน์
นายกนก โพธิวรรณ์
นายสมฤทธิ์ คงเมือง
นายเรืองโรจน์ คนซือ่
นายชยพล เรือนคำ�
นายจรุวฒ
ั น์ ศรีสจั จัง
นายภาณุ นิลวานิช
นายวีระฉัตร ดอกดวง
นายสมชัย โบศรี
นายมงคล หงษ์สามสิบเจ็ด
นายวิทยา โกศรีวงศ์
นายสมลักษณ์ ศรีหริ ญ
ั เดช
นางสมจิตร บุญชูดวง
นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์
นางนิรชั นก ทองแถม
นายพงษ์ศริ ิ ถือคำ�
นางวิลาวัลย์ โพธิวรรณ์
นายวุฒพิ นั ธุ์ วังใน
นางศิรพิ นั ธ์ พานิชยกุล
นางรุง่ ทิวา แสนนรินทร์
นายไล เนตรแสงสี
นายก้าน ผงสุภา
นายมานะ บุญขจาย
นายชวทัช นนทวงศ์
นายสุรพล เกวี
นายนิเวช จอมประเสริฐ
นายสมนึก โฉมงาม
นางกาญจนา ฤกษ์เมือง
นางปัญจรัตน์ จินตนา
นายสมศักดิ์ นรรัตน์
นางสุภทั รา แก้วสว่าง
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1926
1927
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1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
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1949
1950
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1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

นายวิษณุพงษ์ ดวงแก้ว
นางชไมพร โยธาวุฒิ
นายชัยวรรณ สองเป็ง
นายประสิทธิ์ ดวงสีจนั ทร์
นายประจักษ์ ภาจันทร์ลา
นายสงกรานต์ เวียงคำ�
นางสมร กองพรม
นายสุทนิ วีระชาติ
นายสมรภูมิ นพเก้า
น.ส.พจนา ผอสูงเนิน
นางทัศนีย์ ศรีมหาบรรณ
นายชาติชาย บัวเผียน
นายวงกรด บุญจำ�นงค์
นายมานะ ภาระการ
นายประเมิน โล่หน์ ารายณ์
นายบำ�รุง พงษ์ทรัพย์
นายกฤษ ถิน่ ถาน
นายชาติชาย สุขทวี
นางสมร ไชยพัฒน์
นายมีศกั ดิ์ อมรเมธากุล
นายเกียรติ พรหมมา
นายชาญยุทธ กุลสูงเนิน
นายประยุทธ วงษ์กลํา่
นายประภาส เพชรย้อย
นายประมวล สังข์ทอง
นายดาวเรือง สมุทรเสน
นายสงวน ผากิง่
นายกวีพนธ์ โคตรุชยั
นายกฎ ชัยพินจิ
นายเสน่ห์ สายนาค
นายวิจติ ร ไพบูลย์
นายสมชาย อินทนานนท์
นายสิงห์แดน อูต่ มุ้
นายยงยุทธ เสียงลํา้
นายรุง่ เรืองชัย ทองคำ�
นายบุญเพ็ง ชาชูรส
นายสาคร สืบสุนทร
นายประเสริฐ เสงีย่ มอยู่
นายสมชาย แก้วทูล
นายวิโรจน์ ทองมัน่
นายณรงค์ สายคำ�พล
นายธงชัย หอมสิงห์ทอง
นายสิทธิพงษ์ พลซา
นายนพดล จิตรเทีย่ ง
นายสมบัติ อยูเ่ พ็ชร
นายไพบูลย์ เอีย่ มละออ
นายภักดี กาไรภูมิ
นายชัยรัตน์ วงศ์ฟู
นายจักรกฤษณ์ ภาคการ
นางปิยะฉัตร ศรีประเสริฐรัตน์
นายสมศักดิ์ ทองบ้านบ่อ
นายสัมพันธ์ สุชาตตระกูล
นายอำ�นวย สำ�ราญศรี
นายจักกรี ตัง้ อัน้

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

นายยอดชัย จันทร์กระจ่าง
นายธนวัฒน์ รบกล้า
นายสงบ หวานฤดี
นายธนดล ภาคย์สมพงษ์
นางจิรภัทร์ สุรนิ ทร์
นายทิวากร ประยูรชาญ
นายสุวฒ
ั น์ แก้วศรีสขุ
นายบทมากร ศรีสวุ รรณ
นายบุญมี จันทฤกดี
นายชาติชาย เพชรช่วย
นายสุรพงศ์ อุปการ
นายจำ�รัส อินต๊ะ
นายณรณชัย ชูสวุ รรณ
นายประสิทธิ์ แก้วใจ
นายอนุสรณ์ โตวรรณ
นายไสว จันทฤกดี
นางวัลลยา ว่องไว
น.ส.สุจนิ ต์ สดเสมอ
นายประยงค์ ถิน่ ถาน
นายสุวรรณ เสมลับ
นายรุง่ ศักดิ์ เทีย่ งตรง
นายสุเทพ เทพนิมติ ร
นายสุวทิ ย์ คำ�ใส
นายกฤษดา ปาณะบุตร
นายนริศ อาจธัญกรณ์
นายศักดิช์ ยั หล่อภัทรพงศ์
นายเอกศักดิ์ เทีย่ งธรรม
นายโกวิทย์ สันตจิตร
นางวัชรินทร์ ประเสริฐสุทธิ์
นายบัวลม วันเย็น
นายอนัน กันแย้ม
นายสุเทพ หวังคะพันธ์
นายดวงแก้ว กรรณิกา
นายณรงค์ เกษสา
นายบัญหยัด โยธะกา
นายภิรมณ์ ประดิษฐ
นายวินยั พุฒเิ อก
นายจำ�เริญ ธีระพงษ์
นายกอบชนม์ พัชรพิมล
นายประเวทย์ รบศึก
นายประธาน สุภาใจ
นายสุวรรณ ภานุน�ำ ภา
นายปรีดา เอมเปีย
นายธนพงศ์ โพธิแ์ ท่น
นายชาญศักดิ์ ภักวงษ์ทอง
นายธงชัย ทองสุข
นายเล็ก สีสงั ข์
นายอนวัช ลิปกิ รโกศล
นายบุญส่ง แสงสว่าง
นายอนวัทย์ สุโขธนัง
นายชืน่ จารุไชย
นายมูฮมั หมัดกีตา กาเต๊ะ
นายสิทธิโชค ธรรมภิบาลอุดม
นายสมศักดิ์ กันยะมี

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086

นายบุญเลิศ สอนดี
นายสุรพล อนันตกุศล
นายวิชยั อนันตศิริ
นายทรงศักดิ์ สวันสุ
นายประศาสน์ กุศล
นายอาทิตย์ บุญรอด
นายมานพ คนดี
นายสมบัติ ทิพยเนตร
นายปรีชา เกาสังข์
นายสมัย เนตรแสงสี
นายประจัญ ปงกา
นายธัชรชัย กล้าหาญ
นายอาทร กำ�ลังใบ
นายศิรขิ ติ ทูค�ำ มี
น.ส.สุทธาทิพย์ ช่อมะลิ
นายเฉลิมชัย ศรีสนั ต์
นางอำ�ไพพรรณ ใจเอือ้
นายสมบุญ สำ�ราญวนากิจ
นายสฤษดิ์ ฉิมป้อง
นางกนกพร วิภษู ติ สมบูรณ์
นางสุมาลี วีระชาติ
นายสถาพร พลราษฎร์ลา้ํ
นายเด่นพงษ์ มัน่ คง
นางอารี เปีย่ มพอดี
นายศรี เงินคำ�คง
นายจิรศักดิ์ พูนเพ็ง
นายวัลลพ ภูมเิ จริญ
นายรักชาติ สุขสำ�ราญ
นายสุนนั ท์ รัตนธน
นายปรีดา ทาทอง
นายยงยุทธ เงินคล้าย
นายรังสรรค์ ล้วนมงคล
นายณัฐพันธ์ ศรียา
นายอำ�นาจ ทองมอญ
นางทิพย์บปุ ผา ใบสมุทร
นายศุทธวีร(์ มนัส) ยศนันท์
นายสุวทิ ย์ พัว่ โพธิ์
นายบุญมี นาระต๊ะ
นายสมาน คำ�ปา
นายศุภมิตร อัตถดก
นายจันทร์ เพ็ชรเสา
นายศักดา จันทรา
นายณรงค์ ถิน่ แฝง
นายปริญญา ไชยณรงค์
นายเนตร แสนใจเป็ง
นายสมใจ ผูกรักษ์
นายอนุพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ
นายสวัสดิ์ สุรนิ ทร์
นายสุวนิ ยั เพิม่ จรัส
นายนิเวช แกนุ
นายเดชา เจือกโว้น
นายสุดใจ ทรัพยะประภา
นายกฤช จิตต์ประสงค์
นายสมชาย ทองทราย
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2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
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2117
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2119
2120
2121
2122
2123
2124
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2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140

นายขวัญเมือง พิมพ์อบุ ล
นางนฤมล เรียครบุรี
นายบุญส่ง ฟูฝน้ั
นายศุภชัย เจาะจง
นายสหัส รัตนะกรี
นายสุชดั หมืน่ หนู
นายประศาสน์ อ่อนดี
นายนอร์ดนิ ยามา
นายมณเฑียร ปวีณานันท์
นายจุมพจน์ สิทธิชยั
นายอดิศกั ดิ์ ดอกแก้ว
นายโกศล ผูกพันธ์ไทย
นายเฉลิมศรี ราชจันทร์
นายวิเชียร จันทะวัง
นายชัชวาลย์ ชนะพันธ์
นายสมชาย หวังศุภางค์กลุ
นายสมเจตน์ ศรีเจริญ
นางสุนสิ า พูนพิน
นายโสรัจน์ บุญเดช
นายดำ�รงศิลป์ วิเศษคุณ
นายเฉลิม แตงทอง
นายประหยัด จักรแก้ว
นายทวีศกั ดิ์ จันทร์คง
นายบัววัน สิทธิวงษ์
นายพนมไพร พงษ์ชยั ภูมิ
นายรณยุทธ ภูมคิ อนสาร
นายสุเทพ ลาภประสพ
นางอัมพร เชียงทอง
นายพันไซ แถวอุทมุ
นายประสิทธิ์ คุม้ หมู่
นางปักอี ทองเทพ
นางณัชชนม์ คำ�บุศย์
น.ส.พัชรวรรณ ธนะสูตร
นางปารณีย์ พลอยเพียงทอง
นางเสาวณี เพ็งสลุด
นายสังข์คพี สมัยกุล
นายอุระพงศ์ วัตตะพล
นายธนกฤต ขำ�คมเขตร์
นายวรรณชัย แววสระ
นายไพวรรณ หงอกวิลยั
นายนพพร ขันคำ�
นางอำ�ไพ พรลีแสงสุวรรณ์
นายมานพ เฮีย้ นชาศรี
นางวันดี พุม่ พวง
นายวีระศักดิ์ ว่องทรง
นายกฤษดา จันทร์ลา
นายวิทยา พรสุวรรณ์
นายสมคิด สิงห์สถาน
นายสมหวัง โวหาร
นายสุวฒ
ั น์ เขมะชัยเวช
นายสมเดช ขวัญอ่อน
นายประพล ช่วยนุกลู
นายจำ�ลอง จองจาย
นายชำ�นาญ วงศ์ชนะ

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

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

2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194

นายพรชัย ทองถาวร
น.ส.กิตติมา ด้วงแค
นายสำ�ราญ รักษ์พนั ธ์
นายทองใส วงห์กาฬสินธุ์
นายสมชาย ตำ�หรับ
นายไสว ตุย้ ดา
นายสิทธิ ดอนชัย
นายวิเชียร กองแก้ว
นายประชัญ คำ�มาบุตร
นายสมปอง ช่วยจันทร์
นายพิพฒ
ั น์พงศ์ ปันคำ�หนู
นายปรีชา ศิวะพฤกษ์พงค์
นายธงชัย เสียงดัง
นายสมนึก รืน่ เรืองฤทธิ์
นายเสถียร ถุงแก้ว
นายธวัช คะชา
นายอธิรฐั เสละภูมิ
นายโกมินทร์ เวินเก่าน้อย
น.ส.วันเพ็ญ จันทโชติ
นายทองอินทร์ มัญจะกาเภท
นายสมควร ทองจันทร์
นายชุมพร เข็มเพ็ชร์
นายเทียนชัย บุดดาคำ�
นายอนันต์ ไชยศรี
นายทนง ดวงสุภา
นายทวิทย์ เตชะมา
นายสุเทพ นุม่ น่วม
นายมูหามะนอ บอเถาะ
นายดนัย เหมรา
นายปรารพ แปลงงาน
นายสมศักดิ์ เครือคำ�
นายสุชาติ เจริญใย
นายธรรมรัตน์ จุฬามณี
นายเอกชัย แสนดี
นายกุลระรัตน์ บุญคุม้
นายปฏิพทั ธ์ ศิรวิ รกุล
นายไพบูลย์ ภูสถาน
นายสวาท บุญย้อย
นายกูช้ าติ สง่าศรี
นางศิรภิ า โพธิพ์ นิ จิ
นายบุญญา สองเมือง
นายรัตนพันธ์ สะลิมาต
นายธีระนันท์ วัชรเสรีกลุ
นายวิชาญ หนูค�ำ
นายประสิทธิ์ ทิพย์ภกั ดี
นายประยงค์ จามจุรี
นายบุญลือ ชิกอี้
นายทัศนา ชนะดี
นายดำ�รงค์ โล่หค์ �ำ
นายภาสกร ทองคำ�
นายศิรชิ ยั จัดพล
นายสมคิด เกือ้ นุม่
นายสมพงษ์ ใจเพียรทอง
นายอาริยะ ไทยเจริญ

2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248

108
นายชาญ บุญจันทร์
นายจรัล ไชยจินดา
นายวิชา สุวรรณามังกร
นายทิม ทองบุญยัง
นายประธาน นุตภูตพิ งศ์
นายจีรชั ญ์ ชูแสง
น.ส.ประนอม ชุมเรียง
นายดิเรก กุหลาบศรี
นายคณุตม์ สีสขุ
นายฉัตรชัย กาศลังกา
นางกิตติมา ห่อตระกูล
นายกิตติ ใจโฮ้ง
นายพิษณุ ศรีเพ่ง
นายปัญญา เจริญกลกิจ
นายสำ�รวย เทพทิพย์
นายเอกอรรถ จันทนุปาน
นายอำ�พล ศรีไหมนุน่
นายนิวตั ดีสนั เทียะ
นายอนุชา วงศ์นาม
นายศิรพิ ฒ
ั น์ ธโนภาสสกุล
นายชัชพงศ์ ชูมี
นายคมสัน กำ�เหนิดหล่ม
นายจารุวตั ร นุชศิริ
นายชาติชาย ชำ�นิการ
นายอารมณ์ ศิรกิ ลุ
นางติด สมจิตร
นางวลัยทิพย์ มูสโกภาส
นางณัฐจารีย์ วิชาโคตร
นายเสกสรรค์ เกตุตรง
นายวันชัย ทองโชค
นายธีระยุทธ แสนสามกอง
นายดวงคำ� อัมพรประทาน
นายอดิศกั ดิ์ สุรแสง
นายสนอง ธรรมเกษร
นายวิชยั วิใจคำ�
นายประสิทธิ์ บุญเกิด
นายสถาพร หนูนลิ
นายศักดา ปานเจิม
นายชูชพี สุขจำ�นงค์
นายมงคล ภักดี
นายสุวพันธุ์ ดำ�รงวุฒิ
นายสุเทพ ภาโส
นายฉัตรชัย สมสวย
นายประเนตร์ แก่นปัดชา
นายสังคม วิถเี ศษ
นายวิจกั ร พิกลุ ศรี
นายวัฒนา หีบสระน้อย
นายสานันท์ วรรณะ
นางเพ็ญศรี หนูทอง
นายรณพร เอ่งฉ้วน
นายพิทกั ษ์ กุลบุตร
นายถวิล ปัน้ แก้ว
นายวิชยั ศรีจนั งาม
นายณรงค์ พริบไหว
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นายสมศักดิ์ ศรีหาบุตร
นายสุพจน์ ใจน้อย
นายวาสนา ท่อทอง
นางวรียพ์ รรณ โหมดเทศ
นางวรรณพร อินประสิทธิ์
น.ส.สุวรรณดี สาแย้ม
นายปฐมพร สมจิตต์
นายวันชัย ดวงจันทร์
นายธงไชย ราชบัวขาว
นายพิพฒ
ั น์ อินต๊ะผัด
นายประสาท อนันต์
นางนลฐญา ภักดีกลุ
นายวิศษิ ฎ์ อนุดวง
นายอนุกลู ขุนแก้ว
นายปัญญา วงค์ชาชม
นายสมพร คุม้ บุญน้อย
นายสัญญา จันทร์เดช
นางศิรลิ กั ษณ์ ทองอยู่
นายสุเทพ เฉียบแหลม
นายทรงคุณ ดาลัดกวิน
นายชาญ อินดี
นายเกียรติพงษ์ รัดนํา้ หิน
นายนิคม จันตัน
นางสุภญาณี ขวัญเมือง
นายนิวตั ิ นพแก้ว
นายประเสริฐ เรืองกล้า
นายสุเทพ ศิรริ ตั น์
นายอรุณ สุทธิรกั ษ์
นายนรินทร์ สุนนั ต๊ะ
นายสมชาย อรุณเนตร
นายสนัน่ เผือกพันธุ์
นางอันธนา ธรรมสรางกูร
นายพงศกร อุน่ อก
นางเครือมาศ ชัยจินดา
นายธนกร ศรีไทย
นายสุพรรณ ฤทธิว์ เิ ศษ
นางพัชรี ตุลา
นายสำ�ราญ เพ็ชรพลพันธ์
นายจิรวัฒน์ มิม�ำ พันธ์
นายวิเศษ ตลับเงิน
นายบุญส่ง ม่วงศรี
นางสุวรรณ พวงเพชร์
นายไพบูลย์ พวงเพ็ชร์
นางละม่อม วรพุทธ
นายสรัชชา สุรยิ กุล ณ อยุธยา
นายอาทิตย์ ธรรมโม
นายสุชาติ กึกก้อง
นายสมาน ดงเย็น
นายไกรลาศ วงศ์วานิช
นายพุทธินนั ท์ วังซ้าย
นางสาลินี กำ�เนิดท่าพญา
น.ส.พูลศรี วันธงไชย
นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย
นายสุธรรม รักบางแหลม
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2311
2312
2313
2314
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2316
2317
2318
2319
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2321
2322
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2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
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2349
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2351
2352
2353
2354
2355
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นายกาญ จำ�รัสวงศ์
นายวิเชียร ฉํา่ สดใส
นายนุกร แก้วตุน่
นายสนอง สังหมืน่ เม้า
น.ส.สุนยี ์ ศักดิเ์ สือ (ศรีบญ
ุ พงค์)
นายวิทวัส วังชิน้
นายสมส่วน รักสัตย์
นายจรูญ บัวบาน
นายทวี อ้นด้วง
นายรัศมี กาศเจริญ
นายพงษ์ศกั ดิ์ วุฒสิ าร
นายบุญแถม ตามประสี
นายอารีย์ โสมสิทธิ์
นายจำ�นาน หนูคง
นายวิมล ทิพย์มณเฑียร
นายมะปี มะดิง
นายวัลลบ ทองจารุแข
นายสิทธิพล ทองคำ�
นายธวัช เกลาฉีด
นายบริพฒ
ั น์ หลวงพรม
นายสุพล จิตวงศ์
นายจอมจันทร์ คงมอญ
นางวีณา หนูยม้ิ
นางอำ�พร สัตยานุรกั ษ์
นายประจบ นุชสิน
นายธานินทร์ คล้ายแก้ว
นายอนุชาติ ภิญโญ
นายพงศ์พฒ
ั น์ ใจมัน่
นางกัลยา รัตนะชีวะกุล
นายบุญเลิศ น้อยคำ�
นายสมบุญ ใจคำ�
นายศักดิศ์ ริ ิ กิง่ โพธิ์
นายรัตติกาล นวลแก้ว
นางสุรส วุฒอิ น่ิ
นายอุทยั วุฒิ กันหมุด
นายศราวุธ บุญสู่
นายสงวนศักดิ์ งอยหล้า
นายเสริม ทองจันทร์
นายสมประสงค์ สอนไพบูลย์
นายกัมพล กอศรีพร
นายนิคม คำ�ลอย
นายสุวทิ ย์ แสงศรีจนั ทร์
นายดุสติ วันชัย
นายทินกร ลังการ
นายถาวร ศรีมณี
นายกริชชัย สุวรรณรัศมี
นายสวัสดิช์ ยั สืบวงศ์
นายพรต เจริญพร
นายสง่า สุวรรณรัตน์
นายสุขคำ� ร้อนกาด
นายตอปา แซะ
นายสัมฤทธิ์ เสรีวงษ์
นายประเทือง โกมลเปรินทร์
นายธนิ สร้อยศรี
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2374
2375
2376
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2380
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2384
2385
2386
2387
2388
2389
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2391
2392
2393
2394
2395
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นายสมเกียรติ พวงเกาะ
นายหนูกลัด จันทร์สขุ ศรี
นางอณุภา หนูพนิ ติ ร์
นายวิษณุ แจ้งใจ
นายสุวทิ ย์ สร้อยทอง
นายประยูร ป่าธนู
นายเทิดทูน ทองอิน่
นายสุเทพ ผูกโพธิ์
นายปรีชา เสงีย่ มวิบลู
นายสมควร พรมมา
นายธวัชชัย กรพาหา
นายสัญญา สิรบิ ญ
ุ ยะพร
นายสุพจน์ เชือ้ อินทร์
นายสุรพล กัณชัย
นายสมชาย จันทรประทักษ์
นายสุกรี พงษ์เสือ
นายจันทา คงทน
นายประกาศ สีดาช่วย
น.ส.สุกญ
ั ญา กสิณศักดิ์
ร.ตณัฐธนนท์ ปพนพัชร์นาวิน
นางปาริชาต วิรยิ างคจิตตะ
นางพวงทิพย์ อินทร์สงั ข์
นายธานินทร์ คนบุญ
นางจรินทร์ สุขเล็ก
นายเอกภาพ เครือคำ�ไหล
นายจอม จันเทศ
นายสุรสิทธิ์ วงษ์เจริญ
นายรักษ์พล โพธิท์ พิ ย์
นายรงค์ฤทธิ์ วงศ์วาท
นายประสิทธิศ์ กั ดิ์ ละครไทย
นายประโชติ อมรวัฒน์
นายสายฝน คุณะดอย
นายสุทนิ การสมบัติ
นายนุกลู ธัญหมอ
นายชัยวุฒิ โสแสนน้อย
นางอารีย์ ทองแก้วเกิด
นางไพริน ชิปานันท์
นางปัทมา ทิพรส
น.ส.อัจฉรา โพธิส์ ร(วิเศษกุล)
นายดนัย นันตา
นายนคร คำ�ภูษา
นายบุญร่วม อุน่ โต
นายมานิตย์ ปิน่ ศักดิ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ ปิน่ แก้ว
นายเกียรติศกั ดิ์ แจ้งชูศกั ดิ์
นายอาทิตย์ สุวรรณรัตน์
นายยาบีดี กุเวกามา
นายสงกรานต์ กอมยี
นายสุธรี ์ ถีตปิ ริวตั ร์
น.ส.พรรณวิภา เจริญธนโชติ
น.ส.ศิรดา ผ่องสุขสวัสดิ์
นายยุทธชัย ศรีรชั วงษ์
นายชวาล ปันหมู
นายสงบ ไชยศรี
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นายก่อเดช ทิง้ ปากถํา้
นายอำ�นาจ หินเทา
นางสุจติ รา สุวรรณสาร
นายประดิษฐ์ เชือ้ เมืองพาน
นายพนม ซาวคำ�เขต
นางสุธี วันตานาม
นายประจักษ์ กันภัย
นายสมหวัง ทองล้อม
นางสิรพิ ร มาตร์นอก
นายศิรพิ งษ์ พันธุด์ ี
นายพรพรหม ธเนศอนันต์
นายประยูร ชัยปา
นายเลิศ เอือ้ ทวีพล
นายสุทธิ เชษฐบุตร
นายรักษพล โคตรมงคล
นายวัชรพล นันตะวงษ์
นายสมชาย โพธิก์ นั
นายชด บูชา
นายอนุสรณ์ วิรยิ ะรัตนพร
นายเสริม สีสา
นายยนตร์ชยั หิมะนันท์
นางเพลิน ปานดำ�รงค์
นางกันจนา บุญภักดี
นายสมเจตน์ มูลทุง่
นายไพชยนต์ ยีด่ วง
นายบุญเหลือ พงศ์นภากาญจน์
นายสมพงษ์ กวางร้อง
นายเพลิน หวานขัน
นายวิชาญ อัยศูรย์
นายสุเรียน นามเขต
นายจักรพันธ์ ทองจันดี
นายกสิณ วงษ์สวัสดิ์
น.ส.บุษกร โพธิวงค์
นายบุญส่ง กิจนุกลู
นายณัฐชัย เบิกขุนทด
นายขจร ใจจูน
นายสุวรรณ ตัง้ มิตรเจริญ
นายสุรนิ ทร์ เจือทอง
นายสมชาย เอีย่ มอาจ
นายธงชัย เตชะสิทธิ์
นายดนุศกั ดิ์ หมืน่ โฮ้ง
นายสิทธิชยั ศิรโิ ภคานนท์
นายสกล มุทาลัย
นายเกษมสุข ผูกไมตรี
นายธนสาร จันทรโชติ
นายสมเกียรติ กัลปพฤกษ์
นางสรวยทอง พิมสาร
นายบุญศรี นทีโสภา
นายเสกสรร จันทรเนตร
นายสัญญา จุลลนันท์
นายรณฤทธิ์ ปลืม้ ใจ
นายสุทนิ ศรีบรุ นิ ทร์
นายอินทร์ตา สุกทน
นายวสันต์ กันทะวงศ์
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นายประนิต เทพสง
นายสุชาติ พลาอาด
นายทรงวุฒิ ประชามอญ
นายประเดิมชัย ทะลิ
นายวีระชาติ อาจนาเสียว
นายอมฤต โล่อมรินทร์ชยั
นายสุรพล มิตรดี
นายพยับ พูลเลิศ
นายบุญเพ็ง อุดรพันธ์
นายนพดล ป้องกัน
นายภูมมิ ณ
ิ ทร์ ด้วงคง
นายวัฒนา ผันน้อย
นายสุดตา คำ�เสน
นายอาทร บุญเสนอ
นายเสรี นิลสุพรรณ
นายนคร เจริญสืบสกุล
นายทรงศักดิ์ สุรยิ ะวงศ์
นายวินยั เทพเสนา
นายสำ�ราญ ชัยสิทธิ์
นายสุบลิ ใจดี
นายอำ�นาจ คงเหมาะ
นางดารณี สีโท
นายธนานุวฒ
ั น์ วงศ์สวัสดิ์
นางดวงดาว เตชะวัฒนาบวร
นายวิทยา พุทธิรศั มีรกั ษ์
นายสุรสิทธิ์ แก้วพรรณา
นายกฤษดา ชุม่ ชืน่
น.ส.ณัฐวรรณ เทพเสนา
นายรณภพ ณรงค์
นายพรชัย ใจมัน่
นายสุเทพ แสงขาว
นายชาคริต เสือใจ
นายวิทยา นาคศิริ
นายมานพ ปันตา
นายเวียน ชูค�ำ
นายภาณุ จูงสาย
นายยุทธพงษ์ วงศ์วาด
นางสุภาวดี มณีรกั ษ์
นายสาโรจน์ สุวรรณแว่นทอง
นางรัตนาภร ใจมัน่
นายคารม วังพิบลู ย์
น.ส.เพ็ชร์ลดั ดา ยอดคำ�ปัน
นายนิกร พลตือ้
นายภูษติ ระโพธิ์
นายชโนดม พิทกั ษ์กาญ
นายศิริ ปูชนียกุล
นายสามารถ เรืองพุม่
นางพิสมัย ทิพย์สาตร์
นายดาวอรณ์ แจ้งชูศกั ดิ์
นายยงยุทธ ใจชุม่
นายวรายุทธ นิลผิง้
นายมนูญ แออ่วม
นายวุฒชิ ยั เฝือคง
นายประเสริฐ สาริใจ
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นายประพงษ์ อรรคสีวร
นางเทียนฤทัย แก้วประเสริฐ
นายสมเกียรติ รัววิชา
นายสมพร ยืนยง
นายเรือง สัมพันธ์สทิ ธิ์
นายบุญธรรม ประทุมรัตน์
นายประสิทธิ์ วงค์ตาหล้า
นายสหัส กะลาสี
นางจุไรวรรณ เล่งอี้
นายองอาจ เล่งอี้
นายธนวัฒน์ ขัตยิ วรา
นายพรเลิศ คะชุนรัมย์
นางวิภาวรรณ บุญชู
นายแสวง ฉาดฉาน
นายอภิสทิ ธิ์ พวงยะ
นายวิโรจน์ ถาวรสังข์
นายเกียรติกอ้ ง อภัยพันธ์
น.ส.วาทินี คุม้ เจริญ
นายทรงวิทย์ จันทรมณี
นายสิทธิศกั ดิ์ ภูเ่ นตร
นางรุง่ ฤดี หยิบงามเจริญสุข
นายสุชาติ ทองพุม่
นายสมศักดิ์ ปรีดาภิรตั น์
นายอุทยั สิธิ
นางปราณี ยิง่ ยงค์
นายธงชัย ทานุมา
นายประหยัด คอยชืน่
นายมานิต ฝัน้ วีระ
นายสมคิด คำ�โส
นายวิโรจน์ พวงภาคีศริ ิ
นายคำ�ใส รอบรู้
น.ส.วรรณวดี หงษาชาติ
นางเอือ้ อนุจ โชติรตั น์
นายอำ�นาจ ครุธสุพรรณ
น.ส.นิฐริน ชลกุลจนา
นายสุภาพ สามเพชรเจริญ
นายมานพ สามัญ
นายสมบูรณ์ พุทธวงศ์
นายธนาธิป ไอศวรรย์วงศ์
นายศิรพิ งษ์ พรหมจิตต์
นายทนงศักดิ์ ทารัตน์
นายราเชนทร์ อินทรพันธ์
นายมงคล อินมงคล
นายวิชาญ ราชนารินทร์
นายสกล ศรีแจ้
นายสมหมาย กวางทอง
นายนรินทร์ ตรียงค์
นายสามารถ อรุณโชติ
นายวสุพล(มนัส) เพิม่ พูนขันติสขุ
นายรุง่ โรจน์ อังกุรทิพากร
นายประสาธน์ สุวรรณคำ�
นายจำ�รัส คำ�มูล
นางอัจชนา หุตะมาน
นายนุกลู กิจ วิชกูล
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นายสมนึก จันทร์ประดิษฐ์
นายประสงค์ พุกซือ่ ตรง
นายธงชัย ถวิลรักษ์
นายสุเทพ บัวจันทร์
นายอุทศิ โชติรตั น์
นายบุญศักดิ์ สารยศ
นายอำ�นวย ฝัน้ คำ�อ้าย
นายบุญมา อาชาชาญ
นางวราวรรณ ธนะกิจรุง่ เรือง
นายสมัชชา สังข์ทอง
นางจรัสศรี ศรีประดิษฐ์
นายสุรยิ ะพงษ์ ศรีอน่ิ แก้ว
นายอานุภาพ พิพฒ
ั น์โภคผล
นายคงศักดิ์ พุทธหะ
นางณัฏฐกัญญา ศรีหาผล
นายทวีชยั อินอุตมา
นายฤทธิชยั พูลพนัง
นายฉัตรอุดม แก้วรุง่ เรือง
นายธรรมนพ นวาวัตน์
นายศักดินนั ท์ เทียนเต้ง
ว่าที่ ร.ต.ภูมริ ตั น์ นาคอุดม
นางปริยานุช บัวบาน
นายทองพูน ชัยกิง่
นายไพโรจน์ เพ็ชรกิง่
นายมาณพ ทะวัน
นายอินสม หน่อใจ
นายมลเทียร นาระกันทา
นายทรวง มูลหล้า
นายจักรพันธ์ บุญสูง
นางดวงใจ ชืน่ ชมกลิน่
นายณรงค์ มหรรณพ
นายไพโรจน์ เกิดสนอง
นางอังคณา อังศุพพิ ฒ
ั น์
นายสมศักดิ์ ชูสม
นายปริญญา สมวงษ์อนิ ทร์
นายทักษิณ เสภารัตนานันท์
นางจุฑารัตน์ วัยกิจ
นางพัชรี ศรีทอง
นางอรจิตต์ จักรกุล
นางไพรินทร์ ทองเบีย้
นายทวี กันหาวัน
นางจำ�เรียง เจริญรัตน์
นายวิชยั เสนาธรรม
นายลาชัน แก้วดี
นายชาญณรงค์ ดวงดารา
นายโชคดี สุดทองคง
นายสนอง ราชรักษ์
นางทิฆมั พร เร่งขวนขวาย
นายบรรจบ เปรมปาน
นายธนัน ธรรมราช
นายสมศักดิ์ โคตะมะ
นางสุณี โคตะมะ
นางกัญญาวัลย์ ผลอนันต์
นายณรงค์ แก้วเสน
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นายสมพงษ์ ประยูรมหิศร
นายจิณณะ สามศรี
นายวิจติ ร คำ�วัง
นายกฤษณ สุขพานิช
น.ส.พัชรี เสือเปรม
นายสยามรัฐ อวัยวานนท์
นายเจริญชัย เจริญศรี
นางจิตรา ชลัมพุช
นายวินยั ร่วงราช
นายประพันธ์ ธนะกิจรุง่ เรือง
นายอากาศ สวนอินทร์
นายไว แซ่ลม้ิ
นางเกษแก้ว นิรมานสกุลพงศ์
นายนรศักดิ์ วิจฝัน
นายสมชาย ทองคำ�ใส
นายประเสริฐ ภาคภูมิ
นางธัญญภรณ์ ไชยศรี
นายวินยั พลาอาด
นายธีระยุทธ ไชยช่วง
ร.ต.ประคิด ปฐมศิรกิ ลุ
นายวิระ สังข์ค�ำ
นางพุม่ พิณทอง ขันคำ�นันต๊ะสกุล
นายแอ๊ด แก้ววิเชียร
นายสมเกียรติ ชืน้ เย็นดี
นายสมเพียร ศรีสนุ ทร
นายสมศักดิ์ บุง้ ทอง
นางวงดาว ประภาโส
นายสมบัติ อ่อนสอาด
นายธงชัย สุวรรณมาศ
นายสิงขร หมืน่ หาญ
นายสุจนิ สุนนั ตา
นายสัมพันธ์ รูปสูง
นายประทวน สุระมุล
นายยุทธศักดิ์ แสนนรินทร์
นายบุญธรรม บริสทุ ธิ์
นายวิโรจน์ วงศ์หริ ญ
ั รัชต์
นายสัมพันธ์ มีชเู กตุ
นางสิรภัทร สืบค้า
นางปาริฉตั ร เนียมพุม่ พวง
นางนุชนาถ ลอยเด่น
นางรานี โพธิปกั ษ์
นายวิสตู ร เพ็งสุข
นายธีรพัฒน์ ตือ้ ตัน
นายจรูญ รักสนิท
นายเสถียร โพธา
นายอิสระ ศิรวิ ฒ
ั นกาญจน์
นายจุตเิ ทพ โพธิปกั ษ์
นายธีรรัชต์ เอีย่ มเหมือน
นายสงกรานต์ เกตุทบั ทิม
นายวิชยั เจริญ
นายสัญญา วัฒนกุล
นางภัคจิรา นวนเท้า
นายพนม เรืองเจริญ
นายอนุชติ จันทรวิมลพันธ์
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นายสันธาน มัน่ คง
นายพรชัย ศรีโพธิท์ อง
นายศราวุธ สุกเหลือง
นายเอกมล ทองคำ�ชุม
นายชัยพรรณ ศรีสนุ ทร
นายสุรชาติ เล้าตระกูล
นายวิรตั น์ เรืองฮุย
นายสราวุฒิ กังวีระนนท์
นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ
น.ส.จันทร์ฉาย โยธคง
นายอนุสรณ์ สนธิคณ
ุ
นายต๋าคำ� ใสนวล
นายดิเรก สุขเจริญ
นายสมศักดิ์ มณฑาทอง
นายประดิษฐ์ กระจาดทอง
นายชำ�นาญ สีค�ำ
นายสมบัติ ภูพ่ นั ธ์
นางลัดดา จริยเวทย์
นายอำ�นาจ แก้วสะอาด
นายวัน สุวรรณชาติ
นายประสิทธิ์ วงศ์ชยั
นางเพ็ญศรี ศรีจนั ทร์
นายจำ�เริญ ศรีเทีย่ ง
นายเพลิน เจาะจง
นายพงศ์ปณต นนท์ชยั พัฒน์
นายชำ�นาญ สุขวิลยั
นายสมชาย มีชยั
นายสินชัย หอมจันทร์
นางยุภา ด้วงโยธา
นายศิริ คำ�สุข
นางสายพิณ เนียมพูล
นายทวีศลิ ป์ เครือพรมมินทร์
นายพิรยิ ะ ปัญญาสาร
นายสุทศั น์ ปะละใจ
นางสุพชั ราพร สินทอง
นายประยูรยงค์ หนูไชยา
นายเชิญ เชยงูเหลือม
นายศิรเทพ สุจรรยา
นายสุรจิตต์ ครอบบัวบาน
นายปรีดา ว่องไวอมรเวช
นายวิโรจน์ วรรณชัย
นายวรกิจ โตจำ�เริญ
นางเพ็ญรัตน์ คงฤทธิ์
นายพรชัย ศรีสมบัติ
นายสมศักดิ์ แมดเมือง
นายยงยุทธ นำ�ชัย
นายนิกร ศรีธิ
นางฐิตาพร สาระเวก
นายอัมพร ปานมงคล
นายฉลอง ของเดิม
นายสมบัติ ลิบงามเลิศ
นายประสงค์ โนรีเวช
น.ส.กมลลักษณ์ พิทกั ษธรรม
นายออ หลำ�พา
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2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788

นายสมชาย ผลฟัก
นายวุฒพิ งศ์ สังข์โพธิ์
นายรุง่ หิรญ
ั วงษ์
นายชาตรี ผดุงพงษ์
นายประมวล อวดกล้า
นางวนิดา รวยสำ�ราญ
นายสกล สาริกา
นายทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์
นายณรงค์ หนูชแู ก้ว
นายปัญญา รักธรรม
นายวิวฒ
ั น์ สลีสองสม
นายสาหยุด จีบโจง
นางพัทธนันท์ แย้มนวม
นายคณิต ราชวาณิชย์
นางอรทัย มณีโต
นายวิชาญ กงชัยภูมิ
นายอดิศกั ดิ์ แดงสกุล
นายสาคร ยอดทองเลิศ
นายสุชาติ จันทวงษ์
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
นางพรทิพย์ ภุมรินทร์
น.ส.โสภี บริสทุ ธิ์
น.ส.สุวรรณี วงษ์จู
นายชาญชัย เรืองศิลป์
นายดำ�รงค์ ฤทธิช์ ว่ ย
นายประชัน ธรรมป๊อก
นายประวิทย์ โยธาราษฎร์
นายกำ�จร ศรีทองใบ
นายศราวุฒิ โกอินต๊ะ
นายประเสริฐ บัวคลีใ่ บ
นายชอบ บุตรเพียร
นางอาภรณ์ เจนวิถสี ขุ
นายไพรัช มิง่ ผล
นายอัสสดา เกือ้ กากร
น.ส.เดือนรุง่ ขำ�ทวี
นายหิรญ
ั เพชรมาก
นายปิยะ แข่งเพ็ญแข
นายอำ�นวย เหล่าตระกูลงาม
นายอำ�นาจ อินวัตพันธ์
นายโพธิเศรษฐ์ อรุณโรจน์
นางเพชรรัตน์ ชุมแวงวาปี
นายวิรตั น์ สิทธิมลู
นายสมนึก สมานไทย
นายไพศาล สถิตวิบรู ณ์
นายนรินทร์ กันกา
นายวิชชา(วิชา) ร่วมสุข
นายชัยวัฒน์ โพธิแ์ จ้ง
นายสมชาย เลขาวิวฒ
ั น์
นายวรพจน์ ล้อมลิม้
นายจรัญ พระสงฆ์
นายดิเรก ส่งเสริม
นายมานะ เกิดมณี
นายสมบุญ อยูส่ �ำ ราญ
นายสุรเดช ค่อยประเสริฐ
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นายวรวุฒิ วงศ์ขา้ หลวง
นายสยาม ช้างเนียม
นางลดารัตน์ แซ่ลว้ิ
นายไชยยันต์ วงศ์โสมะ
นายสว่าง กองอินทร์
นายสมัคร น้อยมีชยั
นางยุพดี ชิกเหีย่ ว
นางปัญจมา ปัญญาวิวฒ
ั นกุล
นายมงคล สนธิ
นายบุญเชิด โสนิกร
นายวรัญญู กดนํา้ คำ�
นายคำ� คำ�บุญชู
นายธวัชชัย พูลพิทกั ษ์
นายสัญญา ศรีประดิษฐ์
นางฉวี ดวงสมร
นายกิตติชาญ เลาหล้า
นางศิรเิ นตร ขุนศรีหวาน
นายทองเลือ่ น จันแก้วบุญมี
นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์
นายตระกูล เชีย่ วเอีย่ มวัฒนา
นายอุดมศักดิ์ กัปกัลป์
นายมงคล ทิพย์โพธิ์
นายเสกสรร สกุลเพชรทองคำ�
นายธีระ ปิยะจันทร์
นายกิตติภคั สารีรตั น์
นายชัยรัตน์ ศรีนอ้ ย
นายชะนะ ศิรภิ ยั
นางเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์
นายประมาณ อุตกันภัย
นายบุญช่วย ดาทอง
นายธีระ ใจเด็ด
นางธมกร ลายกนก
นายทินกร สร้อยจักร
นายอมร โลนุชติ
นายพัฒน์ ทองใบ
นายสมเกียรติ ผิวดำ�
นายนำ�พล เขียวคำ�ปัน
นายจรูญรัตน์ หิรญ
ั ชุฬหะ
น.ส.ฐิตมิ า เรศสุข
นายวรรณชัย จันทร์เพ็ญ
นายสุพจน์ อนันต์บญ
ุ สุข
นายเฉลิมเกียรติ์ เพิม่ ทรัพย์
นายขวัญใจ วรรณพงษ์
นายสมจิตร ฤทธิปะ
นายวิโชติ นาคลดา
นายสุพฒ
ั น์ ไชยยศ
นายชัยณรงค์ วิทยาวงศรุจิ
นางภาวิณี ตันสกุล
นายพยนต์ เรืองระยนต์
นายภาสกร นาชัยเวียง
นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์
นายสมชัย เสริฐศรี
นางสุพชิ ฌาย์ แสงแข
นายแดนชัย เกีย๋ งคำ�
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นางรดากุณช์ บุญแสง
นางอาวดี ปานเจิม
นายชัยเสน เหมืองหม้อ
นายสุนทร สุทธนะ
นายเกรียงศักดิ์ ประยืนยง
น.ส.วัลยา นุย้ ศรีราม
นางสุจติ รา ตระกูลเลิศรัตน์
นายตรีภพ ทิพยศักดิ์
นายประภากร พัฒนคร้าย
นายสุนทร อินทรศักดิ์
นายสมัย สินทร
นายธวัชชัย เมืองติบ๊
นายเชาว์ ใจทิพย์
นายพันธ์ศกั ดิ์ ธรรมรัตน์
นางสำ�อาง หมอกขุนทด
นางบุศรา พุม่ พวง
นายวัฒนชัย ฉิมแย้ม
นายสุทศั เขือ่ นเพ็ชร
นายสุทธิพงษ์ ไชยเมืองชืน่
นายประกอบ นพกาศ
นายสุระพงศ์ โดดเดีย่ ว
นายดนัย อินทรสมใจ
นายเอกมินทร์ บุญพระรักษา
นายสรนันท์ จำ�ปาศรี
นางสุพรรณ์ สุนทร
นางจิตนภา สุวรรณพาหุ
นายสุวทิ ย์ ไชยจรัส
นายสุรพล กลิน่ พันธุ์
นายเกตุ สัมพันทะสิทธิ์
นายอรุณ เกปัน
นางรุง่ อรุณ ปานมงคล
นายวาที วีรกิโกศล
น.ส.วัชรี บำ�รุงศรี
นายสุชาติ สมหมาย
นายคิด ทาวัน
นายไพรัช อินต๊ะจัง
นายอดิศร นุชดำ�รงค์
นางเตือนใจ นุชดำ�รงค์
นายสงคราม ยาพิกลุ
นางบุปผาชาติ วงศ์สวุ รรณสิริ
นายณัฐวัฒน์ นุย้ ศรีราม
นายวัชรินทร์ ดีดว้ ยชาติ
นายทวี ลือชา
นายวินยั จิตต์สมสุข
นายหยัน สายทอง
นายเกียรติศกั ดิ์ เพชรสกุลวงศ์
นายสมเกียรติ รืน่ กลิน่
นายมนตรี ยวนเศษ
นายโชคชัย คภะสุวรรณ
นางนฤมล อินทะพันธุ์
นายสมควร จิตต์ค�ำ
นายบุญส่ง วงศ์ภา
นางศุภา ศรีสมัย
ั น์ชยั
นายสมชาย เลาหะพิพฒ
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2924
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2926
2927
2928
2929
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2935
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นางกัลยาณกิต จัตวา
นายบุญมี พิมพิสาร
นางสุพตั รา ประจง
นายอดิศยั สุวรรณโณ
นายนิรธุ อ้วนโพธิก์ ลาง
นายสุรนิ ทร์ วิยาพร้าว
น.ส.สุพรรณี ใจเทีย่ ง
นายณรงค์ ดีขนุ ทด
นายมานพ ตูค้ �ำ
นายเมชาล ยะนาวงค์
นายพฤกษ์ หล้าบุตร
นายธวัชชัย จึงเจริญ
นางเพ็ญทิพ พิณสายแก้ว
นายสมพร เลาหะรัตน์
นายเกรียงศักดิ์ เกตุเล็ก
นางพิมล บุญราช
นายพงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์
นายวีระพล ยุภญ
ิ โญ
นายนิคม เกิดผล
นางจุไรรัตน์ สังข์ขาว
นายสุกล ราชแก้ว
น.ส.วิสตุ รา อินทองแก้ว
นายเอกศักฎิ์ ภูมศิ ริ ริ กั ษ์
นายสมคิด เสนาะสันต์
นายสมศักดิ์ นรสิงห์
นายชิณวัตร แก้วทอง
นายวัชรินทร์ วิเชียรนพรัตน์
นายทรงพล ครุฑไชยันต์
นายวิเชียร นนท์ตา
นายสุรตั น์ หงษ์สระแก้ว
นายวรวิทย์ รักษาแก้ว
นายอุทศิ ร่มเย็น
นายธานินทร์ หอมหวล
นายนพดล พลลิพงั
นายพิศษิ ฐ จันทร์คณ
ุ าภาส
นายธนกฤต พิทกั ษ์
นายประเวชน์ พิทกั ษ์ธรรมกุล
นายสมหวัง แก้วศรี
นายมังกร แก้วพรม
นายพินจิ ปิน่ สุวรรณ
นายประจวบ อุน่ ใจ
นายประสิทธิพร เสนาสุทธิพร
นายสังวาลย์ บุญกาล
นายกำ�พล สมสมัย
นายมานพ งอยจันทร์ศรี
นายภิรมย์ เสนสิทธิ์
นายสุระชัย สิงหถิน
นายสมบัติ แข็งแรง
นางมณฑ์นภัสสร จันทร์เพ็ง
นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์
นายอำ�นวย ร่องดุสติ
นางลัดดาวัลย์ ประสาร
นายเกรียงไกร สีหรัตนปทุม
นายธัญนรินทร์ ณ นคร
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2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
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2974
2975
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2982
2983
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2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004

นายอุธร สุทธิมติ ร
นายเรืองฤทธิ์ ปินโน
นายนิวฒ
ั เขือ่ นพันธ์
นายประจวบ มณีฉาย
นายนิสาด เหล่าคนค้า
นายวิชยั นันลังค์
นางสุภาษิต วงษ์ก�ำ ภู
นางณัฐวรรณ เปาริก
นางยุพรรณี เข็มกลัด
นายนิวตั ิ คชานันท์
นายสมเกียรติ โอภาส
นายเจริญ ขุนทอง
นายประสิทธิ์ บุญชัย
นายกฤษชนะ นิสสะ
น.ส.นงลักษณ์ เอีย่ มศรี
นายสง่า อินทจักร
นายบรรจบ เสือเหลือง
นายอุน่ เรือน ปวงขันทะ
นางรัชนีกร ชาญเดช
นายนันทพงษ์ คำ�ปิน
นายนครสวรรค์ ศรีไสย์
นายไพศาล เทียมยม
นายยงยุทธ ติว๋ สกุล
นายสุเนตร ต้นแก้ว
นายกมลวิศษิ ฏ์ เสือเหลือง
นายนพดล กองอยู่
นายสุขสวัสดิ์ โต๊ะพาน
น.ส.เสาวลักษณ์ บุญทาพฤกษ์
นายอุทยั บัวพันธ์
นายสมบัติ นันทสว่าง
นายประจักษ์ จันทร์แก้ว
นายอุปถัมถ์ กาบบัว
นายณัฐธนชัย ใจหลัก
นายวินยั ถิน่ โพธิว์ งษ์
นายประยุทธ จิตรกลาง
นายสมบัติ ม่อมพะเนาว์
นายจรูญ กิตสิ าร
นายวรพจน์ ทิพลือชา
นายรัตนชัย เขยชัย
นายภูรชิ ร์ คำ�แก้ว
จ.ส.ต.รังสรรค์ นันทโพธิเ์ ดช
นายสกล ศรีเงิน
นายหฤษฎ์ เครือเตียว
นายประภัสร์ ทองเต็ม
นายชัยณรงค์ ครามสูงเนิน
นางธันยพร ธรรมโชติ
นายสมสันต์ บุญเกษม
นางพรรณี ทับทองหลาง
นายวิโรจน์ รัตนพรเจริญ
นายสุรสิงห์ สุวรรณ์
นายไพรวรรณ นุน่ สง
นายวายุกฤช ศรีสนุ นท์
นายสุวฒ
ั น์ สุวรรณชาติ
นายศิวณัฐ สีเ่ หรียญน้อย

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด
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นายบุญเหลือ โกยทรัพย์มา
นายวรวิทย์ อิม่ ทรัพย์
นายพัด บุญสารี
นายสมใจ สวดสม
นายยงยุทธ์ ถาวร
นายสมหมาย มีสี
นายสุรสันต์ ประทุมไข
นายเสน่ห์ ยะกันมูล
นางปราณี นาคชำ�นาญ
นางวาสนา สีสงั ข์
นางจีรกานต์ วงค์ปญ
ั ญา
นายจีรศักดิ์ กูลเรือน
นายวิวฒ
ั น์ คุม้ ภัย
นางกรองแก้ว ศรีพระราม
นายสมชาย ชาติช�ำ นาญ
นายนฤดล สีชาติ
นางผ่องศรี ช่วยจันทร์
นายสมพล โสมทัพมอญ
นายวิเชียร ขำ�สระน้อย
นายกิตติ ศักดิค์ ะทัศน์
นายอาคเนย์ เป็นใจ
นายวรรณะ ทองมี
นายชรินทร์ เสนอินทร์
นายชัยยา อินทรเสน
นายฐนพงษ์ ปุรนิ ทราภิบาล
นางวชรภรณ์ รัตนวีระพันธุ์
นางนงนุช วงค์วจิ ติ ร์
นางนิรมล นิลปาน
นายสถิรวุฒิ เกษแก้ว
นายสุเจนต์ สุรยิ ะโสภา
นางอัจฉรา เหมือนประสงค์
นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ
นายบุญธรรม จินะ
นายเมธี สังข์ทงุ่
นายเจนศักดิ์ บึงอำ�พันธ์
นายสุภาพ ฦาชา
นายสามารถ พัดทอง
นายสมพงษ์ สีนวล
นายณรงค์ เพชรสาย
นายบัณฑิตย์ อํา่ ทอง
นายทองลวย ชลพันธ์
นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค์
นายสมศักดิ์ วนัสสกุล
นายรังสรรค์ ไชยวงศ์
นายวรวิทย์ โกกิลารัตน์
นายสมคิด ติตะ๊
นายกำ�ธร สุวรรณเวช
นายณัฐวุฒิ เงินดี
นางสุรตั น์ ธงไชย
นายวันชัย มาตุภมู านนท์
นายดำ�รง สิงห์นนั ท์
นายอีสา หลงสลำ�
นายวิชยั ทองกระจ่าง
นายสุขมุ ธรรมโรจน์
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112
นายนิกร สุวรรณการณ์
นางกันยา ลาภวงศ์ประเสริฐ
นายประหยัด ต๊ะนะสา
นายสมปราชญ์ ผลชู
นายดนัย นิลคูหา
นายธรรมนูญ เนือ่ งพุก
นายรืน่ ฤดี วนัสสกุล
น.ส.วราภรณ์ คงสมา
นายวริทธิ์ คิดถูก
นายโสภณ หุตะปาน
นายนคร บุญเมือง
น.ส.เบ็ญจมาศ สีค�ำ อินทร์
นายพีระพงศ์ นันทชาติ
นายพานิช หยงสตาร์
นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ
น.ส.สุรรี ตั น์ วรรณหงษ์
นางทัดดาว พรรณเพียร
นางสยุมพร สวัสดิว์ งษ์
นายเฉลียว สีทอง
นายประจวบ เพราะสำ�เนียง
นายพีรวัศ เทกมล
นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร
นายเมธินทร์ กาวิเต
นายประธาน ทองปิน่
นางดารุณี ทาเศษ
นายอนุพงศ์ กาบจันทร์
นายสมศักดิ์ จิตคงสง
นายสายพิน เปียสวน
นายสมพงค์ อินขัตย์
นายพิเศรษฐ ลือชานิมติ จิต
นางอรทัย เมฆฉาย
นางสมหมาย อินทนานนท์
นายอดุลย์ ศุขะเนตร
น.ส.ชมพูนชุ น่าบัณฑิต
นายทวีป ศรีพงษ์
นายสมัคร ดอนนาปี
นายวิทยา โกษาผล
นายสมชาย ใจยงค์
นายคำ�สุข ไตรเกษม
นายทวีพลู เดชาวาศน์
นายสุเทพ จันทร์สกุล
นายประพัฒน์พงษ์ สุขปุ ระการ
นางบังเอิญ บุญไชย
นางศิรริ ตั น์ สามกองาม
นายสุรวุฒิ สุทธมุสกิ
ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา
ั
นายมงคล สุภคั สกุลหิรญ
นายสมนึก ถิน่ เกาะยาว
นายพันธ์ สัจจโภชน์
นายกวี ไชยชนะ
นางอินทิรา รัตนวงศา
นายอุดม อินโองการ
นางปาริชาต ปัญญาสาย
นายสมหมาย คำ�แก้ว
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นายสมหวัง ไชยศรี
นางสุนติ า หงนิพนธ์
นายพิทยา สะศรีสงั ข์
นายคมสันต์ วิสทิ ธิสาตร์
นางหัทยา ลิม่ วงศ์
นางกชพรรณ วงศ์แก้ว
นางศิราณี ดอนจักร์
นางจิรฎั ฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์
นายภาณุมาศ ลำ�ภา
นายสมคิด อุตรนคร
นายวินยั สุชวี ะกุล
นายวิเชียร วีระประสิทธิ์
นางนันทิยา ชอุม่ ผล
นายชอุม่ ชอุม่ ผล
นางชุตมิ ณฑน์ อินทอง
นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์
นางพรทิพย์ ทรัพย์ยง่ิ
นางเปรมจิตต์ สุวรรณบงกช
นายอำ�นาจ ใจมอย
นายวุฒพิ งษ์ ดงคำ�ฟู
นายพงษ์ศกั ดิ์ คงเทียน
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ เตีย๋ วงษ์สวุ รรณ์
นางอุบล บุพพัณหสมัย
นายนพพร เครือสิงห์แก้ว
นายณัฐพงศ์ แก้วเขือ่ นขันธ์
นางนิภา ศุภชัยวัฒนา
นางขนิษฐา หนันสีสขุ
นางสุวมิ ล ถนอมเผ่า
นางณัชชา วิสทุ ธิเทพกุล
น.ส.ไพรินทร์ วรรณกี้
นายเทวรักษ์ ยอดวงศ์
นางสิรมิ าส ชาญศรีเจริญพร
นางพัชรินทร์ ปะละน่าน
นางเพ็ญศรี กันพร้อม
นางพรทิพย์ บาลี
นางขวัญจิตร โสภิตชา
นายเทียนชัย สิรเิ รืองบุญ
นายพิรส บุญชุม
นายพลาวุธ น้อยเคีย่ ง
นางเพ็ญจันทร์ ยิง่ คง
นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์
นายพิทกั ษ์ ชิดเครือ
นายนิพนธ์ เข็มนาค
นายประพันธ์ ทองสุข
นางจิระวัลย์ ฉลวยแสง
นางทัศนีย์ บุญเต็ม
น.ส.ณัฐชนนษ์ อุปชั ฌาย์
นางบุบผา หงษ์ออ่ น
นางสิรกิ ร วิศาลวณิชธัญ
นายประโยชน์ ก้านจันทร์
นางทิพวรรณ เสนาพิทกั ษ์
นายสายยนต์ สีหาบัว
นายสุชาติ สว่างอารียร์ กั ษ์
นายบรรจง ตุม่ อินทร์
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นายวิชยั ธนาสุนทร
นายกร กาญจนรัชต์
นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ
นางสายใจ ผุดผ่อง
นายศักดิช์ ยั โปร่งพันธ์
นายดุสติ ทาบสุวรรณ์
นายถวัลย์ พงษ์นกิ ร
นายอดิศร คำ�หมืน่
นายธเรศ สมณะ
นางอาสน๊ะ สะมาแอ
นางตอยีบะ๊ บุญยาวีร์
นางศรีอรุณ สุขเจริญ
นายวรรณศักดิ์ รุง่ โรจน์วณิชย์
น.ส.เอือ้ ใจรัช ทองดอนโพธิ์
นายนิสทิ ธิ์ ยมศิริ
นางพรศรี บัวเงิน
นางวรรณภา จะชาลี
นายนาวี วรรณสุข
นายมนูญ ธรรมโรจน์
นางสุนนั ทา ตันศิริ
นายสมเกียรติ พลวิเศษ
นายสุวฒ
ั น์ บุญกุศล
นายวิเชียร เข็มทอง
นางพนัชกร บุออ่ น
นายพิชยั อินทรัตน์
นายศุภพงศ์ บุณยเกียรติ
นางนัฐธิดา แสงภู่
นายเนรมิตร รุกขเชษฐ์
นายพิทยา จตุวรพัฒน์
นางเบญจมาศ ยกฤทธิ์
นายพันธุศ์ กั ดิ์ พูลทอง
น.ส.ขวัญใจ จันที
นายชนะ สุดประเสริฐ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายแสงนำ� ผจงวิรยิ าทร
น.ส.รุง่ ทิพย์ ดีสมุทร
นายธราเทพ กุลพานิช
นางจุรรี ตั น์ สุขเกษม
นายพรชัย เฉลิมสุข
นายยงยุทธ พนิตอังกูร
นายวรพล รัตนสุวรรณ
นายสุข แสนงาม
นายประสิทธิ์ เพียรอนุรกั ษ์
นายจุมพฏ ชอบธรรม
นายอนุสรณ์ โมห้างหว้า
นางสาย สรรพกิจ
นายบุญปลูก เนตรหนู
นายพสุพชิ คงพันธุ์
นางเบญญาภา ช้อยจอหอ
นางมณีรตั น์ หมัน่ กลาง
นางอนงค์ ชานะมูล

รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการสมาชิก ประจำ�ปี 2553
รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำ�ปี 2553
จำ�นวน 804 ราย เป็นเงิน 804,000.00 บาท
1 นายประทุม บุญเลิศ
2 นายปรีชา รมณารักษ์
3 นายวิชา แนววงศ์
4 นางพรรณอร พินจิ อักษร
5 นางควรคิด กล้าณรงค์ราญ
6 นายพสิษฐ์ นพคุณ
7 นางจรวย สิงห์พยัคฆ์
8 นายเจริญสุข จัน่ เพ็ชร์
9 นายกฤษณ์ เกือ้ ชู
10 นายสุทธิชยั วีระไพบูลย์
11 นายประเดิม แก้วแก่น
12 นายทวี คงแสงดาว
13 นายจรุง กาญจนกุล
14 นายทวี หนูทอง
15 นายวีระ นาคศรีสขุ
16 นายไพฑูรย์ กลิน่ อ่อน
17 นายปรีชา พานิชมาท
18 นางรำ�พึง นาคสินธุ์
19 น.ส.ขนิษฐา ดิษฐบรรจง
20 นายสันติภาพ วรรณเพิม่ พูล
21 นางระเบียบ วังศรี
22 นายวุฒิ กลิน่ ระคนธ์
23 นายมนัส มาลีวงษ์
24 นายสิทธิโชค ธรรมภิบาลอุดม
25 นางมณี ว่องไว
26 นายสมชัย โพธิศ์ รีหริ ญ
ั
27 นายสายัณห์ ประดับแดง
28 นายบุญสิน สุรเสียง
29 นายสำ�รอง ขวัญเมือง
30 นายอำ�นวย เทพทัศน์
31 นายพินจิ เจียมภิรมย์ศกั ดิ์
32 นางสงบ รุจริ ตั น์วานิช
33 นายพิภพ ละเอียดอ่อน
34 นายพนม ควันธรรม
35 นายสนอง เกิดในมงคล
36 นายอดุลย์ ภูยาธร
37 นายยรรยงก์ ถนอมพิชยั ธำ�รง
38 นายสวงค์ จงแจ้งกลาง
39 น.ส.อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
40 นางสุดารัตน์ ฤกขะเมธ
41 นายสิงห์แก้ว กันทะวงค์
42 นายณรงค์ชยั มารุง่ เรือง
43 นายสุทศั น์ วรรณเมืองเก่า
44 นายเริงชัย เผ่าสัจจ
45 นางสุชาดา อำ�นวยวิวฒ
ั น์
46 นายอนันต์ กิมภากรณ์
47 นายพินจิ ประสารบุญ
48 นายพงศกร อินทรกำ�เนิด

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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66
67
68
69
70
71
72
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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88
89
90
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95
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นายรัตน์ ประพงษ์
นายวิทศั น์ ศรีววิ รรธนกุล
นายสุเทพ สักทอง
นายประสิทธิ์ กำ�ทอง
นางประยูร วรรณคุณ
นายชาญณรงค์ รุง่ เรืองศรี
นายไพบูลย์ สาลีทอง
นางบุปผา เกตุกน้ั
นายนพดล วุฒอิ ารีย์
นายวินยั ปัญญาธัญญะ
นายสนาม ฤทธิเ์ ดช
นายศุภวิทย์ วิรชั ชกุล
นางวิไล ปุบผะโก
นายนันทวัฒน์ รัตนโพธิวฒ
ั น์
นายทา เมืองแก้ว
นางทิพย์วารี สมพงษ์
นายจรัญ ปัญญาสิทธิ์
นายชัยพฤกษ์ อินทรคุปต์
นางนพรัตน์ จัน่ เชย
นางมัณฑนา วงศ์เงิน
นายวิเชียร สุมนั ตกุล
นายวินจิ รักชาติ
ั
นางสีไพร เหลืองหิรญ
นายอำ�นวย กุลนาพันธ์
นายอ่อน เทือนสูงเนิน
นายแสงอนันต์ รัตนโกมล
นายสร สาระคุณ
นายอนันต์ รัตนคำ�มน
นางเบญจมา บำ�รุงถิน่
นายจรัล รุจเิ รกพัฑฒนะ
นางวิไลวรรณ มณีวงศ์วโิ รจน์
นายบรรจง กุลชิต
นายสุรพล รุจโิ รจน์
นายบำ�รุง แสงสว่าง
นายประเสริฐ อรุณรัตน์
นายปัญญา สุทธศรี
น.ส.พิศวาท มีเมือง
นายสมาน พงศ์ช�ำ นะภัย
นายสำ�รอง ปิน่ นิล
นางวิภาวรรณ รุณสุข
นายชลอ แสงประเสริฐ
นายสากล ทองคำ�จันทร์
นางกาญจนวรรณ วรวุธ
นางทับทิม ชุมเกษียร
นายถนัด วชิรจุตพิ งศ์
นายณรงค์ ถาวรวัตต์
นายประเสริฐ เสรีวตั ตนะ
นายสังข์ พันสนิท

97 นายณรงค์ เจริญผล
98 นายโกมลชัย บุญไชย
99 นายสังวาลย์ สังข์วรรณะ
100 นายบุญพบ ดอนชัย
101 นางสุกญ
ั ญา ดาจง
102 นายเอนก อุบลศุข
103 นายวสันต์ จรภักดี
104 นายสนิท ถนอมรอด
105 นายสมคิด มหิทธาฤทธิไกร
106 นายประดิษฐ์ หอมจีน
107 นายทศพร นาคนาเกร็ด
108 นางสร้อย บุญประคอง
109 นายประยงค์ เต็มดอน
110 นายปรีชา เฉลิมพิชยั
111 นายวาสิต ชโยจ
112 นายเชาว์ ชัชพงศ์
113 นายวินยั ศิรกิ ลุ
114 นายพยนต์ ชืน่ ศิริ
115 นายบวร กุลดิลก
116 นายสุประดิษฐ เหลาแสง
117 นายสุพล ตันติคณ
ุ
118 นางสงวน ไข่แก้ว
119 นายเลิง ศรีสอาด
120 นายธีระพงษ์ ธรรมารักษ์
121 นายเชาว์ สอาดเจริญ
122 นางปริญญา ศุภลักษณ์
123 นายทองหลาง ลานุช
124 นายบุญส่ง ดอกไม้หอม
125 นายสงวน เดชวิศษิ ฏ์สกุล
126 นายสมนึก บุญยืน
127 นายโตก บุญขาว
128 นายสมนึก ทิพย์โพธิ์
129 นายมงคล พิมนล์พนั ธุ์
130 น.ส.อำ�นวย อุบลศิลป์
131 นายพิชยั ถิระศุภศรี
132 น.ส.ปราณีต คงมัน่
133 นายจิตต์ นาดนุกลู
134 นายศิริ เจือวิจติ รจันทร์
135 นางปราณี โชครุง่
136 นายจรูญ ชมภูศรี
137 นายสุรสีห์ สีหะบัณฑิต
138 นายศักดา เดียวหทัย
139 นายวิรชั เบ็ญจพันธุท์ วี
140 นายสมศักดิ์ วัฒนศัพท์
141 นายสุวชั สิงหพันธุ์
142 นายดำ�รงค์ เหมือนภักตร์
143 นายทวี ภุมรินทร์
144 นายเมธี ประจงจิตสกุล
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145 นายสุชาติ พจนสุนทร
146 นายประพันธ์ เกีย๋ วดำ�
147 นายชนะ เดีย่ ววิไล
148 น.ส.นาฏยา อัตรผดุง
149 นายวินยั โรจน์พานิช
150 นางวนิดา รตานนท์
151 นายสมบูรณ์ จันทะปา
152 นายสนิท บุญพิทกั ษ์
153 นางสรวงสิริ ปุญญฤทธิ์
154 นายสมใจ บุญประสิทธิ์
155 นายสมศักดิ์ อินทะเสม
156 นายถวิล กุศลกุล
157 นายสุรศักดิ์ มานะเสถียร
158 นายนราเดช บุญเอีย่ ม
159 นายมานะ ศรีวงษ์วรรณะ
160 นางอัมพร พวงแก้ว
161 นายประภาส เพิม่ พูน
162 นายประพนธ์ งามภักดี
163 นายนิวตั น์ ชูแสง
164 นายปรีชา ศรีทวีป
165 นายสำ�อางค์ โยธี
166 นายชาญวิทย์ อัครศรีวร
167 นายสมศักดิ์ แมดเมือง
168 นายมานิต เพชรลํา้
169 นายมานะ พึง่ พิศ
170 นายสถิตย์ สวินทร
171 นางนุน่ เตียวพานิช
172 นางสำ�อางค์ ปานแก้ว
173 นายสุวทิ ย์ ปานเทวัญ
174 นายสมบูรณ์ ทวีสนิ
175 นายสนัน่ สุนทรารักษ์
176 น.ส.หทัย เอกะวิภาต
177 นางบุญเรือน ดูใจ
178 นางวนิดา ทองโกมล
179 นายรำ�เพย วงษ์เอีย่ ม
180 นายลำ�ยวง เอีย่ มศรี
181 นายนง บำ�รุงถิน่
182 นายประสงค์ รุณสุข
183 นายดำ�เนิน สังขโร
184 นายสุรตั น์ ธีรธนาธร
185 นางวารินทร์ ชลธารเฉลิม
186 นายปรีชา โภคประเสริฐ
187 น.ส.นิยมจิตร สายรัศมี
188 นายจันดี คำ�มาก
189 นางนารี เทศศิริ
190 นายวัลลภ บังเกิดผล
191 นายปราณีต ภูจ่ �ำ เนียร
192 นายสายัณห์ สมพงษ์

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

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

193 นางกาญจนา อันตระกูล
194 นายสุนทร ประจันนวล
195 นายบรรพต อุดมยันต์
196 นางพนอ ทองบ่อ
197 นายศักดิส์ ทิ ธิ์ พัวตะนะ
198 นายดำ�รงศักดิ์ งามแท้
199 นายเยือ้ วรรณบวร
200 นางประวิง สุขสวัสดิ์
201 นายสนใจ หะวานนท์
202 นางยุพี คำ�ภาบุตร
203 นายธนู บุญทรง
204 นายทองคำ� วังโพธิ์
205 นายนพรัตน์ ขำ�รักษา
206 นายสุรนิ ทร์ บัวสุวรรณ
207 นายชัชวาลย์ สุทธิศรีศลิ ป์
208 นายบุญโฮม อยูภ่ กั ดี
209 นายประสิทธิ์ ศุภลักษณ์
210 นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่
211 นายอุดม ศรีประเสริฐ
212 นายสมหมาย ศรีทรสุทธิ์
213 นายจรัส โสมทัศน์
214 นายวิชยั จันทร์สมบูรณ์
215 นายคนอง ศิลปบูรณะ
216 นายชิณวงศ์ ชรินทร์สาร
217 นายณรงค์ สิทธิวงั
218 นายพูนศักดิ์ ลออสุวรรณ
219 นายประวัติ โวหารดี
220 นายธวัชชัย วทานิยกุล
221 นายพิภพ จันทนวรางกูร
222 นายนิสติ เลิศนาคร
223 นายฉลอง ศรีสตั นา
224 นางมนัสนันท์ ขันธ์ตน้ ธง
225 นายพล คูรณารักษ์
226 นายยอดชาย บุณยเนตร
227 นายสมบูรณ์ เขือ่ นพันธ์
228 นายบุญส่ง กิจนุกลู
229 นายนิวตั ร ชาติกานนท์
230 นายกิตติพงษ์ สทิวะวงศ์
231 ร.ตประคิด ปฐมศิรกิ ลุ
232 นายไพบูลย์ ศรีสจั จัง
233 นายอุทศิ วงศ์ปญ
ั ญา
234 นายวิง มียง่ิ
235 น.ส.ลัดดาวัลย์ ล่ามกิจจา
236 นายวนิช สุระแสง
237 นายโกมินทร์ สารพันธ์
238 นายวัฒนา แก้วกำ�เนิด
239 นายชัยวุฒิ ดลอารมณ์
240 นายพงษ์เทพ เจตะภัย
241 นายสุนทร พุทธรักษ์
242 นางพิมพาวรรณ บุญส่ง
ิ โญ
243 นายธีรวัฒน์ พัฒนศักดิภ์ ญ
244 นายสงคราม มหาอุตม์
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245 นางนันทิยา ทิพย์รกั ษา
246 นางจันทร์อบ วงศ์สมั พันธ์
247 นายอนันต์ ภูมเิ นาว์นลิ
248 นายสำ�ราญ อ๊อดกัน
249 นายเทีย่ ง พะเนตรรัมย์
250 นายอาคม เวทย์สภุ าสุข
251 นายสมนึก พันธุม์ ณฑา
252 นายอรรถพร หวังวิวฒ
ั นา
253 นายสมพงษ์ น้อยเสวก
254 นายสุพจน์ ศิรสิ นุ ทร
255 นายสุพจน์ สุคนธโอสถ
256 นางพรรณี บุญวิเศษ
257 นายธีรพงษ์ งามวิไลรัตน์
258 นายผ่าน ใจเย็น
259 นายสมชัย เสวตพันธ์
260 น.ส.ลัดดาวัลย์ จุลกทัพพะ
261 นายบุญภพ ทุง่ สี่
262 นายทรงวุฒิ เทียมทอง
263 นายชาตรี อินดาวงศ์
264 นายสดมภ์ โรจน์เมธา
265 นายมงคล อูเ่ งิน
266 นางนิรตั น์ โหเจริญ
267 นายสวัสดิ์ ดุลย์พชั ร์
268 นายเสรี เติมใจ
269 นายพิสฏิ ฐ์ ภูวนันท์
270 นายเพ็ง กงเหิน
271 นายสมจิตต์ วงศ์วฒ
ั นา
272 นายมิง่ เมือง เกาวนันท์
273 นางทัศนีย์ แสงมณี
274 นายปัญญา ปรีดสี นิท
275 นายสมหวัง เพชรขัณฑ์
276 นายขจรศักดิ์ จรสมาน
277 นายสถิ ไชยเพ็ชร
278 นายชำ�นิ บุณโยภาส
279 นางโศรดา เอ็มพงษ์
280 นายกุญชร พฤทธิสาริกร
281 น.ส.วรรณา กุลทอง
282 น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
283 นางกัลยา ชูพนิ จิ
284 นางสายพิณ วชิรพงศ์พนั ธ์
285 น.ส.มารยาท วิศยางกูร
286 นางศรีสดุ า สิงห์ดารา
287 น.ส.สุมติ รา ฉัว่ ตระกูล
288 นางศุภลักษณ์ สิทธิผล
289 นางอุดมลักษณ์ เฉียบฉลาด
290 นางอรุณศรี กุลวิทติ
291 นางวรรณี สุทศั น์ ณ อยุธยา
292 น.ส.สุภี โกศัยเนตร
293 นางทิพยา จารุนาคร
294 นายกมล เฉียบฉลาด
295 นายไพโรจน์ นิวาสวัต
296 นางพรพรรณ มณฑลรัตน์

297 น.ส.ศิรวิ รรณ โรจนศิริ
298 นายกิติ ศิรวิ ลั ลภ
299 น.ส.ทัศนีย์ รอดแจ่ม
300 นางชืน่ จิต พูพงษ์
301 น.ส.กุลศิริ จุลกะสุทธิ์
302 นางเบญจวรรณ สังข์ทอง
303 นางแจ่มจันทร์ พิรยิ ะพงศ์
304 นายสัมพันธ์ ร่มสายหยุด
305 นายกุศล งวดสูงเนิน
306 นางมาลี โทณานนท์
307 นายฉลอง จริตธรรม
308 นายสมควร รักวนัส
309 นายอเนก วัฒนพานิช
310 นายวัฒนชัย เพชรมุนี
311 นายสมบัติ เครือบุญราช
312 นายสำ�รอง วงศ์หาญ
313 นายประจักษ์ ตันสกุล
314 นายประกิจ จูฑะพงษ์
315 นายลือชัย มณีศรี
316 นายยศ สุขปือ
317 น.ส.สุวนิ ชา ดิเรกวัฒนะ
318 นายวิเศษ จันทร์ทอง
319 นายวัฒนา สมรรคเสวี
320 นางสกุล เธียรไทย
321 นายสง่า แสงดี
322 นายแก้ว ภูรผิ ล
323 นายวีระ สายัณห์
324 นายณรงค์ เฟือ่ งขจร
325 นางบุญศรี สูว่ งศ์ธรรม
326 นางนิตยา ภูรวี โิ รจน์กลุ
327 นายเดชาธร ชัยฤกษ์
328 นายอำ�นาจ รงค์ทอง
329 นายสุพฒ
ั น์ พัฒนวีระกิจ
330 นายโกมล แพรกทอง
331 นายวรัท พรหมโชติกลุ
332 นายสมพร พิมสาร
333 นางลักษณา มกรพันธุ์
334 นายสมชัย ชูศรี
335 นายสมพล พยุงธรรม
336 นายมาโนช วินยั พานิช
337 นายบุญทา เครือคำ�
338 น.ส.สุขศรี ยิม้ ใจบุญ
339 นางวิมาลย์ ประยูรทอง
340 นางสุนทร ทองเผ่า
341 นายสาฑร ทองกลับ
342 นายมา พานพบ
343 น.ส.วรวัลย์ พฤทธิสาริกร
344 นางนวลจันทร์ พานิชสุโข
345 นางปุม้ เทวารัมย์
346 นายวีระพงษ์ สวงโท
347 นางกฤษเนตร ระภาพันธ์
348 นายประสม รุง่ น้อย

349 นายบุญพันธ์ ปัญญารัตน์
350 นายไพโรช นูมหันต์
351 นายปรีชา โสภาภูมนิ ทร์สกุล
352 นายสมยศ กีรติวฒ
ุ กิ ลุ
353 นายธงชัย พรไพบูลย์
354 น.ส.ภัทรี คงสาคร
355 นางประเทือง นุม่ อ่อน
356 นายวิฑรู ย์ พีระวัฒน์
357 นายจีรศักดิ์ จิตรจง
358 นายพิจติ ร แก้วสุดใจ
359 นายบุญล้วน จันทร์นวล
360 นางบุญแก้ว สุขรอบ
361 นายเสงีย่ ม ชะรา
362 นายทองอินทร์ พินจิ มนตรี
363 นางจงรัก ชินบุตร
364 นางยุพดี ฉัว่ บุญเชิด
365 นางวรรณี วงษ์วจิ ติ ร
366 นายสุพจน์ จันทร์สมบูรณ์
367 นางฉวีวรรณ โพธิมะโน
368 นายวิชาญ ฉิมวารี
369 นางสมจิตร์ ลิม่ อัด
370 นางเฉลิม กาบตุม้
371 นายณัฐชัย สุปนิ
372 นางวรรณา อ่อนน่วม
373 นางสมจิตต์ พรหมบุตร
374 นางวัชนี คดพิมพ์
375 นายบุญยก ถุงคำ�
376 นายสมัคร อภินนั ทโน
377 นางวิภา จันทร์แฉ่ง
378 นางประสาน ชาตะศิรกิ ลุ
379 นายชูเชิด สาระไทย
380 นายพยนต์ ประภาพรพิทกั ษ์
381 นายธงชัย จารุพพัฒน์
382 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก
383 นายปรีชา อร่ามพงษ์พนั ธ์
384 นายอำ�นาจ พยุงวงษ์
385 นายมานิตย์ อุตสาหะ
386 นายรุง่ โรจน์ แม้นรอด
387 นายพิศ เขียวสูงเนิน
388 นายอโณทัย คลังทรัพย์
389 นางสมจิตร ทองสุข
390 นายสวง แสงทรัพย์
391 นายวิรตั น์ วันทุมมา
392 นางกนกนาถ น้อยเสวก
393 นายศักดา บุญยเกียรติ
394 นายสุวทิ ย์ ทองเผ่า
395 นางสุรภี นิม่ เซียน
396 นายประชา ธีระวิทย์
397 นางแตง โอชารส
398 นายอุทศิ จูงพงศ์
399 นายพยุง นพสุวรรณ
400 นางประไพพักตร์ ส่วนพงษ์

401 น.ส.บังเอิญ นวะมะรัตน์
402 นางสุรยิ า ศิรวิ ฒ
ั นกุล
403 นางรัชนี จีนปิน่ เพชร
404 นายจักรี มนตรีศาสตร์
405 นางพิศมัย ประทุมมณี
406 น.ส.ลาวัลย์ ศรศิลป์ชยั
407 นางสิรนิ าฎ การะนัด
408 นายไพรัญ พรหมหิตาทร
409 นายวิชาญ ตราชู
410 นายสุชาติ ไทยเพ็ชร์
411 นายพนัส ฤกษ์เจริญ
412 นางสุภาพ จันทร์สวุ รรณ
413 นายสมศักดิ์ เอกะวิภาต
414 น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา
415 นายเกรียงศักดิ์ เสพย์ธรรม
416 นายสุชาติ เตียวพานิช
417 นายวิโรจน์ สนสูงเนิน
418 นายคำ�เปีย่ ง บุคดี
419 นางศุภาภรณ์ มีนาพันธ์
420 นางจิรวรรณ จารุพพัฒน์
421 นางจารุณี วงศ์ขา้ หลวง
422 น.ส.ไพวรรณ เล็กอุทยั
423 นางลีลา กญิกนันท์
424 นายศุภร สุวรรณประทีป
425 นางจรัสศรี สุมาพา
426 นายชาติ สุมานนท์
427 นายโสภณ หะวานนท์
428 นายบุญชุบ บุญทวี
429 นายสกลศักดิ์ รัมยะรังสิ
430 นายภิเษกศิษฎ์ พิลกึ
431 นางวนิดา สุบรรณเสณี
432 นายจรัล ทองสถิตย์
433 นายสมพร ไชยจรัส
434 นายสมภพ สุขวงศ์
435 นายอุดมศักดิ์ สุพรรณพงศ์
436 นายสินไชย บูรณะเรข
437 นางจิรตั น์ บุญเจริญ
438 นางสมปอง รงค์ทอง
439 นายณรงค์ หาญธรรมธร
440 นายสามารถ สุมโนจิตราภรณ์
441 นางยาหยี นครจันทร์
442 นายบัว อุรรี กั ษ์
443 นายสิทธิชยั อึง๊ ภากรณ์
444 นางไฉไล สุวรรณบริรกั ษ์
445 นางสุปราณี ยิม้ เนตร
446 นางจิราภรณ์ นิตนิ าถ
447 นายพรเทพ อุนรัตน์
448 นายโกวิทย์ สุรธรรม
449 นายยรรยง สีหเทพเลขา
450 นายบุนนาค กลีบจำ�ปี
451 นายสนัน่ กิง่ เมืองเก่า
452 นายประวิทย์ จิตต์จ�ำ นงค์

453 นายสรรค์ เชือ้ บุญมี
454 นายเสงีย่ ม จันทร์แจ่ม
455 นายภุชงค์ อินสมพันธ์
456 นายวิสตู ร คำ�วงษ์
457 นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
458 นางนวลสิริ มังกรดิน
459 นางกฤตินี บุญยืน
460 นายสุรพันธ์ ศิรสิ ว่าง
461 นายจำ�นงค์ กาญจนบุรางกูร
462 นายสุรนิ ทร์ ชลธารเฉลิม
463 นายณรงค์ อุทยารัตน์
464 นายณรงค์ ทะวิไชย
465 นายวิทยา ศรีวไิ ล
466 นายสมลักษณ์ เงินแย้ม
467 นายศิรวิ ฒ
ั น์ เผ่าวงศา
468 นายอรุณ เหลียววนวัฒน์
469 นายชำ�นิ สายสุทธิวงษ์
470 นายณรงค์ ปรีชารณเสฏฐ์
471 นายพิศาล วสุวานิช
472 น.ส.วีนสั ศรีพงษ์
473 นายถนอม นันทิ
474 น.ส.สุทนิ กลิน่ จันทร์
475 นายไพโรจน์ สุกนั ฑา
476 นายประสงค์ ซือ่ มาก
477 นายเชิดวิทย์ คงมีสขุ
478 นายมงคล วานิชกูล
479 นายสมนึก นิลกาญจน์
480 นายมนตรี อินทวงศ์
481 นายสัมผัส ชูชว่ ย
482 นายเกียรติศกั ดิ์ ฤทธิธรรม
483 นายถวัลย์ ชาญวิทยา
484 นายชนก ศรีวงษ์รตั น์
485 นายสมพงษ์ พิมสาร
486 นายสมพงษ์ ธรรมโชติ
487 นายพนม ผุดเพชรแก้ว
488 นายเพ็ญ ธรรมโชติ
489 นายสุทธิพงศ์ สนธิไทย
490 นายจำ�ลอง รักรัตน์
491 นายมานพ เลาห์ประเสริฐ
492 นายธงชัย เปาอินทร์
493 นายทวีศกั ดิ์ ธรรมนพวงศ์
494 นายอนันต์ อินกลาง
495 นายสมพร ศิรพิ รภักดีกลุ
496 นางอมรรัตน์ ทองอินทร์
497 นายนิพนธ์ สงวนญาติ
498 นายธนู หอระตะ
499 นายประดิษฐ์ ใจใหญ่
500 นายสุบนิ ปนรัตน์
501 นายสง่า อิสระ
502 นายอดิศกั ดิ์ ลิขสิทธิศ์ ภุ การ
503 นายประสิทธิ์ ธีระพัฒนารักษ์
504 นายสถิตย์ ศิรภิ าพ

505 นายโสดร อ่วมปราณี
506 นายอำ�นวยพร ไวทยการ
507 นายพิเชฏฐ์ ไชยมา
508 นายพรเทพ หิมะเจริญ
509 นายน้อย พึง่ โพธิท์ อง
510 นายสรสิทธิ์ กนิษฐสุต
511 นายจิระ จินตนุกลู
512 นายองอาจ แก้วรัตน์
513 นายวรรณะ ไชยแขวง
514 นายถาวร ทำ�ทอง
515 นายกาวิน ศักดี
516 นางจินตนา กุลนาพันธ์
517 นายจำ�ลอง แสงสว่าง
518 นายสง่า เพชรประดับ
519 นายพินจิ สุวรรณโน
520 นายสุพงษ์ พันธุมโน
521 นายสมชาย รัตนมิง่
522 นายเสน่ห์ หมัน่ พลศรี
523 นายมัด พันสนิท
524 นายหลักชัย หุตะมาน
525 นายธงชัย สวพงศ์
526 นายสมุทร สิงห์โตแก้ว
527 นางพูนทรัพย์ เดชารักษ์
528 นายธานินทร์ จันทร์ประเสริฐ
529 นายกำ�พล รัตนิล
530 นางนพวรรณ จันทรเนตร
531 นายชาญวิทย์ ตาบุตร
532 นางภัททิรา สุนทรสมิต
533 นายเหวย พันสนิท
534 นางสนอง วันทา
535 นางวิสนุ ี จันทพิมพะ
536 นายปิยบุตร พูลสวัสดิ์
537 นายณรงค์ จิตต์ไทย
538 นางพรพรรณ นาคศรีสขุ
539 นายมานะ เสนะวงศ์
540 นายเจริญรัตน์ ฉัตรกันยารัตน์
541 นายสมจิตร บุญไชย
542 นายสุชาติ สุวรรณพฤกษ์
543 นายอนันต์ จันทร์ศรีสรุ ยิ วงศ์
544 นายสุวชิ า ลิม้ วนานนท์
545 นายพิมาน บูรณะพิมพ์
546 น.ส.รัชนี วชิโรดม
547 นายสุจนิ ต์ ตันติพลาผล
548 นายปรัชญา ศรีพร
549 นายจุมพล กาฬสินธุม์ งคล
550 นายเทีย่ ง ด้วงปันตา
551 นายพิสฎิ ฐ เนียมทรัพย์
552 นายสุชาติ ชูพทิ กั ษ์
553 นายชัยยันต์ สมบูรณสิน
554 นายพฤกษ์ จันทพิมพะ
555 นางจิณห์จฑุ า กาโย
556 นางฉวีวรรณ เพ็ชร์สงฆ์
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557 นายปัญญา เกษสุวรรณ
558 นายสุรชัย ลิมปิโกวิท
559 นางกุณฑล สันทัดการ
560 นายยัณห์ ทักสูงเนิน
561 นายวรรธนะ แสงโสดา
562 นายศรศักดิ์ บัวแก้ว
563 นายวินยั วรสวัสดิ์
564 นายณรงค์ศกั ดิ์ อินทรรัสมี
565 นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
566 นางสุจนิ ดา สุวรรณทับ
567 นายสามารถ ชัยชนะ
568 นางอำ�นวย ทรัพย์เพิม่
569 นายสมศักดิ์ สถิติ
570 นายไพโรจน์ สุนทรเสถียร
571 นายพิทกั ษ์ อยูอ่ �ำ ไพ
572 นางครองทรัพย์ มานะยิง่
573 นายเทอดพงศ์ สุภาเพิม่
574 นายสนิท ศรีสรุ ะ
575 นายทวน เรืองสังข์
576 นายนิมติ ร โชติพานิช
577 นายระพี ทุมมัย
578 นายสงบ พิรยิ าสัยสันติ
579 นายวิโรจน์ ศิรพิ นั ธุ์
580 นายสมบัติ เปรมปรี
581 นายบพิตร มณีรตั น์
582 นางอำ�ไพ คงคา
583 นายสุรนิ ทร์ สุขเอมโอษฐ์
584 นายวิรชั ถาวร
585 นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ
586 นายบวรพล ภูจ่ ริ เกษม
587 นายกรัณย์ จันทร์สวุ รรณ
588 นายหิรญ
ั เอีย่ มจันทร์
589 นายโชคชัย มณีนาค
590 นายทนงศักดิ์ ศักดิส์ วัสดิ์
591 นางสมจิตร ศรีสรุ ยิ ะ
592 นายบุญเสริม อัยวรรณ
593 นายสมชาติ ธรรมพิทกั ษ์
594 นายกวีพนธ์ โคตรุชยั
595 นายสุวทิ ย์ จันทราภรณ์
596 นายจิระศักดิ์ สุทธิสมบูรณ์
597 นายเสน่ห์ นาวเหนียว
598 นางทองหล่อ ใจหงษ์
599 นายปราโมทย์ เลือ่ นราม
600 นางจงรักษ์ โหตรภวานนท์
601 นายเส้ง บุญมาทัน
602 นายเฉลิมพล สุดใจ
603 นายประเชิญ จันทะเบ้า
604 นายสมโภชน์ คล้ายนาค
605 นายสุรยี ์ สุภทั รประทีป
606 นายสมศักดิ์ นามวงษ์
607 นายสุรนิ ทร์ ยศอักษร
608 นางระเบียบ มาตะราช

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด
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609 นายสมปอง ศรีสรุ นิ ทร์
610 นายเสวก สุจณ
ิ โณ
611 นายไพจิตร วิบลู ย์พงศ์
612 นายปราโมทย์ ฮูเซ็น
613 นายบัญญัติ ศรีมนั ตะ
614 นายชัยยุทธ แม่นยำ�
615 นายวิโรจน์ วุฒเิ สน
616 นายเสถียร ณ พัทลุง
617 นายถาวร พุดตานทอง
618 นายวิชติ พัฒนโกศัย
619 นายบรรณเลิศ รัชตกุล
620 นายชัยทัต ไตรรัศมี
621 นางละมุล อภิรฐั เมธี
622 นายประเสริฐ คนต่�ำ
623 นายกิตติเดช สงวนเกียรติ
624 นายสุรยิ า กลางเคือ่ ม
625 นายอุดม ไชยวงศ์
626 นายสมยา ทัศนสุวรรณ
627 นางบุญสม ชำ�นาญภักดี
628 นางพรพิมล ทองคงหาญ
629 นายบุญเลิศ นุกลู รัตน์
630 นายวิษณุ รัตนาพันธุ์
631 นางวยุภรณ์ บุญนิล
632 นายมี ตาสม
633 นางนงคราญ กุลณดี
634 นายสันต์ จันทร์เปล่ง
635 นายจำ�นงค์ จงเจริญ
636 นายสมควร สุรภพพิศษิ ฐ์
637 นายถวัลย์ บุญสิทธิ์
638 นางยินดี สลักลาย
639 นายไพโรจน์ ภิญโญสรศักดิ์
640 นายสุพร บุญญาเดช
641 นายอนุพนั ธ์ อินทะมุสกิ
642 นายมนู สมจิตร
643 นายประสาท สุพรหมอินทร์
644 นายสมชาย ดิษฐศร
645 นางจันทนา สุวสิ ษิ ฐ์
646 นายประเสริฐ เถือ่ นบัวระบัติ
647 นายเจริญชัย ลัดขุนทด
648 นางปราณี คงมัน่
649 นายทวีสขุ สิทธิกร
650 นางสายหยุด สาเขตร์
651 นายพิจติ ร ชัยรัตนาอาภรณ์
652 นางเกศราวัลย์ ทวีสนิ
653 นายวิชยั เถรว่อง
654 นายวีระศักดิ์ จำ�ปา
655 นายกุย ยอดอุทา
656 นายสุดสาคร ศักดิส์ งู
657 นายทองหลาง นาทันคิด
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658 นายณรงค์ อินทุลกั ษณ์
659 นายวิจติ ร เกษสัมมะ
660 นายชัชวาลย์ เพ็ชร์สงฆ์
661 นายนนท์ โสภิษฐานนท์
662 น.ส.บัวเรียว ขัดศรี
663 นายวิรญ
ุ พวงมาลัย
664 นายเพีย้ น พุม่ ฟัก
665 นายอัมพร ปิน่ อาภรณ์
666 นายขรรค์ชยั ศรีสรุ ยิ ะ
667 นายปรีดี ลอยมี
668 นายแปลก พิมลไทย
669 นายประสิทธิ์ ธงหนึง่
670 นายสุธรรม บุญมี
671 นายวีระ ยาคล้าย
672 นางวรุณยุพา คำ�ลือ
673 นายสมบูรณ์ ตือ้ ตัน
674 นายธำ�รง วงษ์วจิ ติ ร
675 นายสัญญา สุจริตพงศ์
676 นายปรากฏ มากชู
677 นายวุฒชิ ยั มัสอูดี
678 นายละมัย เชือ้ เพ็ชร์
679 นายวิรชั คล้ายจินดา
680 นายณรงค์ ขำ�หิรญ
ั
681 นายปรีชา ภูจ่ บี
682 นายพินติ ย์ โห่อวยชัย
683 นางวิภาวรรณ หงสกุล
684 นายปรีดา แพงพิบลู ย์
685 นางจรรยา ธนาฐิตากร
686 นายสถาพร บุญสาใจ
687 นายสาน วงษ์สวาท
688 นายเฉลย สุขถาวร
689 นายยา บินมามะ
690 นายประพันธ์ ยอดยิง่
691 นางเล็ก สินสมบัติ
692 นายบริบรู ณ์ สวัสดิเวช
693 นายศิริ สมสนิท
694 นายบวร แก้วดวงดี
695 นายวัชรชัย ไชยบุญเรือง
696 นางเพียงพิศ คำ�บุญลือ
697 นายอุทยั ทิพย์บรรเทิง
698 นายรักษ์พงษ์ ทองอร่าม
699 นายประศาสน์ วิสทุ ธิกลุ
700 นายบุญธรรม มัน่ ใจ
701 นายจรุง คงเจริญ
702 นายสนัน่ ภัทรโชติ
703 นายขวัญอยู่ วงค์นม่ิ
704 นายปฏิวตั ิ เทพานวล
705 นายทิพย์ ถามถ้วน
706 นายวิเชียร วัณโณ

707 นายสุรพจน์ สุทนิ
708 นายเฉลียว รอดกลึง
709 นางสายสมร คมวัชรพงศ์
710 นายณัฎฐพล คันธารัตน์
711 นายณรงค์ สุจริต
712 น.ส.จรวยพร ตระกูลวงศ์
713 นายจรูญ วิเศษสุวรรณภูมิ
714 นายสนัน่ วีระธรรม
715 นายวิรชั นาคทองกุล
716 นายประเสริฐ จิตสมบูรณ์มติ ร
717 นายประชุม แสงกล้า
718 นายประภาส อํา่ ทอง
719 นางวาสนา อยูพ่ ะเนียด
720 นางบุญนำ� วงศ์สวุ รรณ
721 นายเสนอ ไรกลาง
722 นายวินยั พวงแฉล้ม
723 นายจำ�รัส ทองป้อง
724 นายเทพินทร์ อักษรศรี
725 นายรวม เวียงคำ�
726 นายอุบล ลีละทีป
727 นายสุเมธ อุดมมนกุล
728 นายไสว นามคำ�
729 นายเทพ มณฑากุล
730 นายรังสิต มุขยประเสริฐ
731 นายประสิทธิ์ รักหอม
732 น.ส.ยิง่ รัตน์ ทรงบรรจง
733 นายประชา ตันจริยานนท์
734 นายสมสุข เพ็ชรขัณฑ์
735 นางประไพ คงคานนท์
736 นายชาญ ปิน่ ทอง
737 นายธวัชชัย วนปฏิพทั ธิ์
738 นายประสิทธิ์ จิว้ สกุล
739 นายสำ�ราญ อภิรกั ษากุล
740 นายประเสริฐ ลิม้ รสสุข
741 นายเป็ง แปงใจ
742 นายชวาล ทัฬหิกรณ์
743 นางศศิธร อ้นวงษา
744 นายประสิทธิ์ บุญเกิด
745 นายกมล สุกนั ธา
746 นายสำ�รวย สังข์วรรณะ
747 นายวีระ ดีนวลพะเนา
748 นายประทวน อุตตโรทัย
749 นายสำ�รวม จิตรดา
750 นายสมหมาย สินทิพย์
751 นายวุฒพิ นั ธ์ โฆษจันทร
752 นายคำ�นึง วนกรกุล
753 นางบุญสืบ เอีย่ มขำ�
754 นางบุปผาชาติ รักษ์หริ ญ
ั
755 นายสันติภาพ ยังชุม่ ชืน่

756 นายประสิทธิ์ บุญสุข
757 นางปราณี รัตนาพันธ์
758 นายนิโรจน์ วชิระพงษ์
759 นายประยูร อยูจ่ ยุ้
760 นายเกียรติกอ้ ง พิตรปรีชา
761 นางกอจินดา มัคไพบูลย์
762 นางผ่องพรรณ กาทอง
763 นายประสิทธิพร ปักษาสวย
764 นายสุนติ ย์ ภูรกี ลุ
765 นางบุญชู ศรบุญทอง
766 นางสุวรรณี เสวตพันธ์
767 นายพิชยั พานิชกุล
768 นายพงษ์ชยั ไชยพงศ์
769 นางเกษร อินทราวิวารัตน์
770 นายสมพงศ์ วรรณวาสน์
771 นางวาสนา ธรรมรักษา
772 นายกองมี เลิศลํา้
773 นายโกศล สุดแสวง
774 นางพัชนันท์ กิจสุนทร
775 นายมนต์ชยั ฟักทอง
776 นางนงนาถ อาภรณ์
777 นางอัมพร สุคนธ์พานิช
778 นางภาวนา ลรรพรัตน์
779 น.ส.พรรณงาม ตันสมพงษ์
780 นายเจตน์ ศรีเรือง
781 นายบุญปาง ถาวรหมืน่
782 นายนิมติ ศรีภกั ดี
783 นายประทัง สุวรรณกูฏ
784 นายวิฑรู ย์ จเร
785 นายฉัตรชัย รัตโนภาส
786 นางบุญชู สายศิริ
787 ร.ตณัฐธนนท์ ปพนพัชร์นาวิน
788 นายไพฑูรย์ ศรทอง
789 นายชอบ เพชรคง
790 นายชัย ฤทธิรงั ศรีโรจน์
791 น.ส.นภาพร คงมีลาภ
792 นายชยันต์พล รุณสุข
793 นางจิดาภา จิตรการนทีกจิ
794 นายชนะ เปลีย่ นมา
795 นายสงคราม บรรจงแจ่ม
796 นายอุทยั พูนเพ็ง
797 นางปัญจนีย์ ธีรานุวฒ
ั น์
798 นายวิโรจน์ ภุมรินทร์
799 น.ส.อัมพร นันทภาณุวฒ
ั น์
800 นายเมตตา อารีย์
801 น.ส.ณัฐกาญจน์ ไชยกาล
802 นายโสภณ สังเมฆ
803 นายโสด สังข์ทงุ่
804 นายมนตรี ศิรมิ าศ

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ประจำ�ปี 2553
จำ�นวน 307 ราย เป็นเงิน 921,000.00 บาท
1 น.ส.อุษา นาคชื่น
2 น.ส.ธวัลรัตน์ อินทรศุภมาตย์
3 น.ส.ภาวิณี สันติกลาง
4 นางมุกดา พงษ์เพ็ชร
5 นางสุขสม บุตรานนท์
6 น.ส.ทองดี ธนะวาสน์
7 นายวีรพล การกสิขวิธี
8 น.ส.วรานิษฐ์ อริยศศิชานนท์
9 น.ส.ศรีนวล คอนเอม
10 น.ส.ดวงพร วัฒนากวิน
11 น.ส.วรินทร์พร พัฒนะโชติบูรณ์
12 นายพิทยา เพชรมาก
13 นางสุภัทธนา แฉ่งสุวรรณ
14 น.ส.อุษา พิจิตรศิริ
15 น.ส.ศิริกูล หมอดี
16 นายไวโรจน์ หิรัญรัศมี
17 น.ส.วันทา ศิริโสม
18 น.ส.พัชรินทร์ ชาดิษฐ์
19 น.ส.ภคนิจ วินิจสร
20 น.ส.วราภรณ์ ศิริประเสริฐ
21 น.ส.จุฑาทิพย์ มีสวัสดิ์
22 น.ส.วรินย์ กมลรัตน์
23 นายนันทชิต ย้อยแสง
24 น.ส.ชลดา ชาญช่าง
25 นางฉวีวรรณ โพธิมะโน
26 นายแก้วใหญ่ หาทูล
27 น.ส.เรณู สุวรรณรัตน์
28 น.ส.สุขศรี ยิ้มใจบุญ
29 นางทัศนีย์ โกศลยุทธกุล
30 น.ส.ประภาวรรณ บ่างวิรุฬห์รักษ์
31 นายปกรณ์ ไก่แก้ว
32 น.ส.ดนยา เวโรจน์ (คล้ายพุก)
33 นางอำ�พร เทียนศิริ
34 น.ส.ชดช้อย เทียนทอง
35 น.ส.จำ�เนียร เผือนดา
36 น.ส.จันทร์เพ็ญ จิตตริยกุล
37 นางนันทิชา งึมสันเทียะ
38 น.ส.ยุพรินทร์ วีระวัฒน์
39 น.ส.เตือนใจ ศุภนคร
40 น.ส.อินทิรา ขจายแสง
41 น.ส.พวงผกา จันทร์ศรี
42 น.ส.สุกัญญา บุญสุวรรณ
43 นายสำ�เริง มากมี
44 น.ส.จุฑารัตน์ หอระตะ
45 น.ส.อัมพร เกตุทอง
46 น.ส.จารุนันท์ นาคสมุทร

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

นายพีระเดช กิจโกศล
น.ส.อัมพร เอี่ยมสะอาด
น.ส.สงวน มูสิกะ
น.ส.ชนิดา เกตุแก้ว
น.ส.นวลจิต ทำ�นุพรพันธ์
นายนฤดล ณ นคร
นางปรียา จันทร์สอง
น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา
น.ส.ถนอม โมปัญดิษฐ์
น.ส.บรรจงลักษณ์ วังศิลาบัตร
น.ส.วลาวัลย์ ยรรยงค์
นายประเสริฐ ติยานนท์
นายภิเษกศิษฎ์ พิลึก
น.ส.ขนิษฐา น้าสุนีย์
นายเอ๊ด พวงธรรม
น.ส.ปทุม บุญนะฤธี
น.ส.ฐิตินันท์ สุรัตน์โสภณ
น.ส.วรรณา กุลทอง
น.ส.อรุณ น้อยจาด
นายสมชาย กุลพญา
น.ส.ประนอม นิ่มสว่าง
น.ส.สุรีย์ จันทร์นิ่ม
น.ส.แน่งน้อย สุทธิถวิล
น.ส.อุ่นจิตร์ สุวรรณโชติ
น.ส.กรณรักษ์ ช่างไม้
นายชัยวุฒิ สมคะเณย์
น.ส.ชุติมณฑน์ โอมาก
นายสมหมาย เอกะวิภาต
น.ส.สุรีรัตน์ เกิดสุข
น.ส.มณี ประสาทแก้ว
น.ส.อรสา บุญสูงเนิน
น.ส.นิรมล สุขก้อน
น.ส.ประภา ชนะ
นายสุภโชติ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
นายอธิรัตน์ ชื่นชูศิลป์
นายอรรถสิทธิ์ ด่านชูธรรม
นายจำ�ลอง ไชยณรงค์
นายสมเกียรติ กระทอง
น.ส.แสงแข นาคสินธุ์
น.ส.พรรณี เด่นรุ่งเรือง
น.ส.นันทภรณ์ เทพนภา
นางกุลนันทน์ กิจสำ�ราญกุล
นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
น.ส.วสา สุทธิพิบูลย์
น.ส.กาญจนา เศรษฐกร
น.ส.สุวิน สิทธิบุตระ

93 นางยุพดี ฉั่วบุญเชิด
94 น.ส.สุภี โกศัยเนตร
95 นายกิจจา เจนการยิง
96 น.ส.สุภาภรณ์ ชุ่มตา
97 นางพรพรรณ มณฑลรัตน์
98 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
99 นางลีลา กญิกนันท์
100 นายสัณห์ชัย ศรีพล
101 นายโกวิท ฉายสุรีย์ศรี
102 น.ส.อังคณา ผั้นสืบ
103 น.ส.สมศรี ทะฟู
104 นางดาริกา พุทธวงศ์
105 น.ส.กาญจนาภรณ์ คำ�แสง
106 นายวิชิต ศรหนองกุง
107 นางนงลักษณ์ คงสาคร
108 น.ส.ศิวพร สุวัฒนา
109 น.ส.กัณฐริกา อรรถสิษฐ
110 น.ส.สังเวียน คงสาคร
111 นายณรงค์ อะกึ่ง
112 น.ส.จินดา มั่งมูล
113 น.ส.เนาวรัตน์ วงศ์สุภาภรณ์
114 น.ส.อำ�ไพวรรณ สุวรรณประภา
115 นายพรหมมาตร์ ยุทธณรงค์
116 น.ส.อุทิศ เทือกท้าว
117 นางอัญชลี รอดภัย
118 น.ส.รัชนีกร อักษรถึง
119 น.ส.มณฑา แดงบางดำ�
120 นางรัตนา บุญรอด
121 น.ส.สมคิด มาบจะบก
122 น.ส.สุมาลี ใจชนะ
123 น.ส.ปิยะนุช ปิยเธียรสวัสดิ์
124 นางสุภาวดี คงเจริญ
125 น.ส.พัชณี ไชยานนท์
126 นางพงศ์จินต์ เชื้อสกุล
127 น.ส.ไพรวัลย์ ปั้นแจ่ม
128 นายสุกิจ รักพานิชแสง
129 นางทิพยา จารุนาคร
130 นางวรรษมน สระวารี
131 น.ส.ปิยรัตน์ วรรณปักษ์
132 นายโสดร อ่วมปราณี
133 นายศิริ เจิดจง
134 น.ส.ขนิษฐา รักษาสัตย์
135 นายวีรชัย บุญสนองโชคยิ่ง
136 น.ส.อภิลักษณ์ ณ วงศ์
137 นายอมรศิลป์ สุวรรณอักษร
138 น.ส.สุทิน กลิ่นจันทร์
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139 น.ส.สมพร ชลิศราพงศ์
140 นายสวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์
141 นายสมชัย มาเสถียร
142 น.ส.นภาพร คงมีลาภ
143 น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล
144 นายบรรเทิง สินไชย
145 นายปรีชา พานิชมาท
146 นายมุนินทร์ เขียวน้อย
147 นายโสพล เอกสุข
148 นายกลม ทรงแก้ว
149 นายวิรัตน์ มาช่วย
150 นายประทีป มุ่งนากลาง
151 นายจำ�รัส สีหมอก
152 น.ส.พิศมัย สงค์ชนะ
153 น.ส.สำ�อางค์ แสงทอง
154 นายสมพร้อย มั่นศิริ
155 น.ส.วิไล ฉวีวรรณากร
156 น.ส.นัทธมน ตันกันภัย
157 น.ส.กุลศิริ จุลกะสุทธิ์
158 น.ส.พรรณงาม ตันสมพงษ์
159 นายณรงค์ สุจริต
160 นายธานี ฉายศรี
161 นายศุภชัย เมืองมุงคุณ
162 นางรัตนา ฉิมเกิด
163 น.ส.ประโลม โพธิเพ็ง
164 น.ส.นิยมจิตร สายรัศมี
165 นายธนัญชัย ปิงหา
166 นายสมเลิศ จันทร์ค�ำ
167 นายสมยศ กีรติวุฒิกุล
168 น.ส.ลัดดาวัลย์ จุลกทัพพะ
169 น.ส.ลาวัลย์ ศรศิลป์ชัย
170 นายวิเชียร เกื้อชู
171 นายสมนึก ทิพย์โพธิ์
172 นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์
173 นายโกศล สุดแสวง
174 น.ส.ชนิดา หงษ์ทอง
175 นายกรทอง นันทะเสนา
176 นายสุพจน์ นิวาสเวช
177 น.ส.อัมพร นันทภาณุวัฒน์
178 นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม
179 นางยศนันท์ พรหมโชติกุล
180 น.ส.ไปรยา สุตนพัฒน์
181 นายประดิษฐ์ หอมจีน
182 นายธุระ ชาชิโย
183 นายปัญญา ปานรักษา
184 นายอนันต์ ขันคำ�

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

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

185 น.ส.สุภาพ เฟื่องอักษร
186 นายวาสิต ชโยจ
187 น.ส.ภัทรี คงสาคร
188 นายกฤษณ์ เกื้อชู
189 นายนาคินทร์ สุตนพัฒน์
190 นายปานชัย แผนมุนินทร์
191 น.ส.ประธานรัถ วรรณธำ�รง
192 นายสิงห์ อยู่ในธรรม
193 น.ส.วีนัส ศรีพงษ์
194 น.ส.รัชนี วชิโรดม
195 น.ส.อรอนงค์ ชัยชนะสุวัฒน์
196 นายไชยรัตน์ ทองก้อน
197 นางนิฤมล ทัดมอญ
198 น.ส.ยิ่งรัตน์ ทรงบรรจง
199 นายสุชาติ วทนะกาญจน์
200 นายชาตรี สุมะโน
201 นายทะยอย ไขศรี
202 น.ส.ไพวรรณ เล็กอุทัย
203 นายณรงค์ มั่งคั่ง
204 น.ส.บังเอิญ นวะมะรัตน์
205 นางสิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์
206 น.ส.ทวี อิสรานนทกุล
207 นายสังเวช พระลับรักษา
208 น.ส.จรีรัตน์ เกตุประทุม
209 นายประเสริฐ มาลีวงษ์
210 น.ส.อภิชา พัศวงษ์
211 น.ส.รุ่งรัตน์ ทองส่งโสม
212 น.ส.ศิริวรรณ โรจนศิริ
213 น.ส.ขนิษฐา ดิษฐบรรจง
214 นายชาลี กุลชาติวิชิต
215 น.ส.จิณัทฐิกา(อรชร) มาแก้ว
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216 นายมโน มนูญสราญ
217 นายสมโภชน์ วิจิตร
218 น.ส.พรศิริ เวียงเก่า
219 น.ส.อัมพร ถาวงษ์กลาง
220 นายสมปอง สุขขะ
221 นายเอนก ลิ้มประเสริฐ
222 น.ส.หทัย เอกะวิภาต
223 นายบัณฑิต โพธิ์น้อย
224 นายจักรพงศ์ อุบาลี
225 น.ส.จิราภรณ์ วัชรสินธุ์
226 นายชัยณรงค์ นิระ
227 นายเสงี่ยม จันทร์แจ่ม
228 นายบรรลือศักดิ์ อวยพร
229 นายไตรรัตน์ ศรีสุราช
230 นายประชา ธีระวิทย์
231 นายสมบัติ เครือบุญราช
232 น.ส.พนิดา จุลกิยานนท์
233 นายศิริ เจือวิจิตรจันทร์
234 นายศิริพงษ์ นพประเสริฐ
235 นายสนั่น เหลียงไพบูลย์
236 นายบัณฑิต นาคแก้ว
237 นายพนม อินทรพันธ์
238 นายอุทิศ จูงพงศ์
239 น.ส.สาวิตรี ทองไพจิตร
240 นายจำ�นงค์ จงเจริญ
241 นายโชติ กุณาใหม่
242 น.ส.ณัฎฐากร เสมสันทัด
243 นายเสกชัย ฟุ้งสุข
244 นายอิสรภาพ กลิ่นจันทร์
245 นายอัฐพงศ์ ชมภูนุช
246 นายผจญ สุปันนะเวช

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

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

รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ประจำ�ปี 2553
(รวม 616,110.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน
2 นายวุฒิไชย ไชยวรณ์
3 นายธนันดร วรรณมณี
4 นายสมชัย ศรีสุนทร
5 น.ส.เพ็ชร์ลัดดา ยอดคำ�ปัน
6 นายรังสัน ภูชมศรี
7 นายธีรเดช ศรีวิชัย
8 นายทองอินทร์ พินิจมนตรี
9 นางจันทร์ศรี กันทะวงศ์
10 นายสมศรี ทะฟู
11 นายอุดม แก้วตุ่น
12 นายเสน่ห์ ตามศักดิ์
13 นายอัฒพงษ์ มนุภา
14 นางเพ็ญศรี ศรีจันทร์
15 นายประสงค์ กันฟอง
16 นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย์
17 นายบุญเทียม สุทธสม
18 นางวชรภรณ์ รัตนวีระพันธุ์
19 นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน
20 นายวรวิทย์ ลงวุฒิ
21 นายละเอียด มีเนตรทิพย์
22 นางพรนภัส ร้อยบาง
23 นางกิ่งฟ้า ใยเกษ
24 นางจรัลรัตน์ มาเอม
25 นายวิเชียร สุขมะโน
26 น.ส.นิฐริน ชลกุลจนา
27 น.ส.เสาวภา รังศาสตร์
28 นายนิกร นันทพัฒน์ปรีชา
29 น.ส.พรปวีณ์ แสงแก้ว
30 นางณัฐวรรณ เปาริก
31 นางมุกดา พงษ์เพ็ชร
32 นายวีระ วรธงไชย
33 น.ส.นิตยา ยิ้มเฟือง
34 นายธนกฤต ขำ�คมเขตร์
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35 นายอนุชิต แตงอ่อน
36 น.ส.ดวงพร วัฒนากวิน
37 นางละเอียด หมอยาดี
38 นายสุธีร์ เปาริก
39 นายปพน ปิยะกุล
40 นายปรัญญา เสนาฤทธิไกร
41 นายชูชีพ ขวัญทอง
42 นายมณฑล อยู่เย็น
43 น.ส.ทองดี ธนะวาสน์
44 นางชนิตา พุ่มพวง
45 นางจำ�ปี ใจคุ้ม
46 นายพนม คราวจันทร์ทึก
47 นายวิลาศ อิ่มอัด
48 นายอุดร ตรีลาภี
49 นายสุปัน บุตรสมบัติ
50 นายนิเวศน์ ทับเอี่ยม
51 นายเพิ่ม พรมทอง
52 นายซีน บูชาดี
53 นายธัญยธรณ์ ธนรัชต์เรืองกิจ
54 นายสุรชัย นาจำ�เริญ
55 นายชาติชาย สุวรรณชาติ
56 นายวุฒิชัย ปักกลาง
57 นางนิภา ศุภชัยวัฒนา
58 นายอัสสดา เกื้อกากร
59 นายสมพงศ์ ห่อไธสง
60 นายอนา อนาวิโล
61 นายเกษม เหมทานนท์
62 นางอินทิพร กุบแก้ว
63 นางวัชรินทร์ ประเสริฐสุทธิ์
64 นางดวงพร ปิยางสุ
65 นายชัยชนะ เพ็ญธัญกิจ
66 น.ส.วลีรัตน์ ม่วงวงษ์
67 นางอรชร เพ็งแจ่มศรี
68 นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี
69 นางปาณิตา งามสอาด
70 นายสุวิทย์ ธรรมวิเศษ
71 นายทรงศิล ดวงแก้ว
72 นางเกวลิน อริยานุวัฒน์
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ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ป่ า ไ ม้ จํ า กั ด

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

73 นางสุภา มาลากุล ณ อยุธยา
74 นายสมควร สุรภพพิศิษฐ์
75 นางนิตยา สายแวว
76 น.ส.สุขศรี ยิ้มใจบุญ
77 นายมาโนช ชื่นฉํ่า
78 น.ส.กิตติมา สืบราษฎร์
79 นายอนุพงษ์ อุ่นเรือน
80 นายสุรพล มะโนสา
81 นายศุภกิจ เสืออุดม
82 นางขวัญลักษณ์ ปัญญาภูมิสถิตย์
83 นายอุทิศ โชติรัตน์
84 น.ส.อารีย์ จันทร์สุข
85 นายวิศิษฎ์ เลิศมงคล
86 นางสมมารถ บางประดิษฐ์กุล
87 นายภาสกร มีศิริ
88 น.ส.ชดช้อย เทียนทอง
89 น.ส.ฐิติมา สิงห์โต
90 นายคำ�รณ พุฒนิล
91 นายศุภดิตถ์ พวงธรรม
92 นายสิทธิชัย หมัดสี
93 นายโกเมศร์ ศิรินุพงศ์
94 นายวสุพล(มนัส) เพิ่มพูนขันติสุข
95 นายจรัญ นาคพน
96 น.ส.กนกกาญจน์ เดชจูด
97 นายสุเทพ บัวจันทร์
98 นายสรศักดิ์ ศิลา
99 น.ส.พิทยา บุญรอด
100 นายสมใจ ธาระพุฒ
101 นายจำ�เริญ ผดุงชอบ
102 นายสมชาย สาระถี
103 นางเพ็ญรัตน์ คงฤทธิ์
104 นายรัตติกาล นวลแก้ว
105 นายพินิตย์ โห่อวยชัย
106 นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม
107 นายสนม ฤกษ์เจริญ
108 นางพรรณี ยันตรกิจ
109 นางเพลิน ปานดำ�รงค์
110 นายสมหมาย หอมช่วย
111 นายสมมาส พิกุลทอง
112 นายสมโภชน์ คล้ายนาค
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นายสมพร ฤทธีอิทธิพัทธ์
นางอารีย์ ทองแก้วเกิด
นายสมลักษณ์ ศรีหิรัญเดช
น.ส.สุวภา พันธุ์ทอง
น.ส.พนาวัลย์ โรจนดำ�รงค์
นางศิริเนตร ขุนศรีหวาน
นายวิษณุวัต ตันติโกวิทย์
นายแปลก พิมลไทย
นายธนิต เพ็ชรสัจจะ
นายสยามรัฐ อวัยวานนท์
นายปรีชา โชโต
น.ส.วรัญรดา พรมจินโน
นายบรรจบ หนูอุไร
นางนิภา แก้วชูชื่น
นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ
นายเรวัต สุขทอง
นายรณชัย สุวรรณมาลา
นางรัชนี รัตนพันธุ์
น.ส.วราภรณ์ คงสมา
นายชาญณรงค์ คงสะอาด
นายวิรัตน์ ไสยะ
นายนิวัฒน์ ชูแสง
น.ส.ศิริวรรณ โรจนศิริ
นายอภิเชษฐ์ เพ็งแก้ว
นายเจริญ พรหมดวง
นางวิมล โสมสง
นางนัฐธิดา แสงภู่
นางเสาวณีย์ วัฒนาสันติกุล
นายวิสุทธิ์ บุญธรรม
นายบรรจบ ธัญพันญู
นายวินิต รัตนชู
นายสำ�ราญ เพ็ชรพลพันธ์
นายภาสกร ทองคำ�
นายสุชาติ ปิยะกาญจน์
นางสมปอง รงค์ทอง
นายไพโรจน์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
น.ส.มณี ประสาทแก้ว
น.ส.สุวารี ใยเผือก
นายกฤช วรรณพงษ์
น.ส.นพวรรณ รักษากลาง
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3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

น.ส.ธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์
นายวิชาญ อัยศูรย์
นายธนกร ศรีไทย
น.ส.สุทิศา รวมเงาะ
นายวินัย ร่วงราช
นายสมใจ ช่วยสุด
นายเพลิน หวานขัน
นายเกียรติศักดิ์ ปรีดา
นายอธิคม อภัยพงษ์
นางอุษณีย์ กันทพงษ์
นายวิสิฐ สาลีพันธ์
นางวิภาวรรณ รุณสุข
นายบุญธรรม สมสุข
นายพุทธิพงษ์ สำ�ราญรมย์
นายบุญรัตน์ ช่วยจะโปะ
นายรณชัย ปิ่นแก้ว
นายสมเนตร สว่าง
นางวิภา จันทร์แฉ่ง
นางลัดดาวัลย์ ประสาร
น.ส.วนิดา สุขี
นายภูวดล ราชแดะหวา
นายบุญคล่อง คำ�เจริญ
นายสุเทพ ทองศิริพันธ์
นายสมคิด ลิ่มตระกูล
นายปรีชา สาสุนีย์
น.ส.พิศมัย สงค์ชนะ
นายสวงค์ จงแจ้งกลาง
นายเชิญ เชยงูเหลือม
นายสมชาย ชื่นอุรา
นางเบญญาภา ช้อยจอหอ
นายเขียด สินปรุ
นางขวัญเรือน อัครศรีวร
น.ส.สุณิส ยอดนาม
นายสนิท นุ่มสงค์
นายบุญเวช บุญทองแก้ว
นางรัชนี จันทรพาหา
นายเลิศฤทธิ์ ปราณี
นายสุเทพ ขึงกระโทก
นายขวัญชัย บุญเมือง

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,910.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

น.ส.สุนีย์นุช พงษ์อนันต์
นายนัทที บุญฤทธิ์
นายประเสริฐ อรุณรัตน์
นายปทุม พงศกรเฟื่องฟู
นายจรัญ บุญประเสริฐ
น.ส.ผาทิพย์ ช่วยเนียม
นายวรพจน์ ทิพลือชา
นายมนัส จองนุ้ย
นายภูริชวัน(กริช) บุษบก
นายวิรัตน์ บุญพรหม
นายสุชาติ ทองพุ่ม
นายพันธ์พงศ์ คงแก้ว
น.ส.รัตนศิริ พิมลไทย
น.ส.ประธานรัถ วรรณธำ�รง
นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

รายชือ่ ผูร้ บั เงินทุนสวัสดิการเพือ่ บำ�เหน็จสมาชิก
ประจำ�ปี 2553
(รวม 914,091.58 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสุเทพ คีมกระโทก
2 นายลบ กาศมณี
3 นางกุหลาบ นิ่มหนู
4 นายมณเฑียร บุญเหลือ
5 นายนิรัตน์ บุญญวงศ์
6 นางธัญพร สงเคราะห์
7 นายนพดล นาชิน
8 นายสาย ชุดขุนทด
9 นายธวัชชัย แก้วอำ�ไพ
10 นางกัญญา ธีระพัฒนารักษ์
11 นายสายัณห์ ลิมปิษเฐียร
12 นายจรัญ นาคพน
13 นายมานพ เชาว์ช�ำ นาญ
14 นายพงษ์พันธ์ ปัดชา
15 นายปราชญ์ เรไร
16 นายสงคราม เสียงสูง
17 นายศุภดิษฐ์ สันติเดชา
18 น.ส.ประเพชร ดำ�รงไทย
19 นายประสาท จินตรานันต์
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จำ�นวน(บาท)
5,000.00
2,244.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,808.00
2,000.00
3,499.65
5,000.00
5,000.00
2,268.00
2,097.00
2,090.15
2,518.95
2,000.00
4,616.80
5,000.00
3,513.00

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

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

20 นายปลอดประสพ สุรัสวดี
21 นายสมศักดิ์ ธูปโชติ
22 นายร่วมศักดิ์ ฉิมพลี
23 นายศฤงคาร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
24 นายกมล เปรมปรุงวิทย์
25 นางประทุม เจริญผ่อง
26 นายรัชต์ ปั้นสุวรรณ
27 นายนรินทร์ สุขประภาภรณ์
28 นายถกล บำ�รุงตระกูล
29 นายชุมพล ชาญวิรัตน์
30 นายนิธิศ(ไพศาล) สุรชาติ
31 นายสำ�รวม ทองรักษ์
32 นายทองคํ้า เจริญศิลป์
33 นายเจอดพงษ์ มกรมณี
34 นายภุชงค์ ธรรมานุวงศ์
35 นายอมร อินแถลง
36 นายอรุณ เฉลยถิ่น
37 นายธรรมเนียม บริกูล
38 นายพิทยา รัฐกาญจน์
39 นายศุภโชค ขัตติยะมาน
40 นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช
41 นายพิทยา เพชรมาก
42 นายปรีชา คชพล
43 นายนิพนธ์ อนุกูล
44 นายศิริ มงคลประเสริฐ
45 นายสนั่น พรหมโณมัย
46 นายสวัสดิ์ นาควะรี
47 นายลอย ท้าวดี
48 นายนิคม สายควนเกย
49 นายพนัส รัตน์นราทร
50 นางระวีวรรณ เพิ่มพูน
51 นายจำ�นงค์ แจ่มใส
52 นายวันชัย วรรณวงค์
53 นายศรราม พงศ์ไพโรจน์
54 นายสงกรานต์ ยิ่งเจริญ
55 น.ส.กรณรักษ์ ช่างไม้
56 นายอธิสันต์ พรรณอธิโรจน์
57 นายอรัณย์ ตันติวิสุทธิ์
58 นายประชา ลือชูวงศ์

122
2,449.10
2,000.00
4,407.70
2,000.00
5,000.00
3,422.25
2,728.00
3,997.00
5,000.00
2,540.00
5,000.00
5,000.00
3,410.50
5,000.00
3,826.40
2,640.05
3,451.35
2,112.30
5,000.00
2,314.00
5,000.00
5,000.00
2,804.00
3,000.00
2,640.00
2,333.00
2,311.00
4,904.40
2,000.00
2,413.00
2,000.00
3,692.70
2,000.00
2,000.00
2,030.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

59 นายสุริยนต์ ไชยชมภู
60 นายประภาส เครือแก้ว
61 นายอาทิตย์ สิขัณฑกนาค
62 นายวราวุฒิ ฤกษบุตร
63 นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์
64 นายพินิจ จินต์จันทรวงศ์
65 นายดิเรก สุขเจริญ
66 นายสุรัตน์ แสนเย็น
67 นายกระจ่าง จันทร์เพ็ง
68 นายธรรมนูญ แก้วอำ�พุท
69 นายปรีชา สงค์รัตน์
70 นายธำ�รง หิรัญสาย
71 นายจรินทร์ อินทร์แก้ว
72 นายนิวัฒน์ เหล่าวิศาลสุวรรณ
73 นายธงชัย จิตตวรากุล
74 นายสนทยา ทิพย์วารีรมย์
75 นายบุญธรรม ผากิ่ง
76 นายทวีศักดิ์ พรรณพงษ์ศิลป์
77 นายวิทูร เชาว์นวม
78 นายภิเศก สาลีกุล
79 นางวิมล นาคสมบูรณ์
80 นายจำ�ลอง หมุนหวาน
81 นายอุดม ยกฉวี
82 นายคำ�มี แข็งแรง
83 นางทองอินทร์ เป็กทอง
84 นายสุรสิงห์ วรกุลสวัสดิ์
85 นายชูเกียรติ รัตนเสรี
86 นายบุญมี ครูภิรมย์
87 น.ส.ประโลม โพธิเพ็ง
88 นางเกตุชฎา โตตาบ
89 นายเกษม สหพัฒนวนา
90 นายสม เอกบุตร
91 นายอรุณเดช ภารัตนวงศ์
92 นายแสวง ไอยรากาญจนกุล
93 นายอดุลย์ หงษ์อุดร
94 นายประยูร เหมาะทอง
95 นายปรีชา สุวรรณคาม
96 นายระพินทร์ ดีวงศ์มาศ
97 นางปรียา จันทร์สอง

2,000.00
2,000.00
4,878.15
2,667.50
3,665.75
5,000.00
3,712.80
3,472.25
4,626.90
5,000.00
3,462.75
2,000.00
2,658.70
2,439.80
5,000.00
2,815.45
4,551.75
4,812.00
4,806.40
5,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
3,706.92
2,000.00
5,000.00
5,000.00
2,105.10
2,997.60
4,779.60
5,000.00
2,000.00
5,000.00
4,189.45
5,000.00

98 นายสมชัย เพียรสถาพร
99 น.ส.วิไล ฉวีวรรณากร
100 นางละออง แสนยาพันธุ์
101 นางสะอาด เนื่องอุทัย
102 นายประยูร ถิ่นเปลือย
103 นายเทพรักข์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
104 นายเสถียร ต้นคำ�
105 นายทองคำ� สีพูแพน
106 นายบุญเรือง กันกา
107 นายแลบ งามผ่องใส
108 นายอิสระ การชัยตระกูล
109 นายยุทธ เป็กทอง
110 นายแถม คะเชญชาติ
111 นายนพรัตน์ นาคสถิตย์
112 นายโสมนัส เวชพันธุ์
113 นายปรีชา กระดุมจิตร
114 นายวิฑูรย์ อินทร์อุดม
115 นายประเวช ภูติประวรรณ
116 นายวัลลภ แวววิจิต
117 นายสำ�รวย รถทอง
118 นายกาจ อินเฉิดฉาย
119 นายประพันธ์ ผลพันพัว
120 นางจา ยอดพันคำ�
121 นางทองหัน มาคะคม
122 นายโลม แวกประโคน
123 นายสุรพล เจริญรักษ์
124 นายณัฐกิตติ์ พวงจิตร
125 นายปราโมทย์ อารยะพันธ์
126 นายคำ�ธร คุ้มแก้ว
127 น.ส.วรินทร์พร พัฒนะโชติบูรณ์(วัฒนากวิน)
128 นายสนชัย ลาชโรจน์
129 นางบุญเรือน คูณแก้ว
130 นางแสงทิพย์ คำ�โสพันธ์
131 นายบุญมี แสงศศิธร
132 นายหลัด ศรีรักษา
133 น.ส.รัชนี วิสุทธิแพทย์
134 นางทัศนีย์ โกศลยุทธกุล
135 นายประหยัด อินแต่ง
136 นายสุธี วิสุทธิเทพกุล

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,062.40
4,749.75
2,972.70
2,664.80
2,162.25
2,725.20
3,151.20
2,000.00
2,839.00
4,476.57
5,000.00
5,000.00
3,781.20
3,369.60
5,000.00
2,000.00
4,755.70
5,000.00
2,000.00
2,007.20
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,316.80
4,189.90
5,000.00
3,069.00
3,746.25
5,000.00
2,944.80
5,000.00
3,936.45
3,537.60
5,000.00

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์
นายประสิทธิ์ วาจรัส
นางคูณ ดวงเพ็ชร์
นายทองแดง วันเพ็ญ
นายไพโรจน์ ดาราเพ็ญ
นายสุรินทร์ วินิจฉัย
นายสามารถ อภินันทโน
นายทรงกลด ประเสริฐผล
นายชำ�นาญ สุขศรีงาม
นายสุเทพ เลาหะเดช
นายสันติ ภมรปฐมกุล
นายศิริพงษ์ ขันซ้าย
นายชาญชัย ชาญยุทธกูล
นายบุญเทียม สุทธสม
นายบัณฑิตย์ เพชรกาฬ
นายสัมพันธ์ ดีพันธ์
นายทับ เสียงสูง
นายดวง เจนจัดการ
นายวชิระ กลิ่นระคนธ์
นายวิจิตร ศรีคงทน
นายวิเศษ รุ่งสอาด
นายวินชัย แววสว่างวงศ์
นายอุดม ตันวัฒนธนากุล
นายเนียน ผลให้
นายธิติพันธ์ เวรุวณารักษ์
นางปรียา เวียงศิริ
นายมนต์ชัย ธีโรภาส
นายสมเกียรติ บุญเรือง
นายวิริยะ เกชรารัตน์
นายวีรวัฒน์ วัฒนธีรกุล
นายสัมฤทธิ์ อ่อนแสง
นายบุญจันทร์ ดวงแก้ว
นายถนอม อักษรเจริญ
นางกุลนันทร์ บุญมาทัน
นายเดชา วัยกิจ
นายสมใจ คงบุญ
นางอัมพร วสเกษม
นายสุพจน์ ธูปบูชา
นายเล็ก มั่นคง
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5,000.00
2,612.40
2,697.20
2,448.90
5,000.00
3,014.40
3,915.95
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,145.28
5,000.00
5,000.00
2,411.10
5,000.00
5,000.00
3,006.00
2,189.70
5,000.00
2,000.00
5,000.00
4,930.40
5,000.00
5,000.00
4,259.64
2,000.00
5,000.00
3,699.30
5,000.00
5,000.00
3,897.90
3,114.10
2,220.30
2,348.00
4,376.65
5,000.00
3,779.10
4,903.65
2,673.25

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

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

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

นายอภิชัย ศรีเดช
นายสุเทพ สังข์คีรี
นายรุ่งโรจน์ จำ�นงค์วัฒน์
นายสายัณห์ มรรคประเสริฐ
นายสุดใจ รำ�พึงนิตย์
นายกำ�จร อัทธุโน
นางกรรณา จิตตรัตนานันท์
นายประหยัด ปินตาริน
นายสุข แก้วฟู
น.ส.แน่งน้อย สุทธิถวิล
นายสำ�ฤทธิ์ ประดิษฐ์ค่าย
นายจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย์
นางอรุณี ปิ่นทอง
นายศรีวรรณ คำ�วงศ์
นายประสงค์ สังข์วรรณ
นายภูษิต บัวทอง
น.ส.สำ�อางค์ แสงทอง
นายจรัญ แสนธิ
นายเสรี คึมยานาง
นายนิพนธ์ หงษ์ด�ำ เนิน
นายไพโรจน์ วาดเขียน
นางดวงพร ปิยางสุ
นายเทิดศักดิ์ พิทักษ์ธรรมคุณ
นายอนันต์ ฉายอรุณ
นายพร ทองแดง
นายวิรัตน์ เวียงชัย
นายเทอดศักดิ์ แปลงมาลย์
นายฆเณศวร์ เทียนสมจิตร
นายจันทร์ นวลแก้ว
นายสมบัติ ทิพยเนตร
นายบัญญัติ ชุยลา
นายนันทศักดิ์ วงศ์วนากุล
นายภาณุวัฒน์ อินทรสิทธิ์
นายนริศ ต่างสุข
นางรัชนี เกตุแก้ว
นายใจ จันทร์นวล
นายโชติฤทธิ์ ชวัติชัย
นายพิสิทธิ์ โกอินต๊ะ
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5,000.00
3,675.00
5,000.00
5,000.00
2,907.45
2,655.25
5,000.00
4,331.00
2,568.70
2,461.00
2,428.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
3,800.95
3,834.35
3,127.40
4,842.15
5,000.00
2,153.60
5,000.00
5,000.00
2,108.85
2,000.00
5,000.00
2,341.75
3,616.20
2,938.50
4,332.75
4,746.75
2,691.75
5,000.00
5,000.00
2,431.00
4,254.75
4,914.05

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

นายพนม คราวจันทร์ทึก
นางอนงค์ บุญล้อม
นางสมเตือน ตรีชิตร์
นายทรงชัย มณีอินทร์
นายบุญธรรม เมฆหมอก
นายวินัย ตาบประสิทธิ์
นายประยุทธ กลางอรัญ
นางลํ้า รัตนากร
นางเกษร ว่องสาริการ
นายวันดี สุวรรณละออง
นายธีระพันธ์ อินทรทัต
นายวันชัย เจริญผล
นายวิวัฒน์ งามงอน
นายสง่า ขุนทรง
นายพนัส วงษ์รัตนะ
นายวิสุทธิ์ โลหรักษ์
นายจวน เชื้อสายมาก
นายบุญฤทธิ์ ภูริยากร
นายสิงหราช ยามมี
นางมันฑนา รัตตโอภาส
นายสิทธิพร อุทัยทัศน์
นายดิเรก วงศ์สัมพันธ์
นายถาวร เพียรมาก
นางชมชื่น คำ�พุฒ
นายสมนึก มีนา
นายบุญยืน ศรีวงศ์
นายสำ�รวย ศรีเกตุ
นายสง่า จุดาบุตร
นายกระบวน ชูแก้ว
นายวิชาญ ทวิชัย
นายสายัณห์ สิงหพันธ์
น.ส.วันเพ็ญ กังสนานนท์
นายสวัสดิ์ คำ�วงษ์
นายสมบัติ สร้อยทอง
นายเฉลิมชาติ มณีสุธรรม
นายพิชิต สุโขทัย
นายเชิดชัย นิลัมภาชาต

2,506.50
5,000.00
2,039.25
5,000.00
2,329.85
4,929.15
3,140.41
2,074.85
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
3,584.35
2,000.00
3,000.00
2,157.00
2,000.00
3,344.04
2,459.70
2,000.00
3,683.25
5,000.00
4,844.00
3,311.20
2,062.62
2,000.00
2,193.80
3,407.65
2,000.00
2,560.00
4,446.20
5,000.00
2,935.80
2,000.00
2,540.00
5,000.00
3,848.00

รายชือ่ ผูร้ บั เงินทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพ
สำ�หรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ประกันชีวติ
ประจำ�ปี 2553
(รวม 200,000.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายทองบุญ ใจมา
2 นายพิจิตร แก้วสุดใจ

จำ�นวน(บาท)
100,000.00
100,000.00

รายชือ่ ผูร้ บั เงินทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพ
สำ�หรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ประกันชีวติ (พวงหรีด)
(รวม 105,000.00 บาท)
ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายอุบล จันทราภานุการ
2 นายวิบูลย์ ผาดไธสง
3 นายพนัด นันทรัตน์
4 นายสมใจ อ่อนสง
5 นายสมหาย อินสุวรรณ
6 นายสัญชัย เริ่มพยับ
7 นายทรงศักดิ์ เหง้าจันทร์
8 นายสายฝน อ่อนแช่ม
9 นายประเทือง มันเลาะ
10 นายดวงแก้ว บัวแฝง
11 นายสหชัย ธรรมสุรีย์
12 นายประเวทย์ แก้วสุดใจ
13 นายจันแดง คำ�กุดตุ้ม
14 นายสังวล รัตนจันทร์
15 นายบุญเฮือง สิทธิ
16 นายกาวิน สุขถาวร
17 นายวงศ์ พิงขุนทด
18 นายธวัชชัย ขจิตเวทย์
19 นายสนุทร สาคะศุภฤกษ์
20 นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
21 นายหัด มาตา
22 น.ส.วารี สุพล
23 นายไพฑูรย์ จรเด่น
24 นายจำ�นง ข้ามสาม
25 นายประสิทธิ์ จิตบรรจง
26 นายดาวรุ่ง ยะอนนันต์
27 นายรุ่งเรือง หาญศึก
28 นายทศวรรษ ธงไชย
29 นายประสาน หิรัญญามาศ

จำ�นวน(บาท)
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

30 นายวรา บัวสาลี
31 นายบุญชัย อินทวงศ์
32 นายสีธร บุญตัน
33 นายชวรัตน์ ทัศนเมธิน
34 นายจรัญ มูลไว
35 นายจิระพล พรหมทอง
36 นายศรีจันทร์ ศรีแก้วนิชย์
37 นายสุธรรม สุทธาวาสพงษ์
38 นายบุญส่ง น้อยเนตร
39 นายธันยบูรณ์ ส่วนโคกกรวด
40 นายบรรจบ พงษ์อ�ำ นวยกฤษ
41 นายบุญทอง ใจมา
42 นายดนัย คชปัญญา
43 นายวิชัย อิ่นคำ�
44 นายสมยศ สิทธิบุตร
45 นางดัชนี สารพันธ์
46 นายอดิศักดิ์ ประทุมมา
47 นายณรงค์ จันทร์เจริญ
48 นายยงยุทธ ศรีวิสุทธิ์
49 นายสำ�เนา วงษ์ษา
50 นายโกวิท ปัญญาตรง
51 นายบัญญัติ ซุยลา
52 นางพัชรา ศิลปานนท์
53 นายสุวัฒน์ แสดงคุณ
54 นายธวัชชัย เสถียรกาล
55 นายวิเชียร พ่วงเจิม
56 นายวรรธโน บุญชู
57 นายเอก ไชยศรี
58 นายสม สีเกี๋ยง
59 นายเกรียงศักดิ์ พรทรานนท์
60 นายวิสูตร คำ�วงษ์
61 นายสุวิทย์ เทพปัญญา
62 นายสิทธิพร อุทัยทัศน์
63 นายพิจิตร แก้วสุดใจ
64 นายช้วน สุขเกษม
65 นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ฤาไกร
66 นายไพศาล ช้างทอง
67 นายสุเมธ กองมณี
68 นายชนะ ชนะพันธ์
69 นายสุนทอล ขวัญอ่อน
70 นายอรรณพ นิติศานนท์
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1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

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

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

เดือนปี
ม.ค.2553
ก.พ.2553
มี.ค.2553
เม.ย.2553
พ.ค.2553
มิ.ย.2553
ก.ค.2553
ส.ค.2553
ก.ย.2553
ต.ค.2553
พ.ย.2553
ธ.ค. 2553
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ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
ประจำ�ปี 2553
(รวม 2,602,000.00 บาท)
รายการโอน
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์

จำ�นวน
(บาท)
91 ราย
9,100
989 ราย 98,900
102 ราย 10,200
1,009 ราย 100,900
75 ราย
7,500
1,081 ราย 108,100
109 ราย 10,900
1,049 ราย 104,900
81 ราย
8,100
972 ราย 97,200
86 ราย
8,600
958 ราย 95,800
99 ราย
9,900
930 ราย 93,000
91 ราย
9,100
885 ราย 88,500
600 ราย 120,000
6,432 ราย 1,286,300
217 ราย 21,700
779 ราย 77,900
112 ราย 11,200
937 ราย 93,700
141 ราย 14,100
1,164 ราย 116,400

รายชือ่ ผูร้ บั เงินทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพ
บิดา มารดา คูส่ มรส และบุตร (พวงหรีด)
ประจำ�ปี 2553 (รวม 321,000.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายแขก ลิ้มประเสริฐ
2 นายเพ็ชร์ เหมือนเจริญ
3 นายพัด ช่างซ้อง
4 นายจักรพันธ์ วัฒนศัพท์
5 นายจรูญ หวานขัน
6 นายเพ็ชร ตาคำ�

จำ�นวน(บาท)
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

7 นางนพมาศ ศรียาภัย
8 นางเกี๋ยง พรมมา
9 นายวสันต์ ชูสม
10 นายฉลวย เทพนภา
11 นายเชื้อม ชัยสิทธิ์
12 นางชบ นนทก
13 นางบุญทอง นิรัติศัย
14 นางบุญมา เกศยะรา (มารดา)
15 นายเงี๊ยบซี แซ่ตั๊ง
16 นายทองอินทร์ มูลเอ้ย
17 นายถัด ทินวงศ์
18 นายนันท์ นิวาสเวช
19 นายสุรพล สุวรรณวิมล
20 นางวรรค ตันสกุล
21 นายเล่ เทศะ
22 นางแผน แก้วสำ�ราญ
23 นายไพโรจน์ อัตนโถ
24 นายปั่น ระไวกลาง
25 นางสมสุข บุญยงค์
26 นางเผือน โพธิ์ทิพย์
27 นายสุนทร แสงสุวรรณ
28 นางจันทรา จินะ
29 นางสุภาพร วงษ์เวียง
30 นายจำ�นิตย์ จินดาวงศ์
31 นางฝน แซ่เซียว
32 นายอินทนต์ แสงประสิทธิ์
33 นางทองรวม สิงห์ชาติ
34 นางปี จันทร์เพ็ญ
35 นายบุญช่วย หรรษา
36 นางสงัด โล้หนู
37 นางพัชนี ดอกดวง
38 นางซ่อนกลิ่น พูลเลิศ
39 ร.ต.ต.เยื้อน อนันตศิริ
40 ด.ญ.กันติชา ภูดลธนรัฐ
41 นายหลง เจาะจง
42 นายเภา จารุไชย
43 นางอารีย์ ขันโท
44 นายวันเฉลิม พันธะพุมมี
45 นางเพียร เขียวน้อย

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

46 นายสุระ แต่งผิว
47 นางประยูร เงางาม
48 นายสุข สมฤทธิ์
49 นายดำ�รง อินทรสมใจ
50 นายสุรศักดิ์ แก่นแสนดี
51 นางวรรณา วิทยาพร้าว
52 นางสำ�รวย อรมเวช
53 นายไข่ สุทธนะ
54 นางมาลี อินไชยเทพ
55 นางวันดี ตาตระกูล
56 นางสุระนี นครพนันธ์
57 นางเลียม บุญทวงศ์
58 นายนวล เชื้อสะอาด
59 นายยืน ทางแกง
60 นายวิจิตร สุทธิเลิศ
61 นางก๋วน อํ่าอ้น
62 นายอภิชาต ชาระวัฒนะ
63 นางเกียง แซ่กิม
64 พ.ต.ท.สมชัย บุญเมือง
65 นายชวลิต หุตะมาน
66 นางเพียร จิตต์เพียร
67 นางจันทร์ทิพย์ มณีวรรณ
68 นายริน สว่างวงศ์
69 นายทด พันธุ์ไพโรจน์
70 นางสาคร จุ้ยวรามิตร
71 นายถวิล เทพวิจิตร์
72 นางสุนีย์ อินสวัสดิ์
73 นางจีน จอมขวา
74 นางแก้ว เนื่องกลิ่น
75 นางทองหล่อ บุญประเสริฐ
76 นางประไพ ดวงกมล
77 ด.ช.ธาวิน หนูสั้น
78 นางสฤษดิ์ บัวจันทร์
79 นางสงัด ดีพันธ์
80 นางกิมเอง แซ่ตั้ง
81 นายจรัญ พึ่งภพ
82 นายตา ลำ�ดับ
83 นายหล่อ เที่ยงตรง
84 นายไพบูลย์ ตันติ์ทวีสุทธิ์
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85 นางจิตราภรณ์ เทพสุต
86 นายลอย สุรจิตร
87 นางสุพัตรา บุญโยภาส
88 นายสุรพงศ์ ระวีแสงสูรย์
89 นายประสิทธิ์ เฉิดฉายพันธุ์
90 นายลมูล ศิลปานนท์
91 นางเกษร โพธิ์สุวรรณ
92 นายสมคิด พันธุ์งาม
93 นายดำ�รง เกียรติสิบ
94 นายสมควร เนียมหอม
95 นายสวิง จันทร์กระจ่าง
96 นายเล่งเส็ง แซ่อ้วง
97 นายทองใบ อรรถพร
98 นางโฮม สุฉายา
99 นายสุนทร ซักตั่น
100 นายวีระ ฉวีชัย
101 นางเอิบ บุญกุศล
102 นายน้อย ทองโคกสี
103 นางปราณี เหลี่ยมเย็นใจ
104 นายเอกพล ชำ�นิการ
105 นายสกล แก้วเรือน
106 นางอ้น สุทธนะ
107 นายเจริญ ไวยกาญจน์
108 นางมะลิวรรณ จันทร์พาณิชย์
109 นายวีระ อ่อนคำ�
110 นางยุวดี แซ่โก
111 นางสอาด แซ่โง้ว
112 นางคำ� ท้วมอ้น
113 พ.ต. ชัยณรงค์ แสงมณี
114 นายสงัด อินทวงศ์
115 นางแฉล้ม ภู่หนู
116 นางสวาสดิ์ นาโสก
117 นางพันธุ์ทิพย์ ไพชยนต์
118 นายมา คำ�ดี
119 นางฉะอ้อน ผาสุก
120 นายเนียม เบญจพงศ์
121 นางเงิน ศรเจริญ
122 นายชุบ บัววิเชียร
123 นายช่อ เนื่องชัง
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นายฉาย กลิ่นสุมาลย์
นายชื่น มูสิกะ
นายแช่ม อโณทัย
น.ส.ฉวีวรรณ ไชยมงคล
นายเทียน สินไชย
นางสังข์ หม่องคำ�หมื่น
นายวีระ ปานทน
นางเคลื่อน นวนวิลัย
นายจารม มัคไพบูลย์
นายลี กองสันเทียะ
นายมานิตย์ เวียงนาค
นางแฉล้ม กาญจนสุนทร
นางใบ บุตรเพียร
นางม่วยเจี่ย แซ่ซิ้ม
นายเที่ยง จินจาคาม
นายเอกราช ทาเขียว
นายจิตต์ ดอนชัย
นายเหลิม พรหมห้อง
นายฉนัย คำ�เฉย
นายอุดม จันทนะ
นางสมศรี รักเมือง
จ.ส.ต.บท วังทะพันธ์
นางเทียมตา อรุณกิจ
นางพุฒิ กาลจักร
นางสมปอง เกิดแก้ว
นายเหรียญ เอี่ยมศรี
นายธีระวัฒน์ ฉุดเฉลย
นางละมัย พุ่มแก้ว
นายดำ� แก้วใจ
นายบรรพต กิติศรี
นางศีล น้อยสุวรรณ
นางประเทือง อํ่าทอง
นายลี สมภาวงษ์
นายซอน อุดสม
นายสมร พรมเพ็ชร์
นายก๋องแก้ว กันกา
นายอรุณ เจนการยิง
นางเสาวนีย์ ทองดี
นางชญาดา สินธุรัตน์
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นายวิชัย หาญภักดีนิยม
นายพัว พันธ์เสาร์
นายปั๋น เครือสาร
นางฉะอ้อน ศรีสวัสดิ์
นายสำ�เนียง หมวกสันเทียะ
นางหลวง แก้วทาสี
นางแปลง ถุงนอก
นายอาทร นิ่มรัตน์
นายขอน พุ่มสร้าง
นายน่วม แก้วปาน
นางปุ้ย ธาตทองคำ�
นายไสว จันทร์โชติ
นางบุญมี อุดบัววงศ์
นายถม มาแจ้ง
ด.ช.สุรนาท เกาลวณิชย์
นางสังวาลย์ อู่ตุ้ม
นายศิริพร อาณัติวงศ์
นายยิ้ม เจริญเนาว์
นายสุนทร ขัติยวรา
นางกิมเอ็ง แซ่ลิ้ม
นายกิมกี ชีวิเจริญ
นายเวทัส อภิรักษากุล
นายขอม ถาวรแก้ว
นางเพ็ญ แก้วธรรมานุกูล
นางซ่อนกลิ่น จำ�เดิม
นางประทุม เอี่ยมปาน
นางหนูหับ เต็มรัตน์
นายลัย คฤงคาร
นายสมาน เรืองพุ่ม
นายปี๋ บุญส่ง
นางเจือ ตรีมงคล
นายเลื่อน เทือกต๊ะ
นายสมบูรณ์ สะศรีสังข์
นายสมพร พันธุ์ดี
นางพริ้ม วงศ์วาสนา
นายช้วน อินทสงค์
นางฐิตาภรณ์ มาลาคำ�
นางกิมลี้ แซ่เตี้ย
นางสี พงศาชวลิต
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พ.ท.อาวุธ นิธิวราวรรณ
นายทองพูน บุตรวิชา
นางทองศรี แซ่ซิ้ม
นางปิ่นทอง บัวเผียน
นางจวน ทองเพ็งจันทร์
นายหยุด ลายเงิน
น.ส.อาภาวรรณ โกอินต๊ะ
นางรำ�เพย แสงศร
นายยอบ ฉงวน
นางบัวแก้ว พรหมวัชรานนท์
นางจันสม ข่มอาวุธ
นางเจียร เสนปิ่น
นายจวน แก้วช่วย
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รายชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจาก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำ�ปี 2553
(รวม 60,000.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสังวร รัตนจันทร์
2 นายสมนึก ท้าวพา
3 นายโกวิท ปัญญาตรง
4 นายสถิต ใจนวล

จำ�นวน(บาท)
20,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาสมาชิก ประจำ�ปี 2553
(รวม 13,000.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางวิไลวรรณ นิวาสเวช
2 นางยุวดี ดีงามเลิศ
3 นายชาญวิทย์ สิริการ
4 นายคำ�เผียน คงชาลี
5 นายใจคิด วงศ์พิพัพธ์
6 นายสวงค์ จงแจ้งกลาง
7 นางพรพิมล อมรโชติ
8 นายชัยณรงค์ กงชัยภูมิ
9 นายรังสรรค์ เหลาภา
10 นายสมคิด เสนาะสัมต์
11 นายพัฒนพงศ์ ศรีระสันต์
12 นายเสถียร กุศลคุ้ม
13 นายวิทักษ์ โพธิ์ศรีมาตย์

จำ�นวน(บาท)
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

รายชื่อผู้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์
ประจำ�ปี 2553
(รวม 994,131.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
จำ�นวน(บาท)
ด้านสาธารณกุศล
1 ห้องสมุดประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
900.00
2 ห้องสมุดประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี
900.00
3 ผ้าป่า โรงเรียนราษฎร์รังสรรค์
1,000.00
4 ผ้าป่า สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา
1,000.00
5 มูลนิธิสันติสุข
500.00
6 สลากกาชาด
30,000.00
7 เงินช่วยเหลือสมาชิก น.ส.มณี
4,000.00
1,000.00
8 ผ้าป่า สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์
9 ผ้าป่า สอ.ครูกาฬสินธุ์
1,000.00
1,000.00
10 ผ้าป่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
11 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ 2,500.00
12 สำ�นักงานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 500.00
13 มูลนิธิการประถมศึกษา อ.วังสะพุง
500.00
5,000.00
14 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 38 ปี
15 สร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 1,000.00
16 พระรูปจำ�ลองพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
4,999.00
3,000.00
17 สนับสนุนการจัดสัมมนาขบวนการสหกรณ์ไทย
18 สนับสนุนการดำ�เนินงานมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร 7,500.00
1,000.00
19 ผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านบน จ.นครสวรรค์
20 สนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตกรรม
6,000.00
21 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย
1,000.00
5,000.00
22 ผ้าป่า โครงการวนศาสตร์เพื่อชาติฯ
23 มูลนิธิศรีบุญยานนท์
10,000.00
1,000.00
24 สอ.สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จก.
25 สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จำ�กัด
1,000.00
26 สอ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำ�กัด
1,000.00
27 สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
1,000.00
28 ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำ�พร้า
500.00
29 ร่วมปฏิบัติธรรมและไถ่ชีวิตโคกระบือ วัดนํ้าไหล
500.00
30 ผ้าป่าสามัคคี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
1,000.00
31 ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2
1,000.00
32 ผ้าป่าสามัคคี สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล
1,000.00
33 ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
500.00
500.00
34 ผ้าป่าสามัคคี กรมพลาธิการทหารบก
35 ผ้าป่าสามัคคี สอ.ราษฎร์บูรณะ
1,000.00
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36 สนับสนุนช่วยการศพมารดา น.ส.พิมพ์ลดา
10,000.00
37 กฐิน สอ.ครูศรีสะเกษ
500.00
38 กฐิน สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
500.00
39 กฐิน สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
500.00
40 กฐิน สันนิบาตสหกรณ์ฯ
500.00
500.00
41 กฐิน กระทรวงวัฒนธรรม
42 สนับสนุนจัดเตรียมของขวัญมูลนิธิสันติสุข
1,000.00
43 มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
500.00
44 ช่วยเหลือการศพ สอ.กรมประมง
5,000.00
45 กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี
500.00
2,000.00
46 กฐิน สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำ�กัด
47 กฐินพระราชทาน สอ.มหาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
3,000.00
48 ผ้าป่าสามัคคี สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาฯ
1,000.00
49 สนับสนุนหารายได้พัฒนา รร.ขนาดเล็ก สอ.ครูพังงา 500.00
1,000.00
50 ผ้าป่าสามัคคี สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จำ�กัด
51 กฐิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
500.00
500.00
52 กฐิน สำ�นักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 กฐิน กองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 2 500.00
54 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10,000.00
55 สนับสนุนการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมอุทยานฯ 2,000.00
56 สนับสนุนการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล กรมส่งเสริมฯ
500.00
57 สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับ กอส. 5,000.00
58 กฐินพระราชทานกรมป่าไม้
5,000.00
59 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ฯ
3,000.00
500.00
60 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สอ.ครูลพบุรี ประสบอุทกภัย
61 กฐิน สอ.ทีทีแอนด์ที
1,000.00
500.00
62 ผ้าป่าหนังสือ สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 กฐิน สอ.สหภาพแรงงานฟูรูกาวา
500.00
64 กฐิน สอ.สยามนิสสัน
500.00
65 กฐินพระราชทาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
1,000.00
66 สนับสนุนการจัดงานสำ�นักส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 1,000.00
67 ผ้าป่าสามัคคี รพ.ท่าวังผา
500.00
68 มูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์
10,000.00
69 สนับสนุนสื่อการเรียน การไฟฟ้านครหลวง
500.00
ด้านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
70 ขุดท่อระบายนํ้า กรมป่าไม้
60,000.00
71 สนับสนุนการจัดงานและร่วมทำ�บุญ กรมอุทยานฯ 10,000.00
72 สนับสนุนจัดงานเกษียณอายุราชการ(กอส. กปม.) 15,000.00
73 สนับสนุนจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้
40,000.00

74 สนับสนุนจัดทำ�โล่รางวัลกีฬาเปตอง (สำ�นักฯ 15) 3,000.00
75 สนับสนุนจัดงานวันสถาปนากรมอุทยานฯ
40,000.00
76 สนับสนุนจัดงานวันปิยมหาราช กรมป่าไม้
20,000.00
77 สนับสนุนแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมอุทยานฯ
5,000.00
78 สนับสนุนซื้อโต๊ะหินอ่อน สำ�นักวิจัยและพัฒนาฯ 10,000.00
79 สนับสนุนจัดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตวป่า 17,622.00
80 สนับสนุนจัดงานเทศกาลปีใหม่ กรมอุทยานฯ
20,000.00
81 สนับสนุนค่าโล่ “คนดีศรีสหกรณ์”
1,800.00
82 สนับสนุนค่าเข็มทองคำ� “คนดีศรีสหกรณ์”
42,340.00
ด้านทุนการศึกษา
(โรงเรียนป่าไม้อุทิศ และสถาบันการศึกษาชุมชนรอบข้าง)
20,000.00
83 สนับสนุนซ่อมอาคารเรียน รร.ป่าไม้อุทิศ 2
84 มอบทุนการศึกษา รร.ป่าไม้อุทิศ 11 แห่ง
156,500.00
85 สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการด้านสหกรณ์
20,000.00
12,000.00
86 มอบทุนการศึกษา รร.สารวิทยา
87 มอบทุนการศึกษา รร.สารวิทยา
16,000.00
88 มอบทุนการศึกษาคณะวนศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ 10,000.00
89 สนับสนุนการศึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
1,000.00
90 สนับสนุนจัดค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ม.เกษตร 5,000.00
91 สนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนบางบัว 50,000.00
ด้านบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
92 นายปรีชา ใต้เมืองปาก
10,000.00
93 นายวัฒนา สมเพ็ชร
3,000.00
10,000.00
94 ครอบครัวนางสมใจ ทำ�กล้า
95 ครอบครัวนางกรรณิการ์ สุรินทร์
5,000.00
3,000.00
96 นายณรงค์ โต๊ะเหาะ
97 นายประวิทย์ ด้วงมุขพะเนา
5,000.00
98 นายบุญเรียง แสงราชา
10,000.00
99 นายอมรินทร์ ถิ่นถาน
5,000.00
100 นายสีทน สีตื้อ
3,000.00
101 นายสมโภช จะระนะรัตน์
10,000.00
102 นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
10,000.00
103 นายสหัส บุญญาวิวัฒน์
10,000.00
104 พันตรีเจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์
10,000.00
105 สิบเอกวิทูล เทียมเงิน
10,000.00
106 นายสน ใจราช
3,000.00
107 นายจะคา หล้าจา
5,000.00
108 นายมะสุ วนาสมบูรณ์
5,000.00

109 นายศรวิชัย กีรติประกาศกุล
5,000.00
3,000.00
110 นายจะบู จะเคาะ
111 ครอบครัวนายบรรดิษฐ์ ศรีสืบ
5,000.00
112 นายนัฐพงษ์ หนองโศรก
5,000.00
3,000.00
113 ครอบครัวนายมนัส แซ่ม้า
114 นายนิติกร อินทรสูต
1,500.00
ด้านสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ
115 นายนิพนธ์ บุญสูง
1,500.00
116 นายบุญมา ทุมพารักษ์
1,500.00
1,500.00
117 นางเอ่งบ่วย จารุทิพยคันธะ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
118 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
98,570.00
119 สนับสนุนโครงการปลูกป่า สหกรณ์พื้นที่ 2
3,000.00
120 สนับสนุนการจัดทำ�โล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กลุ่มจังหวัดเชียงราย
4,000.00

รายชื่อผู้รับเงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ประจำ�ปี 2553
(รวม 500.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสัมฤทธิ์ ถิรคุณ

จำ�นวน(บาท)
500.00

รายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมประกันชีวิตหมู่
ประจำ�ปี 2553
(รวม 48,040,314.00 บาท)

ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
สมาชิก
1 นายวิชัย เครือประเสริฐกุล
2 นายธนากร พรมกัน
3 นายประมวล ไผ่เฟื้อย
4 นายพนัด นันทรัตน์
5 นายอุบล จันทราภานุกร
6 นายสมใจ อ่อนสง
7 นายวิบูลย์ ผาดไธสง
8 นายสมหมาย อินสุวรรณ์

จำ�นวน(บาท)
500,000.00
622,250.00
450,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00

9 นายทรงศักดิ์ เหว่าจันทร์
10 นายมนตรี กระทุ่มนัด
11 นายเชษฐา เย็นแข
12 นายดวงแก้ว บัวแฝง
13 นายสัญชัย เริ่มพยับ
14 นายประเวทย์ แก้วสุดใจ
15 นายสังวล รัตนจันทร์
16 นายกมลศิลป์ วิวัฒน์โชติการย์
17 นายจันแดง คำ�กุดตุ้ม
18 นายประเทือง มันเลาะ
19 นายบุญเฮียง สิทธิ
20 นางประยูร เงางาม
21 นายสมควร ล่ามแขก
22 นายสายฝน อ่อนแช่ม
23 นายวงศ์ พิงขุนทด
24 นายสหชัย ธรรมสุรีย์
25 นายธวัชชัย ขจิตเวทย์
26 นายสุนทร สาคะศุภฤกษ์
27 นายหัด มาตา
28 นายนพดล ปุสีสม
29 นายรุ่งเรือง หาญศึก
30 นายดาวรุ่ง ยะอนันต์
31 นายวรา บัวสาลี
32 นายสีธร บุญตัน
33 นายชวรัตน์ ทัศนเมธิน
34 นายปรีชา ชิดชม
35 นายประสิทธิ์ จิตบรรจง
36 นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
37 นายไพฑูรย์ จรเด่น
38 นายทศวรรษ ธงไชย
39 นายบุญชัย อินทวงศ์
40 นายจำ�นง ข้ามสาม
41 นายสมบูรณ์ กุดนอก
42 นายจรัญ มูลไว
43 นายประสาน หิรัญญามาศ
44 นายพนม แผ้วพลสง
45 นายโกวิท ปัญญาตรง
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300,000.00
1,110,850.00
300,000.00
572,400.00
500,000.00
300,000.00
1,000,000.00
501,560.00
500,000.00
573,900.00
500,000.00
450,000.00
500,660.00
501,180.00
300,000.00
868,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
300,000.00
300,000.00
1,901,550.00
769,300.00
500,000.00
300,000.00
601,460.00
500,000.00
1,000,000.00
300,000.00
700,000.00
501,170.00
700,140.00
500,000.00
700,000.00
900,000.00
500,000.00
450,000.00

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

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

46 นายจิระพล พรหมทอง
47 นายสำ�เนา วงศ์ษา
48 นายสุธรรม สุทธาวาสพงษ์
49 นายศรีจันทร์ ศรีแก้วนิชย์
50 นายทัศชา วรรณุสิทธิ์
51 นางดัชนี สารพันธ์
52 นายณรงค์ จันทร์เจริญ
53 นายวิชัย อิ่นคำ�
54 นายยงยุทธ ศรีวิสุทธิ์
55 นายอดิศักดิ์ ประทุมมา
56 นายปิยะวัฒน์ เพ็ญตระการ
57 นายบัญญัติ ซุยลา
58 นายบุญส่ง น้อยเนตร
59 นายบรรจบ พงษ์อ�ำ นวยกฤต
60 นายสมยศ สิทธิบุตร
61 นายสุวัฒน์ แสดงคุณ
62 นางพัชรา ศิลปานนท์
63 นายลอ โปธิกา
64 นางเพ็ญ แก้วธรรมานุกูล
65 นายธวัชชัย เสถียรกาล
66 นายสิงห์ อยู่ในธรรม
67 นายสิทธิพร อุทัยทัศน์
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700,000.00
602,950.00
500,000.00
996,750.00
801,550.00
500,000.00
500,000.00
896,750.00
500,000.00
67,700.00
91,950.00
500,000.00
700,000.00
1,272,684.00
592,790.00
759,700.00
801,040.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
700,350.00
589,550.00

68 นายวิเชียร พ่วงเจิม
69 นายเอก ไชยศรี
70 นายวรรธโน บุญชู
71 นายวิสูตร คำ�วงษ์
72 นายคมสัน คล้ายคลึง
73 นายธันยบูรณ์ สวนโคกกรวด
74 นายกระบวน ชูแก้ว
คู่สมรสและบุตร
75 นายกมนต์ พุทธวงศ์
76 นายวันเฉลิม พันธะพุมมี
77 นางซ่อนกลิ่น พูลเลิศ
78 นายบุญช่วย หรรษา
79 นายเล่ เทศะ
80 นางบัวชอน ยาประเสริฐ
81 นายอภิชาต ชาตะวัฒนะ
82 นางสงัด ดีพัน
83 นางจิตราภร เทพสุต
84 นายวสันต์ ชูสม
85 นายวีระ ปานทน
86 นายเอกราช ทาเขียว
87 นางสมศรี รักเมือง
88 นางพิศมัย ด้วงพันนา

500,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
700,000.00
991,950.00
150,000.00
300,180.00
75,000.00
300,000.00
500,000.00
300,000.00
225,000.00
1,000,000.00
500,000.00
300,000.00
300,000.00
450,000.00
300,000.00
500,000.00
300,000.00

รายนามคณะกรรมการดำ�เนินการ
ตั้งแต่ปี 2521 - 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521
ชุดที่ 1 ประจำ�ปี 2521
1. นายถนอม
2. นายดิเรก
3. นายเต็ม
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสุนทร
6. นายสำ�ลี
7. นายกัสสปะ
8. นายอุดม
9. นายสมพงษ์
10. นายไพฑูรย์

เปรมรัศมี
สกุณาธวงศ์
สมิตินันทน์
กิตตินันท์
โพธิ์กัน		
อินทรไพโรจน์
อัคนิทัต		
บูรณกานนท์
ปโชติการ
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 2 ประจำ�ปี 2522
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสำ�ลี
6. นายอุดม
7. นายอุทัย
8. นายจำ�นงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายกัสสปะ
11. นายสุนทร
12. นายผ่อง
13. นายสถิ
14. นายถวัลย์
15. นายไพฑูรย์

เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
บูรณกานนท์
จันผกา		
โพธิสาโร		
ปโชติการ
อัคนิทัต		
โพธิ์กัน		
เล่งอี้		
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 3 ประจำ�ปี 2523
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสำ�ลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจำ�นงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายสุนทร
11. นายผ่อง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย์
14. นายไพฑูรย์

เปรมรัศมี
สมิตินันท์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันทน์
อินทรไพโรจน์
จันผกา		
บูรณกานนท์
โพธิสาโร		
ปโชติการ
โพธิ์กัน		
เล่งอี้		
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 4 ประจำ�ปี 2524
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสำ�ลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจำ�นงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายสุนทร
11. นายผ่อง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย์
14. นายไพฑูรย์
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เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
จันผกา		
บูรณกานนท์
โพธิสาโร		
ปโชติการ
โพธิ์กัน		
เล่งอี้		
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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ชุดที่ 5 ประจำ�ปี 2525
1. นายถนอม
2. นายเต็ม
3. นายดิเรก
4. นายสมเพิ่ม
5. นายสำ�ลี
6. นายอุทัย
7. นายอุดม
8. นายจำ�นงค์
9. นายสมพงษ์
10. นายสุนทร
11. นายผ่อง
12. นายสถิ
13. นายถวัลย์
14. นายไพฑูรย์

เปรมรัศมี
สมิตินันทน์
สกุณาธวงศ์
กิตตินันท์
อินทรไพโรจน์
จันผกา		
บูรณกานนท์
โพธิสาโร		
ปโชติการ
โพธิ์กัน		
เล่งอี้		
ไชยเพชร
บุญสิทธิ์		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 6 ประจำ�ปี 2526
1. นายจำ�นงค์
2. นายชำ�นิ
3. นายสำ�ลี
4. นายอุดม
5. นายสวัสดิ์
6. นายสมพงษ์
7. นายอุทัย
8. นายผ่อง
9. นายสถิ
10. นายปรุง
11. นายอำ�พล
12. นางนวลสิริ
13. นายไพฑูรย์

โพธิสาโร		
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
บูรณกานนท์
นิชรัตน์		
ปโชติการ
จันผกา		
เล่งอี้		
ไชยเพชร
โชติช่วง		
ลิ่มวงศ์		
มังกรดิน		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 7 ประจำ�ปี 2527
1. นายจำ�นงค์
2. นายชำ�นิ
3. นายสำ�ลี
4. นายสมพงษ์
5. นายอุทัย
6. นายสวัสดิ์
7. นายผ่อง
8. นายปรุง
9. นายอำ�พล
10. นางนวลสิริ
11. นายไพฑูรย์

โพธิสาโร		
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
ปโชติการ
จันผกา		
นิชรัตน์		
เล่งอี้		
โชติช่วง		
ลิ่มวงศ์		
มังกรดิน		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 8 ประจำ�ปี 2528
1. นายจำ�นงค์
2. นายชำ�นิ
3. นายสำ�ลี
4. นายอุทัย
5. นายสวัสดิ์
6. นายผ่อง
7. นายปรุง
8. นายอำ�พล
9. นางนวลสิริ
10. นายไพฑูรย์

โพธิสาโร		
บุณโยภาส
อินทรไพโรจน์
จันผกา		
นิชรัตน์		
เล่งอี้		
โชติช่วง		
ลิ่มวงศ์		
มังกรดิน		
หุ่นใย		

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก/ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 9 ประจำ�ปี 2529
1. นายชำ�นิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย์
7. นางนวลสิริ
7. นายไพรัช
9. นายไพฑูรย์
10. น.ส.สุภี
11. นายอำ�พล

บุณโยภาส
นิชรัตน์		
กฤดานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
จันผกา		
บุญสิทธิ์		
มังกรดิน		
โยธน์ชัยสาร
หุ่นใย		
โกศัยเนตร
ลิ่มวงศ์		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผู้จัดการ

ชุดที่ 10 ประจำ�ปี 2530
1. นายชำ�นิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายอุทัย
6. นายถวัลย์
7. น.ส.สุภี
8. นายไพฑูรย์
9. นายไพรัช
10. นางนวลสิริ
11. นายอำ�พล

บุณโยภาส
นิชรัตน์		
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
จันผกา		
บุญสิทธิ์		
โกศัยเนตร
หุ่นใย		
โยธน์ชัยสาร
มังกรดิน		
ลิ่มวงศ์		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผู้จัดการ

ชุดที่ 11 ประจำ�ปี 2531
1. นายชำ�นิ
2. นายสวัสดิ์
3. นายณรงค์
4. น.ส.สุมิตรา
5. นายถวัลย์
6. นางฉวีวรรณ
7. น.ส.กานดา
8. นางนวลสิริ
9. น.ส.สุภี
10. นายจรินทร์
11. นายอำ�พล

บุณโยภาส
นิชรัตน์		
กฤตานุกูลย์
ฉั่วตระกูล
บุญสิทธิ์		
หุตะเจริญ
ลิ่มตั้ง		
มังกรดิน		
โกศัยเนตร
อิฐรัตน์		
ลิ่มวงศ์		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/ผู้จัดการ

ชุดที่ 12 ประจำ�ปี 2532
1. นายทิวา
2. นายธำ�มรงค์
3. นายจรินทร์
4. นางฉวีวรรณ
5. นายอำ�พล
6. นายพิณ
7. นายชนะ
8. นายจงเจริญ
9. นายสมศักดิ์
10. น.ส.สุภี
11. นางนวลสิริ
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สรรพกิจ		
ประกอบบุญ
อิฐรัตน์		
หุตะเจริญ
ลิ่มวงศ์		
เกื้อกูล		
เปลี่ยนมา
กิจสำ�ราญกุล
วิมลศิลป์		
โกศัยเนตร
มังกรดิน		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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ชุดที่ 13 ประจำ�ปี 2533
1. นายไพโรจน์ สุวรรณกร
2. นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
3. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
4. นางสุภาภรณ์ บุนนาค		
5. นางเกตุชฎา โตตาบ		
6. นายชนะ
เปลี่ยนมา
7. นายพิณ
เกื้อกูล		
8. น.ส.สุภี
โกศัยเนตร
9. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
10. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
11. นางนวลสิริ มังกรดิน		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 14 ประจำ�ปี 2534
1. นายไพโรจน์ สุวรรณกร
2. นายปรีชา อบอาย		
3. ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล		
4. นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
5. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
6. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
7. นางเกตุชฎา โตตาบ		
8. นายประวิทย์ จิตต์จำ�นงค์
9. นายชนะ
เปลี่ยนมา
10. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
11. นายพิณ
เกื้อกูล		
12. นางรจนา พันธุ์มณี		
13. นางระพินทร์ เจริญศรีทวีชัย
14. นางนวลสิริ มังกรดิน		
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 15 ประจำ�ปี 2535
1. นายทิวา
สรรพกิจ		
2. นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
3. ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล		
4. นายถวัลย์ บุญสิทธิ์		
5. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
6. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
7. นางเกตุชฎา โตตาบ		
8. นายประวิทย์ จิตต์จ�ำ นงค์
9. นายชนะ
เปลี่ยนมา
10. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
11. นายกิติ
ศิริวัลลภ		
12. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์		
13. นายพิณ
เกื้อกูล		
14. นางนวลสิริ มังกรดิน		
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 16 ประจำ�ปี 2536
1. นายผ่อง
เล่งอี้		
2. ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล		
3. นายธำ�มรงค์ ประกอบบุญ
4. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
5. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
6. นางเกตุชฎา โตตาบ		
7. นายวรุณ
รตะพิพัฒน์
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์		
โกศัยเนตร
10. น.ส.สุภี
11. นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์		
12. นายประวิทย์ จิตต์จ�ำ นงค์
13. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
14. นางนวลสิริ มังกรดิน		
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 17 ประจำ�ปี 2537
1. นายผ่อง
เล่งอี้		
2. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
3. นายวรุณ
รตะพิพัฒน์
4. นายพิณ
เกื้อกูล		
5. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
6. นางเกตุชฎา โตตาบ		
7. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์		
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. น.ส.สุภี
โกศัยเนตร
10. นางนวลสิริ มังกรดิน		
11. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 18 ประจำ�ปี 2538
1. นายผ่อง
เล่งอี้		
2. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
3. นายวรุณ
รตะพิพัฒน์
4. นายพิณ
เกื้อกูล		
5. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
6. นางเกตุชฎา โตตาบ		
7. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์		
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม		
โกศัยเนตร
10. น.ส.สุภี
11. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
12. นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์		
13. นายประวิทย์ จิตต์จำ�นงค์
14. นางนวลสิริ มังกรดิน		
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 19 ประจำ�ปี 2539
1. นายยรรยง ถนอมพิชัย
2. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
3. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
4. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
5. นายวรุณ
รตะพิพัฒน์
6. นางเกตุชฎา โตตาบ		
7. นายประวิทย์ จิตต์จ�ำ นงค์
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. นายวิโรจน์ รัตนพรเจริญ
10. นายพิณ
เกื้อกูล		
11. นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์		
12. น.ส.สุภี
โกศัยเนตร
13. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
14. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 20 ประจำ�ปี 2540
1. นายสถิตย์ สวินทร		
2. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
3. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
4. น.ส.สุภี
โกศัยเนตร
5. นายวรุณ
รตะพิพัฒน์
6. นางเกตุชฎา โตตาบ		
7. นายประวิทย์ จิตต์จ�ำ นงค์
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. นายพิณ
เกื้อกูล		
10. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
11. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
12. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
13. นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์		
14. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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ชุดที่ 21 ประจำ�ปี 2541
1. นายสถิตย์ สวินทร		
2. นายวัฒนา แก้วกำ�เนิด
3. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
4. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
5. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
6. นายพิณ
เกื้อกูล		
7. นายชนะ
เปลี่ยนมา
8. น.ส.สุภี
โกศัยเนตร
9. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
10. นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
11. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
12. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
13. นายนำ�ศักดิ์ ประสาร		
14. นายประดิษฐ์ เจริญสุข		
15. นายวิชิต
สนธิวณิช

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 22 ประจำ�ปี 2542
1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นางเกตุชฎา
7. นายวิชิต
8. นายชนะ
9. นายพิณ
10. นายจงเจริญ
11. นายธนโรจน์
12. นายวิฑูรย์
13. นายนพรัตน์
14. นายณรงค์
15. น.ส.ฉวีวรรณ

แก้วกำ�เนิด
อึ๊งภากรณ์
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท์
โตตาบ		
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล		
กิจสำ�ราญกุล
โพธิสาโร		
ไชยเพิ่ม		
นาคสถิตย์
มหรรณพ
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 23 ประจำ�ปี 2543
1. นายวัฒนา
2. นายสิทธิชัย
3. นางฉวีวรรณ
4. น.ส.สุภี
5. น.ส.อารยา
6. นายวิชิต
7. นายชนะ
8. นายพิณ
9. นายธนโรจน์
10. นายจงเจริญ
11. นายวิฑูรย์
12. นายสนิท
13. นายณรงค์
14. นายณัฐชัย
15. น.ส.ฉวีวรรณ

แก้วกำ�เนิด
อึ๊งภากรณ์
หุตะเจริญ
โกศัยเนตร
บุญยะศิรินันท์
สนธิวณิช
เปลี่ยนมา
เกื้อกูล		
โพธิสาโร		
กิจสำ�ราญกุล
ไชยเพิ่ม		
ศรีสุระ		
มหรรณพ
สุปิน		
คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 24 ประจำ�ปี 2544
1. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
2. นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ
3. น.ส.สุภี
โกศัยเนตร
4. นายพิณ
เกื้อกูล		
5. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
6. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
7. นายวิชิต
สนธิวณิช
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
10. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
11. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม		
12. นายสนิท
ศรีสุระ		
13. นายณัฐชัย สุปิน		
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. นายอดุลย์ ภูยาธร		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 25 ประจำ�ปี 2545
1. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
2. นายพิณ
เกื้อกูล		
3. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
4. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
5. นางเกตุชฎา โตตาบ		
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
7. นายวิชิต
สนธิวณิช
8. นายชนะ
เปลี่ยนมา
9. นายสนิท
ศรีสุระ		
10. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
11. นายณัฐชัย สุปิน		
12. นายพูลศักดิ์ กางทอง		
13. นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม		
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. นายอดุลย์ ภูยาธร		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 26 ประจำ�ปี 2546
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
2. นายจรินทร์ อิฐรัตน์		
3. นายสนิท
ศรีสุระ		
4. นายณัฐชัย สุปิน		
5. นางเกตุชฎา โตตาบ		
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
7. นายณรงค์ มหรรณพ
8. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
9. นายพูลศักดิ์ กางทอง		
10. นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม		
11. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม		
12. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
13. นายณรงค์ ทองขจร		
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. นายอดุลย์ ภูยาธร		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 27 ประจำ�ปี 2547
1. นายสิทธิชัย
2. นายพิณ
3. น.ส.อารยา
4. นายจงเจริญ
5. นายประสิทธิ์
6. นายวิชิต
7. นางศุภรัตน์
8. นายวิฑูรย์
9. นายธนโรจน์
10. นายอดุลย์
11. นายณรงค์
12. นายชัยยันต์
13. นายอนุชิต
14. นายณรงค์
15. นายธวัชชัย

อึ๊งภากรณ์
เกื้อกูล		
บุญยะศิรินันท์
กิจสำ�ราญกุล
นิ่มนวลฉวี
สนธิวณิช
ชาญยุทธกูล
ไชยเพิ่ม		
โพธิสาโร		
ภูยาธร		
ทองขจร		
คำ�ป้อ		
แตงอ่อน		
มหรรณพ
พันธรักษ์พงษ์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 28 ประจำ�ปี 2548
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
2. นายพิณ
เกื้อกูล		
3. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
4. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
5. นายชนะ
เปลี่ยนมา
6. นายณรงค์ ทองขจร		
7. นายวิชิต
สนธิวณิช
8. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
9. นายอนุชิต แตงอ่อน		
10. นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์
11. นายสนิท
ศรีสุระ		
12. นายชัยยันต์ คำ�ป้อ		
13. นายณรงค์ มหรรณพ
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

139

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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

ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3
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ชุดที่ 29 ประจำ�ปี 2549
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
2. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
3. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
4. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
5. นายชนะ เปลี่ยนมา		
6. นายณรงค์ ทองขจร		
7. นายวิชิต สนธิวณิช		
8. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม		
9. นายอนุชิต แตงอ่อน		
10. นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์
11. นายสนิท ศรีสุระ		
12. นายชัยยันต์ คำ�ป้อ		
13. นายณรงค์ มหรรณพ
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 30 ประจำ�ปี 2550
1. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
2. นายพิณ เกื้อกูล		
3. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม		
5. นายชนะ เปลี่ยนมา		
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
7. นายวิชิต สนธิวณิช		
8. นายสนิท ศรีสุระ		
9. นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์
10. นายอนุชิต แตงอ่อน		
11. นายนรินทร์ สายซอ		
12. นายสุภาพ คำ�แฝง		
13. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 31 ประจำ�ปี 2551
1. นายพิณ เกื้อกูล		
2. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์		
3. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม		
5. นายชนะ เปลี่ยนมา		
6. นายณรงค์ ทองขจร		
7. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
8. นายสนิท ศรีสุระ		
9. นายสุภาพ คำ�แฝง		
10. นายนรินทร์ สายซอ		
11. นายชัยยันต์ คำ�ป้อ		
12. นายสุเทพ บัวจันทร์		
13. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 32 ประจำ�ปี 2552
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์		
2. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
3. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม		
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
7. นายวิชิต สนธิวณิช		
8. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
9. นายสุภาพ คำ�แฝง		
10. นายณรงค์ มหรรณพ		
11. นายชัยยันต์ คำ�ป้อ		
12. นายณรงค์ ทองขจร		
13. นายสุเทพ บัวจันทร์		
14. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
15. น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดที่ 33 ประจำ�ปี 2553
1. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์		
2. น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์
3. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
4. นายสนิท ศรีสุระ		
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
7. นายวิชิต สนธิวณิช		
8. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
9. นายธนโรจน์ โพธิสาโร		
10. นายณรงค์ มหรรณพ		
11. นายชัยยันต์ คำ�ป้อ		
12. นายณรงค์ ทองขจร		
13. นายชุมพล เจียมวิไล		
14. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
15. นายสุภาพ คำ�แฝง		

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้แทนสมาชิก

ประจำ�ปี 2554-2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (8)
นายชุติวัฒน ศรทอง
56/47 ซ.วัดสูบคน
บางชัน มีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

สํานักผูบริหารกรมปาไม (1)

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

นางเปรมพิมล พิมพพันธุ

38/36 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม

กรุงเทพฯ 10500

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

0867773395

กรุงเทพฯ 10900

0898102501

นายวิชิต สนธิวณิช

สํานักบริหารกลาง (1)

181/79 ม.สินทรัพยนคร

นายสนิท ศรีสุระ

นายพลกฤษณ นาคศิริ

ซ.พหลโยธิน 50 บางเขน

71/167 ม.4 ต.หลักหก

344 ซ.พหลโยธิน 44 แยก 4

อ.เมือง

ลาดยาว จตุจักร

0895004929

จ.ปทุมธานี 12000

กรุงเทพฯ 10900

0818861996

0874091242

อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0896690006

สํานักสงเสริมการปลูกปา (7)
นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร

กองการอนุญาต (3)

นายณรงค มหรรณพ
9/254 ซ.ลาดปลาเคา 78

กรุงเทพฯ 10220

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน

นายสมโภชน คลี่ดี

ลาดยาว จตุจักร

59/154 หมูที่ 3 ซ.เพชรเกษม 112

025799595

กรุงเทพฯ 10900

หนองคางพลู หนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

นางศรัณญพร ศรีสวัสดิ์

นายณัฐชัย สุปน

ลาดยาว จตุจักร

470/5 ซ.เพชรพัฒนา 6

025614292

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

0815952611

สวนเพาะชํากลาไม 61 ถ.พหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10900

ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง

นายสรนันท จําปาศรี

จ.เพชรบูรณ 67000

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

0866147328

98/3 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.กาญจนาภิเษก

0818908695

อนุสาวรีย บางเขน

นางเบญจา แทสูงเนิน

กรุงเทพฯ 10220

166/160 ม.ณัฐกานต 3 ซ.พหลโยธิน 52

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1)

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

จ.นนทบุรี 11130

40/145 ม.3 ซ.พหลโยธิน 48

นายประกิต วงศศรีวัฒนกุล
ลาดพราว

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย

นายเผอิญ นิลพฤกษ

แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

นายประพันธ ธนะกิจรุงเรือง

025614292

0819017963

90/138 ถ.พระยาสุเรนทร 26

น.ส.รัตนศิริ พิมลไทย

บางชัน คลองสามวา

น.ส.ศุภวรรณ ทองสุข

กรุงเทพฯ 10510

38 ลาดปลาเคา 72 แยก 4

49 ถ.พระรามที่ 6 ซ.30 (ชั้น 9)

025792884

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม (4)

สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400

0835192370

นางลําพรรณ เจริญรัตน

124/349 ซ.เรวดี 40 ถ.เรวดี
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

779/8 ซ.ประชาชื่น 23

จ.นนทบุรี 11000

บางซื่อ

085934222

0818360654

0814980777

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ

นายปยชาติ เกสรทอง
กรุงเทพฯ 10800

ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

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

0812065944

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

025781078
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นายชยาวุธ ลิ้มไกรสรรณ

น.ส.นฤมล นุชเปลี่ยน

น.ส.สกุณา วิสุทธิรัตนกุล

173/12 พหลโยธิน 44

8 ม.7 ต.คลองสวน

460 หมูบานสินธร ซ.17

เสนานิคม จตุจักร

อ.บางบอ

ถ.แฮปปแลนด คลองจั่น บางกะป

กรุงเทพฯ 10900

จ.สมุทรปราการ 10560

กรุงเทพฯ 10240

0896466939

0870993444

0814023613

น.ส.วาสนา กอผล (คงเขียว)

นายสมพร กาลแสง

สํานักจัดการปาชุมชน (1)
น.ส.ปาริชาติ ฤทธิ์เดช
47/102 ม.4
สีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

0817202460

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา (22)

29/4 ม.4 ต.ลาดสวาย

หนวยปองกันรักษาปาที่ รอ.2

อ.ลําลูกกา

ต.กุดน้ําใส อ.พนมไพร

จ.ปทุมธานี 12150

จ.รอยเอ็ด 45140

0869987029

0854518114

น.ส.พิกุลแกว แนมพลกรัง

นางสุภาพร แสงละออ

52/161 เกษตรแมนชั่น

275/2 หมู 4 แขวงตลาดบางเขน

น.ส.จุฬาวัลย พรหมสุวรรณ

พหลโยธิน 45 ลาดยาว จตุจักร

เขตหลักสี่

27/20 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5

กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพฯ 10210

0818233064

0895058536

นายสุพจน ทัศนานนท

นายสมเกียรติ เสนานุช

ออเงิน สายไหม
กรุงเทพฯ 10220

0879249876

54/2 ม.7 ต.ปาแมต

61/163 หมู 18

อ.เมือง

ต.คูคต อ.ลําลูกกา

จ.แพร 54000

จ.ปทุมธานี 12130

08117834006

0851127678

นายชํานาญ แสงสะเดาะ

นายอธิพงษ กอผล

53 หมู 5 บานวังทอง

65/139 หมูบานศุภสรรค ม.4

ต.บึงงาม อ.ทุงเขาหลวง

ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา

จ.รอยเอ็ด 45170

จ.ปทุมธานี 12150

0878658928

0866665020

นายรัศมี นันทนิ

นางจรรฑณา โพธิแทน

239 หมู 15

สวนจัดการสิทธิการใชที่ดินปาไม

นายวีรชัย จุมพลชาติ

ต.เซกา อ.เซกา

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

65/103 ปาลมสวีทคอมเพล็กซ

จ.หนองคาย 43150

กรุงเทพฯ 10900

0895769353

0819339436

นายทรงพล ศรีสมุทร

นายสมชาย นุชนานนทเทพ

12/245 ซ.พหลโยธิย 47

31/356 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 1

นายสมศักดิ์ ศมนวงศ

อนุสาวรีย บางเขน

ม.17 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา

299/100 แอรพอรเร็ซสเด็นคอนโด

กรุงเทพฯ 10220

จ.ปทุมธานี 12150

0818254654

0816183574

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

025614292

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

0814069373

ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

ถ.วิภาวดี 62 ซ.2 ทุงสองหอง จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0819015456

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ
286-287 ม.2 จ

นายคมสัน จันทรแรม

อ.โพนทอง

46/113 หมูบานเดอะคอนเนค 5

043571800

ทาแรง บางเขน
กรุงเทพฯ 10200

0860889810

จ.รอยเอ็ด 45110

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

0866892472

สํานักผูบริหารกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช (1)
นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล
88/133 หมูบานเฉลิมสุขฯ 6
ซ.รามอินทรา 13 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0898161768

สํานักบริหารงานกลาง (2)

นายทํานอง จิมานัง

นายสนธิชัย เขียวมาลี

สวนจัดการทองเที่ยว กรมอุทยานฯ

5/44 หมูที่ 3 ต.รังสิต

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

อ.ธัญบุรี

กรุงเทพฯ 10900

จ.ปทุมธานี 12110

0896751076

0814205609

0818163175

น.ส.มาณี ปานแดง(อุดมรวมใจ)

นางทิพยบุปผา ใบสมุทร

245 ซ.พระรามหก 28

กองคุมครองพันธุสัตวปา และพืชปาตามอนุสัญญา
(2)

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

49/17 ม.18 ซ.ลําลูกกา 14
ต.คูคต อ.ลําลูกกา

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

0870750350

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา (2)
สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

0813800199

กรุงเทพฯ 10900

นายอุดร รัตนรัตน

263 ซ.บางนา-ตราด 27

จ.นนทบุรี 10900

025610777

สํานักอนุรักษสัตวปา (3)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมปาไม

สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ (5)
นางเพียงใจ ผอนผัน
8 ซ.ลาดปลาเคา 72 แยก 14
อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0817715434

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

นายนําศักดิ์ ประสาร

กรุงเทพฯ 10900

225/115 ม.ศุภาลัยปารควิลล ซ.5

0819650799

จ.ปทุมธานี 12110

สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (3)

0851835688

น.ส.อรอนงค ชัยชนะสุวัฒน

นายชาตรี ศรียาภัย

37 หมูบานราณีสิริ Cluster 2

332 หมู 4 ซ.พหลโยธิน 50

ซ.ลาดปลาเคา 43 จรเขบัว ลาดพราว

แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพฯ 10220

0819287977

0898812150

สํานักอุทยานแหงชาติ (4)
นายธนโรจน โพธิสาโร
กรุงเทพฯ 10400

02972400

สํานักแผนงานและสารสนเทศ (1)

น.ส.ศิริพร นวานุช
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี

กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพฯ 10220

นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล

199/88 หมูบานเบญจทรัพย

67/291 ซ.69 ถ.พหลโยธิน

49/78 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 56

0846406790

0840770680

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน

นางพนิตตา บุญเพิ่ม

0865347006

กรุงเทพฯ 10220

นายจงเจริญ กิจสําราญกุล

0870037027

54/137 หมูบานศลาวัณวิล

อนุสาวรีย บางเขน

กองนิติการ (1)

กรุงเทพฯ 10260

อนุสาวรีย บางเขน

จ.นนทบุรี 11120

49/173 ซ.รามอินทรา

เขตบางนา

นางสถาพร พึ่งพระเกียรติ
ซ.ตนแทน อ.ปากเกร็ด

นางสุกัญญา สุทธิศรีศิลป

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา (2)
นายณรงค ทองขจร

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

0896844726

กรุงเทพฯ 10240

0891835585

สวนวิจัยตนน้ํา กรมอุทยานฯ

กรุงเทพฯ 10220

1527 ซ.ลาดพราว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป

กรมอุทยานฯ 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

อนุสาวรีย บางเขน

นายพิสิษฐ ปยสมบุญ

นางสุพัตรา สิงหอมร

ถ.สุทธิสาร ดินแดง

37 ซ.พหลโยธิน 48 (ติดแยก 19)

0818899326

จ.ปทุมธานี 12130

70 ซ.อินทามระ 22

นางรัชภัทร โภชฌงค

กรุงเทพฯ 10400

พหลโยธิน 48 อนุสาวรีย บางเขน
กรุงเทพฯ 10220

0899215217

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

0868807328

นางสุมาวดี พงษไชย

นายธีรรัชต เอี่ยมเหมือน

50/261 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

23/3 ม.7 ถ.รามอินทรา ซ.39

กรุงเทพฯ 10900

แขวงทาแรง เขตบางเขน

0890286319

กรุงเทพฯ 10220

0867893482

0818153078
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จังหวัดกาญจนบุรี (1)

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

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

0816487346

จ.กาญจนบุรี 71000

กลุมสมาชิกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (4)

ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

จังหวัดกาฬสินธุ (1)
นายศิริพงษ ขันซาย
229/7-8 ถ.ชัยสุนทร

จังหวัดกําแพงเพชร (1)
นายวสุธร อุตบัววงศ

จังหวัดชลบุรี (6)
จังหวัดขอนแกน (6)

ต.ในเมือง อ.เมือง

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.6

จ.ขอนแกน 40000

ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่

0818857037

นายทวีวัฒน วรกิจ

สํานักผูบริหารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (1)
นางรัชนี เอมะรุจิ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 8
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
49 ซ.30 สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400

สํานักผูบริหารกรมทรัพยากรน้ํา (1)

659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000

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

จังหวัดกระบี่ (1)
นายชนมวุฒิ เมืองสง

จ.ตราด 23170

0815755998

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

0818618829

511 ลาดพราว 80

198/16 หมูบานประชากรไทย

0814229119

23/7 ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง

นางประคอง เกิดแสง

043343411-2

กรุงเทพฯ 10310

อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง

น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท

นายมนตสังข ภูศิริวัฒน
แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง

นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล

0898425067

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 8

022788423

ต.หนาเมือง อ.เมือง

0845607015

391/6 ถ.ริมบึง

กรุงเทพฯ 10210

8 ถ.มหาจักรพรรดิ์

038511053

นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ

นายสวัน เสนหา

นางนงลักษณ คงสาคร
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

จ.กําแพงเพชร 62000

ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

5 ถ.ทาสิงห ต.วัดใหม อ.เมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา (1)

อ.เมือง

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.5

ศูนยประสานงานปาไมจันทบุรี

0871285691

172 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง

นายรุงเรือง คงแกว

นายประดิษฐ เปรมใจ

0857393636

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.4
กรุงเทพฯ 10210

0817683826

จ.จันทบุรี 22000

จ.กาฬสินธุ 46000

ชั้น 5-9 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่

จ.ขอนแกน 40000

จังหวัดจันทบุรี (1)

อ.เมือง

นางปฎิมา มั่นศิลป

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 8
659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง

0863215225

น.ส.อุดมศรี อธิเศรษฐ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 ม.3

นางอัญชนา ไชยศิริ

0872351531

น.ส.วราภรณ มาตยภูธร

118/12 ถ.คงคา ต.ปากน้ํา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 8

อ.เมือง

659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

จ.ขอนแกน 40000

0866820403

0819540354

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

0813432559

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

038311234

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

0897478765

นางสุนทรี บุบผามาศ

นางวนิดา อัศวชัยสัจจา

น.ส.เสาวลักษณ บุญทาพฤกษ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 2 (ศรีราชา)

149 หมู 9 ซ.9 ต.สันทราย

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

17 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

อ.เมือง

153 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง

จ.ชลบุรี 20000

จ.เชียงราย 57000

จ.เชียงใหม 50100

0819010542

0894297959

0871987094

นางอัจฉรา ปญญาใจ

นายอภิสิทธิ์ ปนแกวแสง

จังหวัดชัยนาท (1)
นายนรังสินธุ เหมะ
459 ม.5 ถ.พหลโยธิน
ต.บานกลวย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000

0862102163

จังหวัดชัยภูมิ (1)
นายศุภกิจ เสืออุดม
สนง.ทสจ.ชัยภูมิ
ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 15

10/7 ม.3 ต.หนองหอย

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

อ.เมือง

จ.เชียงราย 57000

จ.เชียงใหม 50000

0813665913

0869185778

จังหวัดชุมพร (1)
นางดวงรัตน พัฒนา
สนง.ทสจ.ชุมพร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง

นางพรพรรณ สัตถาภรณ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 15
775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

64/4 ม.4 ต.นาทามเหนือ

จ.เชียงราย 57000

อ.เมือง

0871747885

จ.ตรัง 92190

จังหวัดเชียงใหม (7)

จ.ชัยภูมิ 36000

0819996869

จังหวัดตรัง (1)

นางราตรี สุยาละ

0815355871

จังหวัดตราด (1)

นายประสิทธิ์ วงศชัย

นายวัชระ สุนทรภักดี

2/3 ม.3 ต.อุโมงค
อ.เมือง

142 ม.2 ร.ร.บานแหลมพราว

จ.ลําพูน 51150

ต.อาวใหญ อ.เมือง

0817647766

จ.ตราด 23000

0814299335

นายนพดล อธิอาภานนท

จ.ชุมพร 86000

0874693224

จังหวัดตาก (7)

116/31 หมู 5 ต.สันผีเสื้อ

จังหวัดเชียงราย (7)
นางฐานุตรา เวียงนาค
สนง.ทสจ.เชียงราย

อ.เมือง

นายเชาว ดีพิน

จ.เชียงราย 57000

153 ถ.เจริญประเทศ

นางนิชภาดา พุฒิพิริยะ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง

74 ถ.ประตูเชียงใหม อ.เมือง

0899558797

นายสุรพล เกวี

จ.เชียงใหม 50300

จ.ตาก 63000

0818731625

ต.ชางคลาน อ.เมือง

นางโสภา บุณโยประการ

จ.เชียงใหม 50100

0850298988

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

นางพัณณชิตา วงศชัย

จ.ตาก 63000

จ.เชียงราย 57000

2/3 ม.3 ต.อุโมงค

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 15

0818854162

นางสุธี วันตานาม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 15

อ.เมือง

นางยุวดี เขื่อนสาร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14
ต.ปามะมวง อ.เมือง

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

น.ส.สิริกาญจน พันธชาติ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

นางราวรรณ ดิลกพิทยาธร

0862025344

จ.ลําพูน 51150

จ.เชียงราย 57000

0897577411

ต.ปามะมวง อ.เมือง

จ.ตาก 63000

0817402608

153 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง

นายสมพร เลาหะรัตน

จ.เชียงใหม 50100

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14

053274431

ต.ปามะมวง อ.เมือง

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 15

จ.ตาก 63000

775 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง

0817853630

จ.เชียงราย 57000

0841855373
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น.ส.เฉลิมศรี ณ รัฐกิจ

นายธนกฤต ขําคมเขตร

นายทวีศักดิ์ อํามะระ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14

สํานักบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8

129/12 ม.5 ต.ปากนคร

ต.ปามะมวง อ.เมือง

อ.เมือง

อ.เมือง

จ.ตาก 63000

จ.นครราชสีมา 30000

จ.นครศรีธรรมราช 80000

0816759284

0857928492

นายจักรพรรดิ์ มานัสฤดี

น.ส.พรปวีณ แสงแกว

นายอมรศักดิ์ บุญญาปฎิภา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7

23 ซ.เมืองทอง 2 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร

ต.ปามะมวง อ.เมือง

ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ตาก 63000

จ.นครราชสีมา 30000

จ.นครศรีธรรมราช 80000

0817278197

0817257554

0819786269

นายเอนก ลิ้มประเสริฐ

นางณัฐจารีย วิชาโคตร

นางสมร มาสุข

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7

สนง.ทสจ.นครศรีฯ

ต.ปามะมวง อ.เมือง

1393 ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง

ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง

จ.ตาก 63000

จ.นครราชสีมา 30000

จ.นครศรีธรรมราช 80000

0864454538

0879619814

0878913435

จังหวัดนครนายก (1)

จังหวัดนครศรีธรรมราช (8)

จังหวัดนครสวรรค (4)

นางวรรษมน สระวารี

นายสุเทพ บัวจันทร

นายบรรจง คําลังกา

ข/2-258 ถนนสุวรรณศร

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12

อ.เมือง

ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง

ถ.โกสียใต อ.เมือง

จ.นครนายก 26000

จ.นครศรีธรรมราช 80000

จ.นครสวรรค 60000

0878205892

0813968549

0819935638

นางอิสรา ไชยศรี

นางยุพิน สดเอี่ยม

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12

จังหวัดนครปฐม (1)
นายสมชาย กิตติชัยศรี
84/2 ม.3 ต.บางกระเบา
อ.นครชัยศรี

ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง

ถ.โกสียใต อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

จ.นครสวรรค 60000

056222735

จ.นครปฐม 73120

0819435089

จังหวัดนครพนม (1)

นายพิจิตร เพชรสังข

นางสุดารักษ หอมลา

331/59 ซอยหมูบานปาไม

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12

นายอภิชัย ฤทธิกรรณ

ถ.หลังวัดแจง อ.เมือง

ถ.โกสียใต อ.เมือง

สนง.ทสจ.นครพนม

จ.นครศรีธรรมราช 80000

จ.นครสวรรค 60000

0819567847

0862178990

นายไกรวิทย เพชรทวี

นายพรหมมาตร ยุทธณรงค

126/36 หมูบานเมืองทอง ถ.พัฒนาการคูขวาง

3/3 ถ.นครสวรรค

อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

0815450251

จังหวัดนครราชสีมา (5)
นายสหชาติ ขําสุทัศน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7

ต.ในเมือง อ.เมือง

อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

จ.นครสวรรค 60000

0818955653

0846186532

ถ.จอมสุรางคยาตร อ.เมือง

นายบุญเลิศ คงทอง

จ.นครราชสีมา 30000

34/2 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดําเนิน

044242060

ต.ในเมือง อ.เมือง

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

0872410947

จ.นครศรีธรรมราช 80000

0819585059

จังหวัดนนทบุรี (1)
นายวสันต จารุศังข
สนง.ทสจ.นนทบุรี ชั้น 4
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

025800727-8

จังหวัดนราธิวาส (1)
นายสมปอง สุขขะ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจ.นราธิวา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

073642651

จังหวัดนาน (1)
นายพิทยา จําปาแกว
65 ม.12 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ดูใต อ.เมือง

นางปน บัณฑิตเสิศรักษ

น.ส.สมศรี ทะฟู

สนง.ทสจ.ราชบุรี

15 ซ.วัดตนผึ้ง

อ.เมือง

อ.เมือง

จ.ราชบุรี 70000

จ.ลําปาง 52000

032337041

0898522779

นางวารี เกตุนอย

นายสมบูรณ แกวเกิด

21/6 ม.6 ต.บานไร

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง

อ.เมือง

ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

จ.ราชบุรี 70000

จ.ลําปาง 52000

0831593083

0804927840

0869155562

นายพูนสวัสดิ์ ภัทรอนันตนพ

190/2 ม.10 ต.คอนตะโก

จังหวัดบุรีรัมย (1)
นางจรีรัตน เครือแวงมนต
52 ม.22 ต.นิคม

อ.เมือง

สนง.ทสจ.ลําพูน

จ.ราชบุรี 70000

อ.เมือง

0812948199

จ.ลําพูน 51000

อ.สตึก

น.ส.ญาณิศา ฉิมมะ

จ.บุรีรัมย 31000

180/3 ม.11 ต.เจดียหัก

0836826186

นางกันทร แสนงาม
100 ม.1 ต.บางฉาง

น.ส.นุชริน จันทรพาณิชย
สนง.ทสจ.เลย

0810150015

จ.ปทุมธานี 12000

สนง.ทสจ.ลพบุรี

0818035073

14 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง

จังหวัดระนอง (1)
นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท
20 ถ.ทาเมือง

จ.เลย 42000

0817378265

จังหวัดศรีสะเกษ (1)
นายภัทรชัย มีชูทรัพย

จ.ลพบุรี 15000

252/4 หมูที่ 5 หมูบานอัธยาธานี

0806665053

ถ.ขุขันธ ต.หนองครก อ.เมือง

จังหวัดลําปาง (5)

จ.ศรีสะเกษ 33000

0850977057

นายกนกพันธุ ขึมจันทร

ต.เขานิเวศน อ.เมือง
จ.ระนอง 85000

135/1 ถ.วังโคง

0876270743

ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

จังหวัดระยอง (1)
นายกิตติพล แตงผิว
สนง.ทสจ.ระยอง
ถ.สมุทรคงคา ต.ทาประดู อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

จังหวัดสกลนคร (1)
นายพูลศักดิ์ กางทอง

จ.ลําปาง 52000

0812873438

61 ม.8 ถ.พังโคน-บึงกาฬ

น.ส.ยุพิน ชุมตา

จ.สกลนคร 47120

ต.คอนสวรรค อ.วานรนิวาส

0817682376

17/2 ถ.ทาตนเกี๋ยง

จังหวัดสงขลา (5)

ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0815251227

จังหวัดราชบุรี (5)
นายคนึง อินทรไพโรจน

032337041

ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง

จังหวัดลพบุรี (1)
นางแสงจันทร เติมลาภ

อ.เมือง

จังหวัดเลย (1)

จ.ราชบุรี 70000

อ.เมือง

จ.ราชบุรี 70000

0818811045

อ.เมือง

จังหวัดปทุมธานี (1)

สนง.ทสจ.ราชบุรี

จังหวัดลําพูน (1)

นางนภาพร ภูเกตุ

จ.นาน 55000

0898556508

นายแปลก พิมลไทย

น.ส.สุภาภรณ ชุมตา

ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ

7 ซ.1 ถ.ชื่ออุทิศแกวสมิทธิ์พัฒนา

3 ถ.ชางแตม ต.เวียงเหนือ

จ.สงขลา 90110

อ.เมือง

0813287918

จ.ลําปาง 52000

นางพรรณี ยันตรกิจ

0861158459

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

0850791244
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จังหวัดสิงหบุรี (1)

นายปรีชา โชโต
60/10 (บานพักขาราชการสํานักงาน)
ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง

นายรณชัย ปนแกว
สนง.ทสจ.สิงหบุรี

จ.สงขลา 90000

0818523831

จังหวัดสุโขทัย (1)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6
ถ.รามวิถี ต.บอยาง อ.เมือง

นายพลวัฒน อมรเมธากุล

จ.สงขลา 90000

0812719486

117 ถ.ประเวศนคร

นางรัชนี รัตนพันธุ

จ.สุโขทัย 64000

นางพวงทอง มีทองคํา
จังหวัดสตูล (1)

นางละเอียด พานิชกร
370 หมูที่ 2 ถ.ยนตรการกําธร

สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ (1)
นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต
สนง.ทสจ.สมุทรปราการ
ต.ปากน้ํา อ.เมือง

62/85 ถ.ศรีวิชัย ซ.14

0863015242

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี (10)
50/1 ม.1 ต.ลีเล็ด
อ.พนพิน
จ.สุราษฎรธานี 84130

0812707786

24/2 ม.4 ต.ขนอม

023952155

จังหวัดสมุทรสงคราม (1)

0824118074

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

0872755282

จังหวัดสุรินทร (1)
น.ส.สิรียา ชัยสุริยะเดชา

จ.นครศรีธรรมราช 80210

6 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

นางวิชาดา ลัดดากลม
สนง.ทสจ.สมุทรสงคราม

นายนพดล จิตรเที่ยง

จ.สมุทรสงคราม 75000

จ.สุราษฎรธานี 84000

อ.ขนอม

0815697188

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.แมกลอง อ.เมือง

0866836578

จ.สุพรรณบุรี 72140

นายสุวพันธุ ดํารงวุฒิ

จ.สมุทรปราการ 10270

จ.สุราษฎรธานี 84000

น.ส.อัมพร เอี่ยมสะอาด

นายวาที วีรกิโกศล

0896590449

ต.ตลาด อ.เมือง

อาคารศูนยราชการ ชั้น 3 อ.เมือง

ซ.สุขาภิบาล 5 ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล 91140

จ.สุราษฎรธานี 84160

13/2 ถ.ราษฎรอุทิศ ซ.2

จังหวัดสุพรรณบุรี (1)

0866986659

41/2 ม.2 ต.ตะเคียนทอง
อ.กาญจนดิษฐ

น.ส.นิภาภรณ แซเตีย

0879939406

ถ.รามวิถี อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

นายสุริยะ ศรีชุม

0818935752

ต.ธานี อ.เมือง

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6

ต.ตลาด อ.เมือง

0818958686

จ.สิงหบุรี 16000

นางอารีย ทองแกวเกิด

218/131 ถ.ตลาดใหม ซ.7
จ.สุราษฎรธานี 84000

625 ต.บางพุทรา อ.เมือง

0894666197

นายสมหมาย ศรีสมบัติ

อ.เมือง
จ.สุรินทร 32000

044518133

103/189 ม.5

จังหวัดสระแกว (1)

ต.บางกุง อ.เมือง

034713135

จ.สุราษฎรธานี 84000

จังหวัดสมุทรสาคร (1)

0898736765

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

วาที่ ร.ต.ทนง สอนบวบ

นายเกรียงศักดิ์ คงคาชวย

สนง.ทสจ.สมุทรสาคร

233/133 ม.4 ถ.อําเภอ

ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000

จ.สุราษฎรธานี 84000

034810300

0810814570

นางนวลนาง ศรีสําราญ

น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ์

สนง.ทสจ.หนองคาย

จังหวัดสระบุรี (1)
น.ส.จันทนา ไวยพารา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี 18240

036347001

222/31 ถ.โฉลกรัฐ ซ.16
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

0897246599

จ.สระแกว 27000

037425039

จังหวัดหนองคาย (1)

ถ.ศูนยราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

0872175494

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1)

จังหวัดพิษณุโลก (6)

จังหวัดแพร (4)

นายสุรสิทธิ์ จินารักษ

นางกัญญณัฐ วงศเณร

นายชัยยันต คําปอ
9/1 หมูที่ 4 ต.ดอนมูล

สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11

ศูนยราชการ ชั้น 7 อ.พระนครศรีอยุธยา

ถ.วังจันทน ต.ในเมือง อ.เมือง

อ.สูงเมน

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

จ.พิษณุโลก 65000

จ.แพร 54130

035336356

0818880521

0818825999

น.ส.ประพิศ โตนอย

นายสิงหหาญ จินดามณี

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11

10/2 ม.1 ต.สูงเมน

จังหวัดรอยเอ็ด (1)
นางวรรณา ปอมสุวรรณ
สนง.ทสจ.รอยเอ็ด
162 ถ.สุริยเดชบํารุง อ.เมือง
จ.รอยเอ็ด 45000

0897151685

จังหวัดหนองบัวลําภู (1)

39 ถ.วังจันทน อ.เมือง

อ.สูงเมน

จ.พิษณุโลก 65000

จ.แพร 54000

0817853658

0896330859

นายสุรพล นุชนารถ

นายธันวา มวงทอง

777/36 ม.9 ต.อรัญญิก

สํานักบริหารพี้นที่อนุรักษที่ 13

นายอธิศ แสงอาทิตย

อ.เมือง

ต.ปาแมต อ.เมือง

186/87 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง

จ.พิษณุโลก 65000

จ.แพร 54000

089957714

0819938068

นายเจษฎา มากลั่น

นางสายสมร คมวัชรพงศ

อ.เมือง
จ.เลย 42000

0817697127

จังหวัดพะเยา (1)
นายธนานุวัฒน วงศสวัสดิ์
สนง.ทสจ.พะเยา

82/1 ถ.สีหราชเดโชชัย

42/7 ม.2 ต.ทุงกวาว

อ.เมือง

อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

จ.แพร 54000

0872086885

0817644511

633 หมูที่ 11 ต.บานตอม อ.เมือง

นายอนุรัช เรืองสมบัติ

จ.พะเยา 56000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11

0818822574

ถ.วังจันทน อ.เมือง

จังหวัดพังงา (1)
นางเตือนใจ รักษวงศ
สนง.ทสจ.พังงา

จังหวัดพัทลุง (1)
นางภูษณิศา ระฆังทอง
สนง.ทสจ.พัทลุง

จ.ภูเก็ต 83000

0864705878

นายวัชรากร ทะนันไชย

จังหวัดมหาสารคาม (1)
น.ส.พยอม ศรวิชัย
สนง.ทสจ.มหาสารคาม

0878411523

221 หมู 11 ต.แวงนาง อ.เมือง

จังหวัดเพชรบุรี (1)

จ.มหาสารคาม 44000

0815451802

นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ

จังหวัดแมฮองสอน (1)

802/184 ม.12 ต.คูคต

ถ.ราเมศวร อ.เมือง

อ.ลําลูกกา

จ.พัทลุง 93000

นายนิมิต ศรีภักดี

จ.ปทุมธานี 12130

0896021816

จังหวัดพิจิตร (1)
นางฉัตรดาว เอี่ยมสกุล

0805165213

อ.เมือง

055258028

จ.พิษณุโลก 65000

076440619

จ.พิจิตร 66000

478 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ

จ.พิษณุโลก 65000

อ.เมือง

จ.พังงา 82000

90/2 ถ.ศรีบาล อ.เมือง

นายปรารภ หาญชาง

17/30 ถ.สิงหวัฒน

60 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง

สนง.ทสจ.พิจิตร

จังหวัดภูเก็ต (1)

106 ซ.เทพนิมิต ม.12

0818669622

ถ.ฮอด-เชียงใหม ต.ปาแดด อ.เมือง

จังหวัดเพชรบูรณ (1)

จ.เชียงใหม 50000

นายชิต อินทระนก

จังหวัดมุกดาหาร (1)

199/1 หมูที่ 2 ต.น้ํารอย
อ.เมือง

นายบรรจง อุทากิจ

จ.เพชรบูรณ 67000

สนง.ทสจ.มุกดาหาร

0857305627

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

042614231
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จังหวัดยโสธร (1)
ส.ต.ท.ชานนท แสนเริง

จังหวัดปตตานี (1)

จังหวัดอุทัยธานี (1)

นางกนกรัตน รําไพรุจิพงศ

นางพัชรี รัตนเทพบัญชากุล
278/13 ถ.ทาชาง

สนง.ทสจ.ยโสธร

303 ถนนปากน้ํา ต.รูสะมิแล

ต.ในเมือง อ.เมือง

อ.เมือง

ต.อุทัยใหม อ.เมือง

จ.ยโสธร 35000

จ.ปตตานี 94000

จ.อุทัยธานี 61000

0819991025

073460158

จังหวัดยะลา (1)

จังหวัดอางทอง (1)

นายสุรเดช บือราเฮง

นายสุพจน โกมลมรรค

จังหวัดอุบลราชธานี (6)
นายทองมั่น แจงใจธรรม

สนง.ทสจ.ยะลา

19/22 ม.เปยมสุข 2

189 ถ.แจงสนิท

อ.เมือง

ถ.เลี่ยงเมือง ต.บานแห อ.เมือง

ต.แจระแม อ.เมือง

จ.ยะลา 95000

จ.อางทอง 14000

จ.อุบลราชธานี 34000

073212787

0818417616

0817608219

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (1)

จังหวัดอุดรธานี (5)

นายไชยา นิรมานสกุลพงศ

ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา

นางลลิตา รักษมณี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ประจวบคีรีขันธ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10

18 ถ.เทศบาลบํารุง อ.เมือง

ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง

จ.ประจวบคีรีขันธ 77000

จ.อุดรธานี 41000

0810195454

042221725

นายพยอง การกลา

นางศิริพร สุมมาตย

33/3 ม.18 ต.ขามใหญ

จังหวัดปราจีนบุรี (5)
นายศิริ เจิดจง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ถ.ศรีสุข ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9
ถ.แจงสนิท อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0897212552

อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0872605459

0817693822

0873019446

นายสมาน วาฤทธิ์

นายสมคิด สิงหสาธร

41/4 ซ.สรรพสิทธิ์ 10

น.ส.วรรภา พรสิงห

51 ถ.ศรีชมชื่น

จ.ปราจีนบุรี 25000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000

0890565308

นายวิทยา วันจีน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง

ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

ต.หมากแขง อ.เมือง

0840363746

จ.อุดรธานี 41000

0819757860

นายเตชินท เชื้อลี

นายอุรศาสตร ฤาชา
23/9 ถ.สัมพันธมิตร

อุทยานแหงชาติภูจองนายอย
อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี 34280

ต.หมากแขง อ.เมือง

0810624349

จ.อุดรธานี 41000

0842033614

037211140

นางเพียงใจ เสียงหวาน

นางสุมาลี วีระชาติ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9

นายประกอบ นพกาศ

460/10 หมู 10 ถ.นิตโย

จ.ปราจีนบุรี 11130

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000

ถ.แจงสนิท อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

ต.หมากแขง อ.เมือง

0852455358

จ.อุดรธานี 41000

จังหวัดอํานาจเจริญ (1)

0849812396

จังหวัดอุตรดิตถ (1)

0831185716

นายศิริวัฒน สีโม

นายมนตรี ทองฉออน

ดานตรวจอุทยานแหงชาติเขาใหญ

สนง.ทสจ.อุตรดิตถ

ปท.บานพระ ต.เนินหอม อ.เมือง

19 ถ.แปดวา ต.ทาอิฐ อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25230

จ.อุตรดิตถ 53000

0817612905

055411056

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

045523513

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม (1)
น.ส.พิมพลดา เปรมจีระสิทธิ์
244/147 ม.3 หมูบานสัมมากร
ซ.รามคําแหง 112 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240

0818500331

เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี (1)
น.ส.กมลทิพย พรมเพ็ชร
สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาราชบุรี
ตู ปณ. 1 ปณ.สวนผึ้ง

นายดําริห แสงไสสี

นางอรุณี สุดจันทร

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3

เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย

54/10 ถ.คายหลวง อ.บานโปง

ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

จ.ราชบุรี 70110

จ.พัทลุง 93150

032344896

0897326894

นายนะเชียร จวบโชค

72 ถ.บรรเจิดใจราช 2
ต.นครปฐม อ.เมือง

อุทยานแหงชาติน้ําหนาว

จ.นครปฐม 73000

อ.น้ําหนาว

0812098862

จ.เพชรบูรณ 67260

0898599057

นายอํานาจ ฉ่ํามะนา

จ.ราชบุรี 70180

0848887209

กลุมจัดการตนน้ํานาน (1)

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3

อุทยานแหงชาติพระพุทธฉาย (1)
นายสุทธิพงษ วงศตาหลา
อุทยานแหงชาติพระพุทธฉาย

54/10 ถ.คายหลวง อ.บานโปง

87/39 ม.12 ต.สันกําแพง

0818360024

นายสมศักดิ์ แยมเยื้อน

จ.สระบุรี 18000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3

0865618480

นายสถาพร สัปปพันธ

จ.ราชบุรี 70110

ตู ปณ.10 อ.เมือง

อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม 50130

0819505888

อุทยานแหงชาติภูกระดึง (1)

54/10 ถ.คายหลวง อ.บานโปง

เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง (1)
นายวุฒิชัย ไชยวรณ
114/1 ม.3 ซเกษตร

จ.ราชบุรี 70110

จ.สงขลา 90110

90/679 ม.5 หมูบานเดอะวิลลา

0862856554

ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด

นายนาถพงศ สุวรรณวาทิน
304/9 ม.1 ต.ปะตง

อ.ภูกระดึง
จ.เลย 42180

0815456507

สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 3 (1)

จ.นนทบุรี 11120

นายพิเชษฐ สงจันทร

0818515722

สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 3

เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ (1)

อ.สอยดาว

นายไพฑูรย อินทรบุตร

จ.จันทบุรี 22180

10/93 ม.5 ต.ทามะขาม

0817586680

9/1 ม.1 ต.ศรีฐาน

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง (1)
นายสุธีร ลอยมา

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว (1)

นายศุภโชค เจริญวัน

032211025

ถ.เพชรเกษม ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ

ถ.ปาไม ต.กันตัง อ.กันตัง
จ.ตรัง 92110

0817663544

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว (1)

อ.เมือง

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

0896352053

จ.กาญจนบุรี 71000

0818584781

นายชัยพร ทับทิมทอง

สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาชอง
(1)

อ.เมือง

781 ม.5 ต.หนองจะบก
จ.นครราชสีมา 30000

0854790654

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง

กลุมจัดการตนน้ํา 16 (2)

เขตหามลาสัตวปาเขาน้ําพราย

กลุมพื้นที่อนุรักษ บานโปง (5)
นายเมธา สันติกุล
274 ซ.แสนสุข 10
ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

0898361994

อุทยานแหงชาติน้ําหนาว (1)

นายยงยุทธ อมรจันทรเพ็ญ

124 ม.7 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด

น.ส.รัชยา มัคไพบูลย

จ.ตรัง 92190

สวนจัดการตนน้ํา ถ.หวยแกว

0818953815

ต.สุเทพ อ.เมือง

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด (2)

จ.เชียงใหม 50200

0896344728

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

0872926787
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นางรัชนี ขุนทองพันธกิจ

154

สวนจัดการตนน้ํา ถ.หวยแกว

106/606 เคหะชุมชนรมเกลา

ต.สุเทพ อ.เมือง

คลองสองตนนุน ลาดกระบัง

จ.เชียงใหม 50200

กรุงเทพฯ 10520

0850361768

025439735

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง (1)
นายยงยุทธ มีแสงพราว
99/6 ถ.บริรักษ

นางสมคิด ไวยกัญหา

0818250411

ฝายงบประมาณ กรมอุทยานฯ

นายเทียน ภูเทียนกิจเจริญ

61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

นายธงทรัพย วิพรมหา
อุทยานแหงชาติภูพาน

จ.เพชรบุรี 76130

10/39 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร

0817371490

จ.สกลนคร 47000

จังหวัดแมฮองสอน ตอนลาง (3)

0819759529

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู (1)
นายสายัณห อวมขันธ
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู
465 ม.8 ตู ปณ.18 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20210

สวนฝกอบรม (1)
นายจตุภพ แกนแกว
ศูนยฝกอบรมที่ 4(เชียงราย) บานโปงสลี
ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0815959218

นายธวัชชัย กิจนิเทศ
ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กรมอุทยานแหงชาติฯ
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร

025798607

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

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

025734604

255/52 หมูที่ 12 ต.บานกาศ

สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค

อ.แมสะเรียง

ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.แมฮองสอน 58110

จ.สระบุรี 18240

0801285692

0867879059

นายบุญศรี นทีโสภา

นายศิลปชัย พิพิธวิทยา

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

9/6 ม.2 ต.บางคูเวียง

ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง

ถ.สุพรรณบุร-ี ตลิ่งชัน อ.บางกรวย

จ.แมฮองสอน 58110

จ.นนทบุรี 11130

0821935861

0851476915

นางจิรภัทร สุรินทร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร (1)

อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน 58110

0861895711

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี (2)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี

กองคลัง (3)

นายพิณ เกื้อกูล

นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย

นายอภิชาต ผุดคง

กรุงเทพฯ 10510

วนวัฒนวิจัย (3)

นายอนุสรณ มณีธร

42/1 ม.8 ต.แมยวม

สวนการเจาหนาที่ (1)

0810171852

นายสวัสดิ์ อั้นเตง
กรุงเทพฯ 10900

ตู ปณ. 70 ต.หวยยาง อ.เมือง

69/1 ม.9 ต.ทายาง
อ.ทายาง

ทุงแสลงหลวง (1)

0818863773

อุทยานแหงชาติภูพาน (1)

7/3 ถ.บริพัตร
จ.เพชรบุรี 76000

0898808090

จ.อุทัยธานี 61000

นายชนินทร อินทรไพโรจน
ต.ทางาม อ.เมือง

กรุงเทพฯ 10900

ต.อุทัยใหม อ.เมือง

เพชรชะอํา (2)

นางระพินทร เจริญศรีทวีชัย

6/2 ถ.มะกรูด อ.เมือง
จ.ปตตานี 94000

0812752630

เขตลาดพราว

นางกรรณิการ เรืองถนอม

กรุงเทพฯ 10230

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 สาขาปตตานี

025382829

6/2 ถ.มะกรูด อ.เมือง
จ.ปตตานี 94000

0812753030

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

0823872827

สวนอุทยานแหงชาติ (สบอ.แพร) (1)
น.ส.กันยา จันทรสุวิมล
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13(แพร)
ต.ปาแมต อ.เมือง
จ.แพร 54000

054627678

สวนฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สบอ.13(แพร) (1)
น.ส.สมัย สํานวม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13(แพร)
ต.ปาแมต อ.เมือง
จ.แพร 54000

054627677

อุทยานแหงชาติเขาใหญ (1)

สวนอนุรักษสัตวปา (สบอ.13 แพร) (1)

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) (2)

นายชัยพร วองสืบขาว

น.ส.วรัญญา คําอุด

นางจริยา ไชยพิสิทธิ์

อุทยานแหงชาติเขาใหญ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)

ตู ปณ. 9 ปากชอง อ.ปากชอง

140 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง

ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง

จ.นคราราชสีมา 30130

จ.แพร 54000

จ.เชียงใหม 50100

0818555214

0857100024

053271610

ศูนยประสานงานจังหวัดพะเยา (1)

รักษปากระบี่ (2)

นางอําพวรรณ ศักดิ์วีรสุวรรณ

นายบรรจบ เขียวนอย

ศูนยประสานงานจัดการทรัพยากรปาไมพื้นที(่ พะเย

อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี

18 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง

ต.อาวนาง อ.เมือง

จ.พะเยา 56000

จ.กระบี่ 81000

0819524790

0817973982

อินทนนท ออบหลวง แมปง (1)
นายอาทิตย สุธรรมทาน
145 ม.6 ถ.จอมทอง-น้ําตกแมยะ
ต.มวงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม 50160

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

053818239

พี่นองวนกร (สวนกลาง) (2)

นายลือสัก สักพันธ

นายวิเชียร พิพัฒนมงคลสิน

170/156 ม.สยามนครานี ม.2

ตู ปณ. 184

ต.ทาซัก อ.เมือง

ปณศ.จตุจักร

จ.นครศรีธรรมราช 80000

กรุงเทพฯ 10900

0898681584

0818297248

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) (1)

0899525486

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
(1)
นางเตือนใจ บุญญลักษณ
สนง.ทสจ.ลําปาง
501 กม.2 ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

0814090426

ศูนยประสานงานปาไมแพร (1)
น.ส.จินดา มั่งมูล
26 ม.4 ต.เวียงทอง

174/319 ซ.ศรีพรสวรรค ม.2
ต.สวนใหญ อ.เมือง

51 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข็ง

จ.นนทบุรี 11000

อ.เมือง

0816391513

จ.อุดรธานี 41000

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นม) (1)

0818720596

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี) (1)
นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์

นางชญานนันท วารี
591 ม.7 ต.ปรุใหญ
อ.เมือง

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 5 (สระบุรี)

จ.นครราชสีมา 30000

154/1 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก

044222264

จ.สระบุรี 18180

036341400

อ.สูงเมน

สวนพัฒนาการวิศวกรรมปาไม (2)

จ.แพร 54000

0832296265

ราชพฤกษ(ลําปาง) (2)
น.ส.อังคณา ผั้นสืบ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
30 ถ.ทามะโอ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

054223298

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

นางพอตา สิงหสาธร

นายคมกริช เศรษบุบผา

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

0814235336

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

0819234414

จ.ลําปาง 52000

05422398
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คณะกรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
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รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการอำ�นวยการ
1. นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
2. นายณรงค์ มหรรณพ
3. นายชุมพล เจียมวิไล
4. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
5. นายวิชติ สนธิวณิช
6. นายประสิทธิ์ นิม่ นวลฉวี

5

4

2

1

3

ทีป่ รึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

6

คณะกรรมการเงินกู้
1. นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
2. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
3. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
4. นายณรงค์ มหรรณพ
5. นายประสิทธิ์ นิม่ นวลฉวี
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

ทีป่ รึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ  
1

6

2

3

4

5

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายสนิท  ศรีสรุ ะ
2. นางเปรมพิมล  พิมพ์พนั ธุ์
3. นายณรงค์  ทองขจร
4. นายชัยยันต์ คำ�ป้อ
5. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
6. นายสุภาพ คำ�แฝง

5

1

2

4

6

ทีป่ รึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3
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คณะกรรมการดำ�เนินการ

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการ     

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1              

นายจงเจริญ กิจสำ�ราญกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2    

นายสนิท ศรีสุระ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3            

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ และ เหรัญญิก

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ และ ผู้ช่วยเหรัญญิก       

นายวิชิต สนธิวณิช
กรรมการทำ�หน้าที่ผู้จัดการ

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
กรรมการ                            

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ                         

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ                   

นายชัยยันต์ คำ�ป้อ
กรรมการ                                

นายชุมพล เจียมวิไล
กรรมการ            

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
กรรมการ                      

นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล
กรรมการ และ เลขานุการ

นายสุภาพ คำ�แฝง
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

นายราชิต ไชยรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ
ผู้สอบบัญชี
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ฝ่ายจัดการ

		

นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนอำ�นวยการ

นางขวัญพนิต นุชสวาท

นายวิชิต สนธิวณิช

กรรมการทำ�หน้าที่ผู้จัดการ

นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส

นางสาวพิมพ์ลดา เปรมจีระสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวดนิตา โฉมฉิน

นางสาวประไพศรี ซามงค์

ว่าที่ ร.ต. ถาวร ชื่นคง

นางสาวสุภาพ เฟื่องอักษร

นางวรรณพร อินประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุวารี ใยเผือก

นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล

นางรุ่งรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ

นางศลิษา พานิชสรรพ์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการเงิน

นางจรินทร์ อินประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเงิน

นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล

นางสาวสุพรรณี ศรีสุภัคจิโรจ

นางปริษา เศรษฐสุข

นางวิไลวรรณ นิวาสเวช

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูล

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายเงินรับฝาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินรับฝาก

หัวหน้าฝ่ายธุรกรรมทางธนาคาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกรรมทางธนาคาร

นางสาวณัฐิณี นนทกิติพงษ์

นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์

นางปรียาภรณ์ วรภคบุญญา

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ
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นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข

นายวรวิทย์ รักษาแก้ว

นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

นางสาวกชพรรณ แสนสิงห์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางณภัทร อินสกุล

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

นางลักษณา โฉมงาม

นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ

นางภาราดา หินอ่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

นางสาวรัตนพร ศิรวิ งศ์

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้พิเศษ

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต. หญิง พจนีย์ พวงจันทร์ นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

สรุปกิจกรรมสหกรณ์ ประจำ�ปี 2553
ปีนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญ สำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการชุดที่ 33 ที่

ได้ช่วยกันคิดและสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ เพื่อการบริการสมาชิกให้รวดเร็วและได้รับความประทับใจในการบริการ  อีกทั้ง
ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวเข้าสู่องค์กรที่เป็นผู้นำ�ไม่ว่าจะเป็นด้าน
นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสมาชิกจะเห็นได้จากกิจกรรมที่ทางสหกรณ์ได้จัดทำ�ขึ้น ดังนี้

1. โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำ�ปี 2553

4 ม.ค. 53 – 30 เม.ย. 53 ได้มีการเปิดให้เสนอรายชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ
โครงการคนดีศรีสหกรณ์ และดำ�เนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 53 – 31 ส.ค. 53 และผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก  คือ นายสุริยะ  ศรีชุม  ตำ�แหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดส่วนอนุรักษ์และ
ป้องกันทรัพยากร สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (จ.สุราษฎร์ธานี ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและ
คุณงามความดีควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูให้เป็นสมาชิกต้นแบบ

2. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2553

6 – 7 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2553 ได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 33 และนอกจากนี้ได้มีการจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่
ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ 6 เดือนขึ้นไป รวมจำ�นวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000
บาท , การจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่ผู้ที่สมัครใช้บริการ ATM สหกรณ์ - กรุงไทย รวม
จำ�นวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และจับฉลากมอบโทรศัพท์มือถือโนเกีย ให้แก่ผู้ที่แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสมัครใช้บริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์ จำ�นวน 12 เครื่อง

3. เปิดใช้บริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์ เต็มรูปแบบ

มีนาคม 2553 เริ่มเปิดใช้บริการ SMS สหกรณ์ออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์ที่จะทำ�ให้สมาชิกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น การแจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญทุกประเภท ก่อนเงินกู้อนุมัติ 1 ชั่วโมง , เมื่อได้
รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ , เมื่อได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืน และสหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ๆ
ให้สมาชิกรับทราบ ฯลฯ

4. สหกรณ์ ว างแท่ น ศิ ล าฤกษ์ ประดิ ษ ฐาน ณ อาคาร
สำ�นักงานแห่งใหม่

18 มีนาคม 2553 เวลา 09.09 น. คณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พร้ อ มด้ ว ย นายประเสริ ฐ    จิ รั ส คามิ น กรรมการผู้ จั ด การ (SIA) ได้ ร่ ว มกั น ประกอบพิ ธี
นำ�แท่นศิลาฤกษ์ที่ได้ประกอบพิธีในงานวันพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  
ลงประดิษฐาน ณ อาคารสำ�นักงาน สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
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5. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยลดภาระแก่สมาชิก
22  มีนาคม 2553 สหกรณ์ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม , เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน , เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สิน และเงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.85 เป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์และลดภาระของ
สมาชิก

6. ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัตร ATM สหกรณ์ –
กรุงไทย
เม.ย. 53 – 31 มี.ค. 54 สหกรณ์ประกาศเป็นผู้รับชำ�ระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ผ่านบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย ทั้งโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี
ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย และโอนจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยกลับมายังบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์   รายการละ 8 บาท

7. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
3 พ.ค. – 2 ส.ค. 53 สหกรณ์ได้มีการประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิก ,การขอจัดตั้ง
กลุ่มใหม่ และการขอย้ายสังกัดกลุ่ม วันที่ 1 ก.ย. 53 เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวันที่
1 ธ.ค. 53 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกใหม่ ซึ่งผู้แทนสมาชิกจะอยู่ในตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
เพื่อร่วมพัฒนาสหกรณ์ให้ด�ำ เนินไปตามวัตถุประสงค์

8. การเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
4 พฤษภาคม 2553 สหกรณ์ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแบบฟอร์ ม หนั ง สื อ ตั้ ง ผู้ รั บ โอน
ประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถกำ�หนดสิทธิบุคคลให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ตามที่สหกรณ์
จ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อเสียชีวิต ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถกำ�หนดเงื่อนไข
ที่ชัดเจนลงในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้

9. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
4 พ.ค. – 29 ต.ค. 53 สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ซึ่งมีการจัดกิจกรรม จำ�นวน 17 กลุ่ม เป็นเงิน
697,720 บาท

10. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
6 พ.ค. – 15 ก.ค. 53 และ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 53 สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญ
เพื่อการศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษาของ
บุตรสมาชิก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

11. เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว

21 มิถุนายน 2553 สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปพักผ่อนและทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.50 ต่อปี

12. โครงการสายใยที่ไม่เกษียณ

23 - 27 กรกฎาคม 2553  สหกรณ์ได้จัดโครงการเที่ยวสุขใจวัยเกษียณทัศนศึกษา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดไปทัศนศึกษาต่างประเทศเป็นครั้งแรก

13. สานสัมพันธ์ภาคีสหกรณ์บางเขน

  20 - 22 สิงหาคม 2553 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สอ.กรมวิชาการเกษตร, สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร, สอ.กรม
ประมง, สอ.กรมป่าไม้ และสอ.กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดการสัมมนาเรื่อง การบริหารเงินภายใต้
ปีเสือ 2010 นอกจากนี้สหกรณ์ภาคีบางเขนได้ร่วมกันปลูกป่าโครงการปลูกป่า 88 ชนิดพันธุ์  
8,800 ต้ น ณ วั ด ทิ พ ย์ สุ ค นธาราม   อ.ห้ ว ยกระเจา จ.กาญจนบุ รี เพื่ อ ถวายแด่ ส มเด็ จ
พระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

14. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

20 กันยายน 2553 สหกรณ์ประกาศเพิ่มเติมทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ เป็น
ทุนที่จัดให้บุตรที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ในสถานศึกษา จำ�นวนทุนหนึ่งๆ ไม่เกิน 3,000 บาท

15. ยกเลิกทุนอบรมวิชาชีพเสริม เปลี่ยนเป็นทุนสวัสดิการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาสมาชิก

20 กันยายน 2553 สหกรณ์ประกาศทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น ทุนละ 500 บาท ต่อปี มีสิทธิรับทุนไม่เกิน 3 ครั้งตลอด
อายุการเป็นสมาชิก และทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่
ผู้ส�ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำ�นวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งปริญญา

16. สหกรณ์ประกาศปรับเปลี่ยนประเภทอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

20 กั น ยายน 2553 สหกรณ์ ป ระกาศอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะ
3 ประเภท ดังนี้
ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ร้อยละ 3.50 ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศ ห้ามไถ่ถอนในระยะเวลา 5 ปีแรก
ประเภท 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ร้อยละ 4.50 ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศ ห้ามไถ่ถอนในระยะเวลา 3 ปีแรก
ประเภท 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ 5.85 ต่อปี สามารถไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
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17. มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนรอบข้าง

28 กันยายน 2553 วันครบรอบวันก่อตั้ง 32 ปี สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษา
แก่โรงเรียนในชุมชนรอบข้าง จำ�นวน 16 ทุน เป็นเงิน 38,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้มอบทุน
การศึกษาให้แก่โรงเรียนในชุมชนรอบข้างทุกๆปี

18. สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตุลาคม – ธันวาคม 2553 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย
สหกรณ์ จึ ง ได้ ม อบทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย จำ � นวน 206 ราย เป็ น เงิ น
616,110 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติดังกล่าว

19. ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6

16 – 18 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ได้จัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่น
ที่ 6 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่ จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้ใช้เวลาทำ�กิจกรรมร่วมกัน

20. ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11

23 - 25 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นที่ 11
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21. เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

29 พ.ย. 53 – 31 ม.ค. 54  สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์สมาชิกที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า
อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ร้อยละ 1 ต่อปี และปีถัดไปอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ (ปัจจุบัน
ร้อยละ 4.10 ต่อปี)

22. การแก้ไขระเบียบ เรื่องการขยายงวดผ่อนชำ�ระหนี้

29 พฤศจิกายน 2553 สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบ เรื่องการขยายงวดผ่อนชำ�ระหนี้
ฉุกเฉิน จาก 10 งวด เป็น 12 งวด เงินกู้สามัญหุ้น จาก 144 งวด เป็น 360 งวด สำ�หรับเงิน
งวดชำ�ระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ และเพื่อการอื่นให้ส่งชำ�ระหนี้ได้ สำ�หรับข้าราชการ ไม่
เกินอายุ 70 ปี ลูกจ้างประจำ�ไม่เกินอายุ 65 ปี ระยะเวลาผ่อนชำ�ระก่อนเกษียณอายุราชการ
ต้องไม่น้อยกว่า สองในสามของระยะเวลาผ่อนชำ�ระทั้งหมด

23. วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำ�ปี 2553

26 – 28 ธันวาคม 2553 ร่วมจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่า ณ
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช โดยมี น ายสุ วิ ท ย์ คุ ณ กิ ต ติ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สรุปสิทธิประโยชน์สมาชิก
สิทธิฝากเงินดอกเบี้ยสูง

สิทธิเลือกฝากเงินได้ 5 ประเภทบัญชี ไม่ต้องเสียภาษี
ฝากได้ทันทีที่สมัครเป็นสมาชิก ฝากง่าย – ถอนง่าย
1. ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ (3.75%)

ได้เวลาของคนช่างเก็บ

- สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องเปิดบัญชี
- เปิดบัญชีขั้นตํ่า 100 บาท  (เฉพาะสมาชิกสมทบ)
- ถอนโดยบัตรสหกรณ์ ATM  ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  และบัตร  ATM  
ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

2. ออมทรัพย์พิเศษ (4.00%)
สำ�หรับนักออมที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูง

- เปิดบัญชีขั้นตํ่า 2,000 บาท
- ถอนที่สหกรณ์ได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียม 1%
ของยอดถอน ขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค.  30 มิ.ย.  30 ก.ย.  31 ธ.ค.  แต่หากยอดฝากตั้งแต่
1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน

3. ออมทรัพย์อเนกประสงค์ (3.75%)
ทางเลือกใหม่
ในการออมทรัพย์

- เปิดได้หลายบัญชี และกำ�หนดเงื่อนไขลงลายมือชื่อการถอนร่วมกันหลายคนได้ เช่น
เงินรุ่น เงินกลุ่ม ฯลฯ
- เปิดบัญชีขั้นตํ่า 100 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

4. ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข (4.50%)
ความพอเพียงแห่งชีวิต

- รับฝากเฉพาะเงินบำ�เหน็จ บำ�นาญ กบข. กสจ. บำ�เหน็จดำ�รงชีพ หรือเงินที่ได้รับ
จากทางราชการอื่น ๆ
- เปิดบัญชีขั้นตํ่า 100 บาท
- อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าทุกประเภทบัญชี โดยจ่ายดอกเบีย้ ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

5. ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (4.50%)

ลด – ละ – เลิก
เพื่อชีวิตพอเพียง

- ฝากโดยหักจากเงินเดือน เพิ่มหรือลดจำ�นวนเงินฝากรายเดือนได้ ทั้งนี้
จำ�นวนเงินฝากอยู่ระหว่างเดือนละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
- การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- จับรางวัลปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นโบนัสพิเศษ  ในวันที่ 28 กันยายน และ
วันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ของทุกปี เงินรางวัลนำ�ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียง

หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 เม.ย. 52
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สิทธิกู้เงินดอกเบี้ยตํ่า

สิทธิรับบริการกู้เงิน 3 ประเภท กู้ง่ายไม่ต้องไปที่สหกรณ์
มีสิทธิกู้ทุกประเภทเมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
1. เงินกู้ฉุกเฉิน (6.50%)

- กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
- ชำ�ระคืนไม่เกิน 12 งวด
- กู้ทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
- รับเงินกู้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
- เพียงเขียนคำ�ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที ในครั้งแรกที่กู้ และไม่ต้องทำ�สัญญาซํ้า
เมื่อกู้ครั้งต่อไป
-  เงินกู้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่ถอนได้ดอกเบี้ยเป็นรายวัน

2. เงินกู้สามัญ (6.50%)

- กู้ได้สูงสุดรวมเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกินวงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน หรือไม่เกิน 90%
ของหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์  ชำ�ระภายในระยะเวลาไม่เกิน 144 งวด

วงเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน
เงินเดือน
ไม่เกิน 10,000
10,001 - 11,000
11,001 - 12,000
12,001 - 13,000
13,001 – 15,000
15,001 – 17,000
17,001 – 19,000
19,001 – 23,000
23,001 – 26,000
26,001 – 32,000
32,001 – 37,000
37,001 – 42,000
42,001 – 50,000
50,001 – 58,000
58,001 ขึ้นไป

วงเงินกู้ใหม่ไม่เกิน
550,000
580,000
630,000
680,000
780,000
830,000
850,000
870,000
890,000
920,000
950,000
1,000,000
1,200,000
1,500,000
2,000,000

ผ่อนชำ�ระ/เดือน
5,520
5,820
6,320
6,820
7,820
8,320
8,520
8,720
8,920
9,220
9,520
10,020
12,030
15,030
20,040

ทุนเรือนหุ้นขั้นตํ่า
110,000
116,000
126,000
136,000
156,000
166,000
170,000
174,000
178,000
184,000
190,000
250,000
300,000
375,000
500,000

กรณีผู้สมัครเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์กู้ได้กึ่งหนึ่งของจำ�นวนเงินกู้ตามตาราง

Ø เงินได้รายเดือนคงเหลือ
จำ�นวนหนี้รวม
ไม่เกิน 550,000 บาท
เกิน 550,000 – 1,000,000 บาท
เกิน 1,000,000 – 1,250,000 บาท
เกิน 1,250,000 – 1,500,000 บาท
เกิน 1,500,000 – 1,750,000 บาท
เกิน 1,750,000 – 2,000,000 บาท
เกิน 2,000,000 – 3,000,000 บาท
เกิน 3,000,000 บาท

อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง

เงินคงเหลือ
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
8,000
10,000
14,000

เงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (4.10%)

           การลงทุนเพื่ออนาคต กู้เพื่อจ่ายค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา เอกสารใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
ของตนเอง คู่สมรส และบุตร ชำ�ระภายในระยะเวลา 120 -144 งวด

เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม (4.50%)

          งานหนักคือดอกไม้ของชีวิต กู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามโครงการและแผนธุรกิจ
ชำ�ระภายในระยะเวลา 60 –144 งวด

เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (4.10%)

           เพื่อเอื้ออาทรผู้ประสบภัย กู้ได้ตามความเสียหายจริงจากภัยที่ได้รับ และมูลค่า
ความเสียหายไม่น้อยกว่า 80,000 บาท เอกสารประกอบ หนังสือรับรองมูลค่าความเสียหาย
จากผู้บังคับบัญชา ภาพถ่าย  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน  สำ�เนาทะเบียนบ้าน
ที่ประสบภัยซึ่งมีชื่อผู้กู้  ชำ�ระภายในระยะเวลา 120 –144 งวด

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (4.50%)

          ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ กู้เพื่อติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG
และไม่เกิน 120,000 บาท ชำ�ระภายในระยะเวลา 36 – 144 งวด

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน (4.50%)

          เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยไว้ก่อน กู้เพื่อซื้ออาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน
จำ�นวนไม่เกิน 1 กระบอกและไม่เกิน 120,000 บาท ชำ�ระภายในระยะเวลา 36 – 144 งวด

เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว (4.50%)

           เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปพักผ่อนและทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  กู้ได้ในวงเงินที่จ่ายจริงต่อคน และค่าใช้จ่ายอื่นอีกไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกิน
30,000 บาท จำ�นวนเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 24 เดือน จำ�นวนเงินกู้
เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 48 เดือน
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3. เงินกู้พิเศษ
3.1 สินเชื่อวนาเคหะ
			

นกน้อย รู้ทำ�รัง เพื่อวันหน้า

วัตถุประสงค์แห่งการกู้
1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน
2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ คู่สมรส หรือบุตร
3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
4. กู้ เ พื่ อ ซื้ อ ห้ อ งชุ ด ข้ า งเคี ย งหรื อ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งพร้ อ มบ้ า นซึ่ ง สมาชิ ก ผู้ กู้ เ ป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์
เพื่อขยายบริเวณ
5. กู้เพื่อไถ่ถอนจำ�นองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด ซึ่งชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบัน
การเงินอื่น ๆ
6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำ�นองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือ คู่สมรส และหรือบุตร ซึ่งชำ�ระหนี้
เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้าน
7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย
➤

➤
➤

ชำ�ระคืนไม่เกิน 360 งวด
จำ�นวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เกิน 5,000,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้กู้
- หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด
• จำ�นวนเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน
• จำ�นวนเงินกู้เกิน 700,000 – 1,000,000 บาท กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน
• จำ�นวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน
- หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน
• กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95  ของราคาประเมินหลักประกัน
• กู้เกิน 1,000,000 – 1,500,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95  ของราคาประเมินหลักประกัน
• กู้เกิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80  ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ตามประกาศสหกรณ์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 มี 3 ประเภท ดังนี้

ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี สำ�หรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในกำ�หนดระยะเวลา 5 ปี หากสมาชิก
มีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำ�หนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ
ประเภท 2  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี สำ�หรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในกำ�หนดระยะเวลา 3 ปี หากสมาชิก
มีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำ�หนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ
ประเภท 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 5.85 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน
สมาชิกมีความประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
สมาชิกผูก้ ู้ จะได้รบั เงินเฉลีย่ คืนตัง้ แต่กเู้ งินในปีแรก และอัตราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลงตามประกาศของสหกรณ์

3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นโดยใช้หุ้นคํ้าประกัน (6.50%)
		

กู้ได้ 90% ของหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์ ชำ�ระคืนไม่เกิน 360 งวด

3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นโดยใช้เงินฝากคํ้าประกัน (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 1.5%)
กู้ได้ 90% ของเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่ตนมีในสหกรณ์ ชำ�ระคืนไม่เกิน 360 งวด

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 1 ก.ค. 53

13 สิทธิ รับทุนสวัสดิการสมาชิก
1. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย
จำ�นวนเงินสงเคราะห์
- อัคคีภัย เสียหายบางส่วน 5,000 บาท เสียหายทั้งหลัง 30,000 บาท
- อุทกภัย -วาตภัย เสียหายบางส่วน 3,000 บาท เสียหายทั้งหลัง 30,000 บาท

2. สิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
2.1 สิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- จำ�นวนปีละกว่า 7,000 ทุน ๆ ละ  500 บาทถึงสูงสุด 3,000 บาท
- สมาชิกผู้มีสิทธิรับทุนต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี   
้
ก. ทุนส่งเสริมการศึกษา (ได้รับทุกคน)  
    ข. ทุนเรียนดี (เรียงคะแนนผลการเรียนแต่ละระดับชั้น)  
    ค. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ (จัดให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคน
พิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)
2.3 สิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายสหกรณ์
- จัดกิจกรรมค่าย เยาวชนคนรักป่า หรือค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ช่วงปิดภาค
การศึกษาเดือนตุลาคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุตรของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก

3.สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อบำ�เหน็จสมาชิก
1. จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณ
เพียง 1 ครั้ง ) และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี  
2. จำ�นวนเงินทุนคำ�นวณ ดังนี้
บำ�เหน็จ = จำ�นวนปี X จำ�นวนหุ้น
                           100
ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาทและไม่เกิน 5,000 บาท

4. สิทธิรับทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
1. จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้ปีละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังคงเป็นสมาชิกโดยจะ
จ่ายให้สมาชิกในเดือน ต.ค. ของทุกปี
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5. สิทธิรับทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก
1. สหกรณ์ทำ�ประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่ วงเงิน
ผลประโยชน์คุ้มครอง 100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท
2. สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้เดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาทต่อคน
จนถึงอายุ 65 ปี

6. สิทธิรับทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ
จ่ายให้สมาชิกเมื่อทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จ่ายจากทุน
สวัสดิการเพื่อสมาชิกเพียงครั้งเดียวเมื่อทุพพลภาพ โดยคำ�นวณตามอายุการเป็นสมาชิก
ปีละ 8,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 80,000 บาท

7. สิทธิรบั ทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกสำ�หรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ท�ำ ประกันชีวติ
1. จ่ายให้กับสมาชิกที่อายุเกิน 65 ปี หรือบริษัทปฏิเสธการทำ�ประกันชีวิต
2. จำ�นวนเงินที่สหกรณ์จะจ่ายคิดตามจำ�นวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
100,000 บาท
3. ยืน่ คำ�ขอรับทุนพร้อมใบมรณะบัตร สำ�เนาทะเบียนบ้าน ภายใน 180 วัน นับจากวันเสียชีวติ
4. จำ�นวนเงินทุนที่จะจ่ายสหกรณ์จะนำ�ไปหักออกจากหนี้สินอื่นที่ค้างชำ�ระ (ถ้ามี)

8. สิทธิรับทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกสำ�หรับสมาชิก
1. ประธานกลุ่มสมาชิก, สมาชิก, คู่สมรส หรือบุตร สามารถมอบสิ่งแสดงการไว้อาลัยและ
หรือร่วมทำ�บุญในงานศพสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท และขอรับเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวต่อสหกรณ์
2. ยืน่ คำ�ขอรับทุนพร้อมใบมรณะบัตร สำ�เนาทะเบียนบ้าน ภายใน  60 วัน นับจากวันเสียชีวติ

9. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก

1. จ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก และวันครบรอบวัน
ก่อตั้งสหกรณ์ ทุกวันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี
2. จำ�นวนเงินของขวัญวันเกิด ปีละ 200 บาท (วันเกิดสมาชิก 100 บาท วันครบรอบวัน
ก่อตั้งสหกรณ์ 100 บาท)
3. สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
ที่ใช้คู่กับบัตร สหกรณ์ ATM
4. สมาชิกที่ไม่ได้ท�ำ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จะจ่ายเงินทุนโอนเข้า
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

10. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
         จ่ายให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อแสดงการไว้อาลัยในงานศพบิดา มารดา คู่สมรส และ
บุตร ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

11. สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ถึงแก่กรรม ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 20,000 บาท
- ทุพพลภาพ ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 20,000 บาท
- บาดเจ็บสาหัส ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 10,000 บาท

12. ทุนสวัสดิการสำ�หรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
          เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยจ่ายเงินทุนสวัสดิการจำ�นวน 3,000 บาท ให้แก่
สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 15 ปี และเมื่อสมาชิกได้ใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแล้ว
ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกอีก

13. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก
          ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แบ่งเป็น
1. ทุนส่งเสริมการเรียนรู  ้ จ่ายครั้งละไม่เกิน 500 บาทต่อปี สมาชิกคนหนึ่งๆมีสิทธิรับทุน
นี้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
2. ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ส�ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป จำ�นวน  1,000 บาท ต่อหนึ่งปริญญา  โดยยื่นคำ�ขอภายในกำ�หนดเวลา 180 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
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สิทธิ รับเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน
1. สิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น
1) สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
2) อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
3) หุ้นที่สมาชิกได้ชำ�ระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือนจะคำ�นวณเงินปันผลให้เต็มเดือน
หากชำ�ระหลังวันที่ 7 ของเดือนจะคำ�นวณเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
4) สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ และขอให้จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลังวันที่ 31 ธันวาคม จะมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลในปีนั้น

2. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกที่กู้เงิน
1) สมาชิกผู้กู้จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนจำ�นวนดอกเบี้ยที่สมาชิกผู้กู้จ่าย
2) อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่  

บุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกสมทบ

บุตร คู่สมรส บิดามารดา และบิดามารดาของคู่สมรสสมาชิก
1. สิทธิให้บุคคลในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
เราคือ...ครอบครัวสหกรณ์
ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นจึงได้รับสิทธิให้บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตร
(ต้องอายุครบ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ) คู่สมรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก หรือของ
คู่สมรสสมาชิก

2. สิทธิฝากเงินรายเดือนให้สมาชิกสมทบ
สมาชิกมีสิทธิฝากเงินรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียงให้กับสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็น บุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือของคู่สมรส
สมาชิก โดยหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของสมาชิก

3. สิทธิประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัว
สมาชิกมีสทิ ธิน�ำ บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตร (อายุ 14วัน- 25 ปี) คูส่ มรส เข้าร่วม
โครงการประกันชีวิตกลุ่มในอัตราเบี้ยประกันตํ่า ผลประโยชน์คุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง
1,000,000 บาท  โดยสหกรณ์สามารถหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือนของสมาชิกได้                                                

สิทธิรับข่าวสารและร่วมกิจกรรมสหกรณ์
วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดให้กู้แล้ว เงินกู้สามัญสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

www.025798899.com
www.forestcoop.org

ฉบับที่ 127 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนสมาชิกได้ที่

กรณีภัยธรรมชาติระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค.53 www.025798899.com
ยื่นคำาขอต่อสหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค.54
อ่านต่อหน้า 2

เริ่มแล้ว!! บริการฝากเงินผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย

สามารถโอนเงินจากบัญชีธ.กรุงไทยเพือ่ ฝากเข้าบัญชีสหกรณ์

ใครคือผู้คว้ารางวัล

วันประชุมใหญ่

วันที่ 5-6 ก.พ. 2554

สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิว้ ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
อ่านต่อหน้า 3

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

เก็บตกค่ายเยาวชนคนรักป่า

ใกล้จะถึงวันที่ได้ลุ้นกันอีกแล้ว หลายคนใจจดใจจ่อ
ว่าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554
วันที่ 5-6 ก.พ. 2554 ทีจ่ ะถึงนี้ ใครจะเป็นผูค้ ว้ารางวัล
เงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียงไปครอง ทางสหกรณ์
จะมอบโชคดีๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิก
ใครยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
รีบเปิดบัญชีด่วน....

รวมพลังเหล่าคนกล้าแห่งพงไพร
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อ่านต่อหน้า 4

1. สะดวกรับ (ข่าวสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน)
สิทธิสมัครสมาชิกวารสารสหกรณ์ป่าไม้รายเดือน เพื่อติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของสหกรณ์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านฟรีทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ   

สอ.ปม. บริการนอกสถานที่
รับโอน สมาชิกใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมี ผอ.บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ให้การต้อนรับ

ประกาศแล้วรางวัล

“คนดีศรีสหกรณ์”

แบบอย่างใช้ชวี ติ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ซือ่ สัตย์-อดออม-เอือ้ อาทรต่อผูอ้ น่ื
รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองคำ�หนัก 2 บ�ท
อ่านต่อหน้า 6

2. สะดวกฝาก (โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
สิทธิฝากเงิน ระดมหุ้นเพิ่ม ชำ�ระหนี้ทุกประเภท หรือ อื่น ๆ โดยไม่ต้องไปที่
สหกรณ์ เพียงยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด หรือธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ  
1. กรอกแบบฟอร์ม CO-OP @ Bank หรือ ใบแจ้งการรับชำ�ระเงิน Payment
2. ยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารพร้อมจำ�นวนเงินที่ระบุ
3. รับหลักฐานจากธนาคารเก็บไว้
4. สหกรณ์จะทำ�รายการให้ท่านโดยอัตโนมัติ
5. สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ในวันทำ�การถัดไป

3. สิทธิท�ำ บัตรสหกรณ์ ATM
3.1 บัตรสหกรณ์ ATM ไทยพาณิชย์
สิทธิท�ำ บัตรสมาชิกสหกรณ์พร้อมบัตร ATM ในบัตรเดียวกัน และสามารถถอนเงิน
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง สมาชิกทำ�บัตรฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม (สมาชิกสมทบปีละ 200 บาท)
3.2 บัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย
1. สมัครใช้บริการโดยใช้บัตร ATM เดิม และบัญชีเดิมที่สมาชิกมีอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย
ของสมาชิก ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมในการทำ�รายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ โดยสมาชิกเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายเอง

4. สิทธิรับบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone
มิติใหม่แห่งการอำ�นวยความสะดวก ในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนทุนเรือน
หุ้น เงินกู้ และเงินฝากคงเหลือ สิทธิการกู้เงินสามัญ สิทธิการคํ้าประกันเงินกู้ ผลการอนุมัติ
เงินกู้ รายการหักเงินเดือน เงินปันผล บริการเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์โดยโอนเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้กู้ โดยใช้เลขที่สมาชิกและรหัสผ่านเฉพาะบุคคล
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5. สะดวกรับข่าวสาร (ด้วย SMS สหกรณ์ออนไลน์)
อีกหนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์ แจ้งทุกความเคลื่อนไหวไปยังมือถือของสมาชิกทันที....
เมื่อ...คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญ...เงินกู้พิเศษ
เมื่อ...คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ
เมื่อ...คุณได้รับเงินปันเฉลี่ยคืนประจำ�ปี
เมื่อ...คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่า 5,000 บาท
เมื่อ...คุณถอนเงินที่ไม่เคยถอนนานกว่า 6 เดือน
เมื่อ...คุณฝากเงิน  ชำ�ระหนี้ ฯลฯ ผ่านธนาคาร
เมื่อ...สหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ให้คุณรับทราบ ฯลฯ

6. สิทธิใช้บริการเว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org
1. ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
2. Download แบบฟอร์มต่าง ๆ และพิมพ์แบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง โดยผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์
3. ศึกษารายละเอียดในข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

7. สิทธิการสมัครสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์ เพื่อตรวจสอบหรือพิมพ์รายการเรียกเก็บเงิน
ประจำ�เดือน หรือใบเสร็จรับเงินประจำ�เดือนโดยลงทะเบียนได้ที่
www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org

8. สิทธิร่วมกิจกรรมสหกรณ์ในวาระต่างๆ
สิทธิร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ในโอกาสต่างๆ เช่น ร่วมชิงรางวัลในวารสาร สหกรณ์ป่าไม้
รายเดือน , ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ, ค่ายเยาวชนคนรักป่า, ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ฟรี ตามประกาศข่าวสารสหกรณ์

3 สิทธิสำ�คัญ ในฐานะเจ้าของกิจการ
1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
        สมาชิกทุกท่านมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้แทน
ของสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัด และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ  ประจำ�ปีของสหกรณ์  
ผู้แทนสมาชิกมีวาระ 2 ปี  

2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ
        ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อบริหารกิจการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการ   มีวาระ 2 ปี เมื่อเป็นติดต่อกัน
ครบ 2 วาระต้องพัก 1 ปี

3. สิทธิการใช้อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
        สมาชิกในฐานะผู้แทนสมาชิกมีสิทธิใช้อ�ำ นาจของที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ พิจารณา
การดำ�เนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ เช่น อนุมัติงบดุล จัดสรรกำ�ไรสุทธิ เลือกตั้งกรรมการ
ดำ�เนินการ  อนุมัติแผนงานและงบประมาณสหกรณ์ ฯลฯ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นทั้งหลาย
ทั้งปวงต่อที่  ประชุมใหญ่

สิทธิการรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้
1. สิทธิขอความช่วยเหลือรับเงินสินไหมล่วงหน้าได้
- เมื่อทายาทหรือผู้รับประโยชน์ยื่นคำ�ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากเดือดร้อน และสมาชิกที่
เสียชีวิตมีเงินพึงได้รับจากสหกรณ์จ�ำ นวนมากกว่าหนี้สินที่ค้างชำ�ระต่อสหกรณ์ และหรือทำ�
ประกันชีวิตกลุ่มมาแล้วเกินกว่า 1 ปี
- สหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้ร้องขอซึ่งเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) หรือผู้รับประโยชน์
ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
- จำ�นวนเงินที่สหกรณ์ทดรองจ่ายให้ล่วงหน้าไม่เกิน 50,000 บาท
- จำ�นวนเงินส่วนทีเ่ หลือสหกรณ์จะจ่ายให้เมือ่ ได้รบั เงินสินไหมจากบริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ แล้ว

2. สิทธิรับสินไหมการประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันชีวิตที่สหกรณ์ทำ�ให้
สิทธิรับสินไหมประกันชีวิตในวงเงินคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท (อุบัติเหตุ 150,000 บาท) ที่
สหกรณ์ท�ำ ให้สมาชิกทุกคนจนถึงอายุ 65 ปี
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สิทธิการรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ
สิทธิรับเงินคืนภายใน 10 วัน
สิทธิรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าถึงแก่กรรม หรือลาออก หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์
หักกลบหนี้ที่ค้างชำ�ระแล้วมีเงินคงเหลือ สมาชิกมีสิทธิรับเงินค่าหุ้น เงินฝากและดอกเบี้ย
เงินสวัสดิการ ภายใน 10 วัน

สิทธิการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกอาจตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ โดยทำ�หนังสือ
ยื่นต่อสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด
1. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ตั้งบุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
หรือบุคคลอื่น
2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือ
สัดส่วนการรับประโยชน์ของผู้รับโอนประโยชน์
3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับโอนประโยชน์มีสิทธิขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกตาม
สัดส่วนที่ก�ำ หนด

สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ

“เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้
และสิทธิประโยชน์ยังเพิ่มขึ้นกว่าเดิม”
1. สิทธิรับทุนสวัสดิการเหมือนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการ เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

ดังนี้
ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 100 บาท และวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 100 บาท
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย
ทุนสนับสนุนเบี้ยประกันชีวิต 35 บาท จนอายุ 65 ปี
ทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก
ทุนสวัสดิการสำ�หรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของสมาชิก

2. สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

   ทุนเพื่อบำ�เหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ จ่ายให้เฉพาะสมาชิกที่อายุครบ 60 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณเพียง 1 ครั้ง )
และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
คำ�นวณได้ ดังนี้
บำ�เหน็จ =  จำ�นวนปี X จำ�นวนหุ้น
                                                              100
ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนให้ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี โดยนำ�ฝากเข้า
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นคำ�ขอ
   ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จ่ายให้สมาชิกที่อายุ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจะจ่ายให้ปีละ
1,000 บาท ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี โดยนำ�ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นคำ�ขอ

3. สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าทำ�ศพสมาชิก

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งอายุครบ 65 ปี ไม่อาจทำ�ประกันชีวิตได้ หากถึงแก่กรรม
สหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือค่าทำ�ศพสมาชิก ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 10,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. สิทธิฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในอัตราดอกเบี้ยสูง

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเพื่อฝากเงิน
บำ�เหน็จ บำ�นาญ กบข. บำ�เหน็จดำ�รงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทและยังมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

5. สิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก

สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิกู้หุ้น หรือเงินฝากได้ไม่เกินกว่า 90 % ของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ใน

สหกรณ์

6. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น

สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้ หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้
นอกจากนี้ยังสามารถระดมค่าหุ้นเพิ่มได้ตามความสมัครใจ

7. สิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการ

8. สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส

สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดยสหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพื่อแจ้ง
จำ�นวนเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ (ถ้ามี) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานสำ�หรับการตรวจสอบ โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้าน
สมาชิก
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9. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวัล หรือรับของชำ�ร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับ
สมาชิก และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมสำ�หรับผู้เกษียณอายุราชการที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

10. ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย และกู้หุ้นไม่เกิน 60% ให้นำ�เงินปันผลชำ�ระหนี้ได้  (โดยจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์

อเนกประสงค์เพื่อชำ�ระหนี้)
ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้เกินกว่า 90% ของหุ้น ให้ชำ�ระหนี้บางส่วนเพื่อให้มีหนี้คงเหลือ 60% ของหุ้น หรือสมาชิกที่มีหนี้ไม่
เกิน 60% ของหุ้น สามารถกู้หุ้นไม่เกิน 60% โดยสามารถนำ�เงินปันผลมาชำ�ระหนี้ได้ ตัวอย่างเช่น
   มีหุ้น 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผลประมาณปีละ 5,500 บาท (5.50%)
   กู้หุ้น 60,000 บาท จะต้องผ่อนชำ�ระ 30 ปี ประมาณปีละ 4,560 บาท เดือนละ 380 บาท (6.50%)
   แจ้งนำ�เงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อชำ�ระหนี้ (ได้ดอกเบี้ยด้วย)
   มีหุ้น 100,000 บาท รับเงินปันผล 5.50% ปีละ 5,500 บาท 30 ปี เท่ากับ 165,000 บาท
   กู้ 60,000 บาท จ่ายดอกเบี้ย 6.50% 30 ปี ดอกเบี้ยรวม เท่ากับ 75,949 บาท
   กำ�ไร เท่ากับ 89,051 บาท
การชำ�ระหนี้นั้นจะหักจากเงินปันผลที่นำ�ฝากในบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อชำ�ระหนี้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย

โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์”
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด  มีความประสงค์ยกย่องเชิดชูสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงให้เป็น
สมาชิกต้นแบบ และเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำ�นึกและค่านิยมแห่งความพอเพียง ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความภาค
ภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี ว่าผู้ที่ทำ�ดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น โดยจัดให้มีการคัดเลือก
คนดีศรีสหกรณ์ปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศสหกรณ์
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