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� � � � �� � � � � �� � �� � � � 
� � � ��  	� � �� �

������ �����	���


���!� 594,607,157.71


������ 307,329,031.73

����
	
����	� 287,278,125.98

� %���"# 31 ;��%�/� 2556 ���
���"
���!� 

/��������� .+�����
 !���":

������ 
���� (���) ��������� (����)


���!� 633,611,152.72 39,003,995.01

/��������� 301,540,775.99 (5,788,255.74)

����
��;* 332,070,376.73 44,792,250.75

	� 2556 ���
������
�����
�	����� �����! 

�"(+��
!��$�*������!���)��� 9 !���":

��������	���
���	�
���
������
�����
�	����� �����! !��$�*�

�*���
�!����&
*��
.������*� .+�����*����& �"#$	1�

���
����
 +8�����	
���� �������
����
 �
0�+8�����

��#%/
�%
��$!0�� �
0�+8�������#%/
�%
��%�� �
0��������

����$���&
*��
 �������!�
��
%��
�����
;

���)*

.+��*#�.%!+��� �
�	����� �
������.�����)* ��)%�	�� 

.+����;��0� �
��
�����
�����$+.+����OPQ� �
����$�
*�

/�L���*#�.%!+��� �
��
�����
��:� .+�������&
*��
.��

����*����&�"#$	1�&)
 /8���
� &*!� ��
!��������*� 

�
0�&*!���
!����/8���
�����*� �!����&
*��
$�"#�%��&

��
���
�/����� ��

�&O��-=��$�*� ��
���$�*��8� ��
��!

�%��!*��
)��� 9 .+����
��������&
*��
��!����0#� 9 �"�

������ �!���
�&	� 2556 ���
���"����*�.+�����*�

���& $�*#��':� !���":

1. 
���	���
���	�
���
1.1 ������ 	� 2556 ���
���"����%�����*�

���/
 ��� �����
��
%��
�����
;

���)*.+�

�*#�.%!+��� �
�	����� �
������.�����)* ��)%�	�� .+�

���;��0� �
��
�����
�����$+.+����OPQ� �
����$�
*�

/�L���*#�.%!+��� .+��
��
�����
��:� �!���%���"# 

31 ;��%�/� 2556 �"����*���:��*:� 13,271 /� 4'#��"��


$	+"#��.	+�����%�����*� !���":

1) ����*� � 1 ��
�/� 2556  13,239 /�

2) ����*����/
���� 281 /�

3) ����*���!�������*�L��  249 /�

� ����*�+����  150 /�

� ����*�='�.���

� 83 /�

� ����*�������� 2 /�

� �������������*� 14 /�

/�$�+0�����*� � %���"# 31 ;��%�/� 2556  ����%� 

13,271 /�

1.2 ���������� ��	 � 2556 �"�������


����
 +8�������#%/
�%
��$!0�� +8�������#%/
�%
��%�� 

�����������$���&
*��
 &)
 /8���
� &*!���
!����

����*� .+�&*!���
!����/8 ���
�����*����/
$	1�

����*����& �!���%���"# 31 ;��%�/� 2556 �"����*�

���&��:��*:� 13,446 /� 4'#��"��
$	+"#��.	+�����%�

����*����& !���":

1) ����*����& �  1 ��
�/� 2556  11,863  /�

2) ����*����&���/
����  1,855 /�

3) ����*����&��!�������*�L��  272 /�

� ����*����&+���� 228 /�

� ����*����&='�.���

� 36 /�

� �������������*����& 8 /� 

/�$�+0�����*� � %���"# 31 ;��%�/� 2556 ����%� 

13,446  /�

����
�����������������������
	 ����� 31 !���"� 2556

������ 
���� ("�)

� %���"# 1 ��
�/� 2556 25,102

$�*#��':�
��%���	� 2,136

��!�������*�L��
��%���	� 521

� %���"# 31 ;��%�/� 2556 26,717

2. ������������
��$
0��� ��������
���������
=0�� ��

�������*�)����)
���%����$�*��!�
��$!0���������*� 

�
0���
=0����
��$!0���"#����%���"#���
�������! �
0�

��

�!�����������*� �!�.�!�/%�������$	1������0�



� � � � � � �� 	 � � � 
 � � 	� � 
   2 5 5 6

���������
�� 4'#���	� 2556 ���
���"��
$	+"#��.	+���

$
0�����!���":

���/�����/	
 ����� (��)
1 ������ 2556 3,510,085,470.00
31 ��	
��� 2556 3,929,138,320.00
�������	���
����� 419,052,850.00
������ 11.94

�!��"��$
0��� ��$Z+"#�)��/� 147,065 .+�

�"��)
���
���/��� ���������*�/*!$	1�
���+� 61.87 

�!���	� 2556 ���
����!�

����
��;*$	1�$�*�	P�(+

���.������*� 
���+� 5.57 !���":

���#$%&�'��%������� (���)

�* �.+. 
�������� &�'��,����-/%"�

2547 1,463,987,610.00 110,589

2548 1,638,123,390.00 113,846

2549 1,809,797,550.00 116,191

2550 1,997,780,400.00 124,768

2551 2,291,632,680.00 140,170

2552 2,581,822,990.00 151,943

2553 2,865,587,200.00 159,456

2554 3,169,733,920.00 142,838

2555 3,510,085,470.00 139,832

2556 3,929,138,320.00 147,065

3. 
	��������������
���	
���
������
�����
�	����� �����! �"$�*������ 

$�*�
�&O�� $�*��8��0� ��$
0����� �����
�� .+�������

�0#�9 �!���%���"# 1 ��
�/� 2556 ���
���"�*��
����
%�

��:��*:� 10,106,372,221.71 &�� .+� � %���"# 31 ;��%�/� 

2556 �"�*��
������:��*:� 11,688,175,255.57 &�� $�*#�

�':�
��%���	� 1,581,803,033.86 &�� �
0�/*!$	1�
���+� 

15.65 4'#���
�&	� 2556 ���
���!����$�*��	+���$�*#� 

!���":

��� ������ 
����(���)

1 ����8�&
*3�� 	)�. 65,000,000.00

2 ����8�&
*3����
&*���� 230,000,000.00

3 ����8�&
*3����:�)�+�*)
(+ 50,000,000.00

5 ����8�&
*3���
�$��!�*)$%���
 30,000,000.00

6 ����8�&
*3�����/���*�!��$�
"�+ 
/��$�6/��#�

100,000,000.00

7 ���;&�)

�K&�+ LB236A 195,917,274.80

8 ����8�&
*3��$�
*��L/L��S�����
 90,000,000.00

9 ����8�&
*3��	8�4*$��)���� 60,000,000.00

10 ����8�&
*3��4"�"��++� 200,000,000.00

11 $�*�O��	
���� 60 $!0�� ����
���
��;��*����

200,000,000.00

12 $�*�O��	
���� 60 $!0�� ����
���
������
���������4"�"

50,000,000.00

4. ��	����������
���!� 
��	� 2556 ���
������
�����
�	����� �����! 

�!����$�
*��������*� .+�����*����& $�6�/%�����/��

�����
���$�*� $�0#�������������Z�$Z*� �!����
���!�

��!����/
���

�!�$�*�O������
�����*$<3.+�$�*�O��

����
�����"%*)��$�"�� $�0#�%���"# 17-20 ;��%�/� 2556 

4'#��"����*�.+�����*����& ���/%������$	]!&���"

$�*�O������
�����*$<3 ����%� 17 &���" .+�$	]!&���"

$�*�O������
�����"%*)��$�"�� ����%� 148 &���" 4'#���	��":

���
���" $�*�
�&O���������*�.+�����*����&

$�*#��':�
��%���	� ����%� 312,309,725.72 &�� �
0�/*!$	1�


���+� 5.94

�������������������������0��
��������

��/��$%�/�* 
�������� 
������7��

31 ;./.55 5,255,126,514.86 30,846

31 ;./.56 5,567,436,240.58 33,056

$�*#� (+!) 312,309,725.72 2,210


���+� 5.94 7.16



� � � � �� � � � � �� � �� � � � 
� � � ��  	� � �� �

� %���"# 31 ;��%�/� 2556 ��$�6�%����
���

&
*��
$�*�
�&O��������
�� =0�$	1�&
*��
�+���"�

&
*��
��'#��"#���/�� $�
��$	1���
���$�
*��������*�
8����

��
����
���� $�0#�������������Z�$Z*� �
0�$	1�/���������

�"#���$	1������/) ����
�&)�$��.+�/
�&/
�% �!�$�*�


�&O��������
��.��)��	
�$L��������*� ����*�

���& $��������"#���
�� .+����
���0#� �!�!���":

4.1 �������0��
��������

����9��������0�� 
��������
(���)


����
��7��

����
�����*���;���=� 406,420,303.61 13,269

����
�����*$<3 2,842,136,959.58 1,825

����
����$�3"��$	�Q���� 590,368,689.39 516

����
�����$��	
���/� 131,075,944.46 530

����
�����"%*)��$�"�� 52,311,253.51 1,545

4.2 �������0��
������������

����9��������0�� 
��������
(���)


����
��7��

����
�����*���;���=� 94,496,710.25 13,448

����
�����*$<3 1,399,206,944.69 1,433

����
�����$��	
���/� 29,023,344.26 150

����
�����"%*)��$�"�� 5,517,532.51 293

4.3 �������0��
���
'�&�'�����&��	:

����9��������0�� 
��������
(���)


����
��7��

����
����$��������"#���
�� 2,106,618.79 35

4.4 �������0��
���&��	:%$��

����9��������0�� 
��������
(���)


����
��7��

����
�������
���0#� 14,771,939.53 12

����
�&��)
�!��$&":�$�*�
�&O�� ���
���!�

�����!��)
�!��$&":��"#�8��%���=�&����
$�*� $�0#����$�
*�

�������*� .+�����*����&���$�*���O����&���
�� 

!���":  

����9�����0�� %�-���%������ 
(%)

$�*�O������
�����*���;���=�   3.50

$�*�O������
�����*$<3 3.75

$�*�O������
�����$��	
���/� 3.50

$�*�O������
����$�3"��$	�Q���� 4.25

$�*�O������
�����"%*)��$�"�� 4.25

$�*�O������
����$��������"#���
�� 4.25

5.��������	�����	��"��#
���	�
!�����
&
*��
$�*�����8 �.������*� ���
���!�

$�6�='�/%�����$	1�����
���������/
�&/
�%�������*��"#$	1�

���
����
 .+�+8����� �"#�!�
�&$�*��!�
��$!0������)
�

�"#����8���� ��&��/
�:�������������$�"����)��/���������

$�"#�%��&��
<'�3�&)
 �
0�/�������������
4���.4�

&����+��	
��&L�� ���
���'����&
*��
!���$�*��8��+��

	
�$L�)��%�)=	
���/���
�8 �$�*� �!������!��)
�

!��$&":�)��/%�����$	1����.)�+�%�)=	
���/� !���": 

����9������<' %�-���%������ 
�'%���

$�*��8�$�0#�$�)Z�$Z*� 6.35

$�*��8��������#%�	 6.35

$�*��8������$�0#���
<'�3� 4.15

$�*��8������$�0#�	
���&���"�$�
*� 4.35

$�*��8������$�0#���$/
����(8�	
��&L�� 4.15

$�*��8������$�0#����$�
*���
	
����!�+����� 4.35

$�*��8������$�0#�/��/
���"%*).+��
�����*� 4.35

$�*��8������$�0#�40:�/���*%$)�
�.+��	�
�� 4.35

$�*��8������$�0#���
����$�"#�% 4.35

$�*��8������$�0#���
<'�3��
�"�*$<3 4.15

$�*��8������$�0#���$/
����(8�	
��&L���
�"�*$<3 4.75

$�*��8������$�0#�/%����#�/����/
�&/
�% 6.35



� � � � � � �� 	 � � � 
 � � 	� � 
   2 5 5 6

����9����������<' %�-���%������ 
�'%���

$�*��8��*$<3%��$/�� /��"# 3.50 
�
0� /��"# 

4.50
+��)�% 6.00

$�*��8��*$<3�!�������/�:�	
���� 6.35

$�*��8��*$<3�!����$�*�O��/�:�	
���� 5.25

$�*��8��*$<3$�0#�	
���&�*���
	
�$L���/�

;
�*�

6.25

�����%������<'����9�-/�� =  �* 2556 ������

����9������<' 
��������

$�*��8�$�0#�$�)Z�$Z*� 91,640,887.20

$�*��8��������#%�	 5,988,740,181.65

$�*��8������$�0#���
<'�3� 24,962,431.75

$�*��8������$�0#�	
���&���"�$�
*� 909,137.75

$�*��8������$�0#���$/
����(8�	
��&L�� 855,667.25

$�*��8������$�0#�/��/
���"%*).+��
�����*� 262,349.82

$�*��8������$�0#����$�
*���
	
����!�+����� 130,092.00

$�*��8������$�0#���
����$�"#�% 898,088.25

$�*��8������$�0#���
<'�3��
�"�*$<3 7,296,504.05

$�*��8������$�0#���$/
����(8�	
��&L��
�
�"�*$<3

22,125,199.20

$�*��8������$�0#�/%����#�/�/
�&/
�% 7,852.75

$�*��8���������&(�������
����
) 102,745,707.39

$�*��8��*$<3%��$/�� 720,267,422.06

$�*��8��*$<3�!�������/�:�	
���� 4,229,200.98

$�*��8��*$<3�!����$�*�O��/�:�	
���� 110,243,918.99

$�*��8��*$<3$�0#�	
���&�*���
��/�
 16,456,229.00

$�*��8��*$<3$�0#�/%����#�/�/
�&/
�% 21,856.25

$�*��8�������%��!*��
$��������"#$�0#���
<'�3� 366,142.00

$�*��8��*$<3�%��!*��
$��������"#$�0#���
$/�� 13,291,678.63

�� 7,105,450,546.97

6. ��������	���$�������
��
���%
��	� 2556 �": ���
������
�����
�	����� �����! 

�!���-��
�&&��
��$�< �!�)*!)�:�
�&&&
*��
���

���
�� .+�
�&&$��"$�6� ����������
������
����

�����4"�" �����! (���.) $�0#�����%�/%����!%� .+�$�*#�

�����������
���;
�

����.������*��!��"/%����!%�

�*#��':� 4'#�
�&&&
*��
������
�� (CCS) �!�.&����
)*!)�:�

���$	1� 2 $_� !���":

$_��"# 1 	
���&!�%� 
�&&��$&"������*� 


�&&��� 
�&&$�*�O�� 
�&&)�`%��������$�*� 
�&&$�*��8� 


�&&&���".+��&	
���� 
�&&$
"��$�6&$�*�
��$!0�� 


�&&/%&/�$�*��!.+�$�6/ 
�&&/%&/��*�;*��
������


�&& 
�&&+���0��0#�.+�L�� 
�&&���$���.+�������

����8+ 
�&&	
�&��!��!/8 �O����)����)* .+�
�&&

$�0#��)�� ATM ,  SMS , IVR , mCoop , iCoop

$_��"# 2 	
���&!�%� 
�&&��$&"���*��
���� 


�&&$+0��)�:�(8�.������*� 
�&&$+0��)�:��

���
 
�&&

	
�����"%*).+�	
����L�� 
�&&�%��!*��
����*� 
�&&

����*�������;� 
�&&
���������
�&(8 �&
*��
 
�&&

$�*�+��� 
�&&&
*��
���$����
�*$+6��
��*��� 
�&&

/��;

�$�"�� .+�
�&&�0#� 9

.)�$�0#�����
�&&&
*��
������
����� ���. 

�����8�����%�
��%�����
)*!)�:�.+��!��&
�&& !����:�   

��	� 2556 ���
������
�����
�	����� �����! �6���/����

&
*��
����*��!����
�&&��
��$�<
�&&$!*�

6.1 �&��	:%%�>��: 

  ���
������+�� e-coop ����
���&
*��


����8+����*�(���$/
0�����
�&&�*�$)�
�$�6) $�"#�%��&

��
�*���
����
$
"��$�6&	
����$!0�� �
0��&$�
6�
�&$�*�  

!�%�)�$�� 

6.2 �&��	:���?��+���:%�-?���-� (CO-OP 

PHONE)

  
�&&���
�������
<������)����)* $	1���


����%�/%����!%����.������*� ����
��&=������8+ 

  1) ��$
0����� $�*��8�.+�$�*�O��/�$�+0�

  2) �*�;*��
�8�$�*������ 

  3) �*�;*��
/�:�	
����$�*��8�  

  4) ��
����)*$�*��8� 



� � � � �� � � � � �� � �� � � � 
� � � ��  	� � �� �

  5) 
����
���$�*�$!0�� 

  6) $�*�	P�(+.+�$�*�$Z+"#�/0� 

  7) =��$�*�O������
�����*���;���=� 

  8) ���8�$�*�Z�$Z*���)����)* 

  9) $	+"#��.	+�����8+)��� 9

6.3 �&��	: ATM

���
�� ATM $	1�&
*��
=��$�*�O��

���&���"����
�����*���;���=��������*��"#�"��8 ���&

���
��  ���%����$	1�$�*��8� $�*�	P�(+ $�*�$Z+"#�/0�  .+�

$�*��%��!*��
)��� 9 �"#���
�����$���&���"$�*�O��

����
�����*���;���=��������*� �!�=��$�*�O��(���

&�)
 ATM !���":

  1) &�)
 ATM ;��/�
������*��� (���)8� 

ATM ;��/�
������*���

  2) &�)
 ATM ;��/�
�
���� (���)8� ATM 

;��/�
�
����

  3) &�)
���
�� ATM (���)8� ATM ���
�� 

�
0�(���)8� ATM ;��/�
����*� 

����B<'D�'��������-� ATM

��-� ATM 
����("�)

;��/�
������*��� 13,733

;��/�
�
���� 14,013

���
������
�����
�	����� 2,444

6.4 �&��	: SMS

���
�� SMS $	1�&
*��
.�������8+���

����*��!�
�&�
�&='���
���;
�

��������*� $��� ��


/�:�	
����$�*��8� ��
����)*$�*��8� ��
=��$�*�O�����&���" 

$�*�	P�(+.+�$Z+"#�/0� .+���

�&���%��!*��
)��� 9

7. $���&	����� 
��
�&	� 2556 ���
������
�����
�	����� 

�����! �!�������%��
�"#$	1�	
��������!���%*����
���

����*��
�& $�0#����$�
*��������*��!��"��%�
�%�����


��!�*��

�$�"#�%��&���
�� .+�$�0#����$�
*��������*��!�

��-��$/
0������+������*� 

7.1 ���������B<'���������&�$%��
����

���/�������

  ��	� 2556 ���
������
�����
�	����� 

�����! �!����$�
*��������*��!��"��
��!�*��

�
�%����

$�0#�	
����������
��%�$�+0�4'#����.+���� �!�����


��!�*��

��+������*� ���
���!�$�������"��
&

���

��
���/%��
8�$
0#���+����
 �!���
��������
�� �*�;*

	
�������������*� ���&��/�&.+�
�$&"�&���
�� 4'#���


�&	� 2556 �"�+������*�$����/
���
��!�*��

��+�� 

����%� 47 �+��  4'#����
���!����&���/�������������


��!�*��

����(8�$���
�%��/
���
 ����%� 5,914 /� 
%�

$	1�����%���:��*:� 1,969,145.00 &�� (��'#�+���$���.��

����0#�$��������'#�
����"#�*&���&��=�%�) !���":

���/������� 
����
("�)

1. �+������%�!�
�3f
�;��" 791

2. �+��	
�������.+�$�
*��
���/%��
�%��0�

��%���	
�$�<

16

3. �+������%�!�)
!*)=� 41

4. �+������*)*��
 38

5. �+����������!��
�
�����
	������"# 8 
(�/

���"��)

139

6. �+������%�!�
�&
" 60

7. �+��
���@�3�+��	�� 214

8. �+������%�!)�� 778

9. �+������%�!+��	�� 248

10. �+������%�!$�"��
�� 303

11. �+������%�!�/

���"�� 147

12. �+������%�!���+� 209

13. �+�������������.�����)* 131

14. �+��%*����
	����� 525

15. �+���*)*;

�.�
� 76

16. �+��%�%�-�%*��� 17

  17. �+��������%*��� 12

18. �+���/
<
";

�
�� /
�:��"# 1 47

19. �+���/
<
";

�
�� /
�:��"# 2 39

20. �+���/
<
";

�
�� /
�:��"# 3 78



� � � � � � �� 	 � � � 
 � � 	� � 
   2 5 5 6

���/������� 
����
("�)

21. �+���/
<
";

�
�� /
�:��"# 4 86

22. �+������%�!	
��"�&
" 80

23. �+������%�!���.��� 339

24. �+��$�)
��3����;���)%�	��L8$�"�% 77

25. �+������%�!�*3��+� 221

26. �+������%�!.�
� 27

27. �+�����/+�� 69

28. �+��������_gh�_8.+���-���0:��"#��
��3� 173

29. �+��������	�����$�)�/
<
";

�
�� 108

30. �+�����/+�� 11

31. �+�����/+�� 144

32. �+����
���/� 41

33. �+����������
��3���)%�	�� 113

34. �+�������������.�����)* 10

35. �+������*���%�OY��&
� 18

36. �+��������	U����� 	
�&	
��.+�/%&/��_	�� 79

37. �+����������
��3�.+���!��
)����:� 22

38. �+��������&
*��
����+�� 24

39. �+��������&
*��
�0:��"#��
��3��"# 7 (�/

���"��) 42

40. �+��������&
*��
����+�� 54

41. �+������*������������ 30

42. �+����%���
���! 32

43. �+������%�!&
"
���� 14

44. �+��$��������"#���
������
�����
�	����� �����! 63

45. �+���+&
".+���������!��
	������ �
�	����� 29

46. �+��������%*�����
��
��3�	�����.+����;��0� 50

47. �+��.��j������)��&� 49

7.2 �����������������G��	%���������

“���D�>�/��G��	���
���* 2556”

  ��	� 2556 ���
������
�����
�	����� 

�����! �!���!�/
���
������ “��������
�����$�3"�� 

	
����	� 2556” �':� 2 /
�:� �!��*��
��/�!$+0�����

(8�$���
�%��/
���
�"#$	1�����*��"#��$�3"�����
����


��	� 2556  .+�����*�$�3"�����
����
���������!

�"#�"���/
& 60 	� ��	� 2556 .+����$/�$���
�%��*��

�

�/
���
��������$�3"�� 

  /
�:��"# 1 � ����%� ����%�!���
��/
�� 


��%���%���"# 6-7 �
�f�/� 2556

/
�:��"# 2 � �/
%�! �/
;� 	
�$�<����8�� 


��%���%���"# 10-12 �*���/� 2556

7.3 ���0I�%������������B<'��������� 

	� 2556 ���
������
�����
�	����� �����! 

�!����$�
*���-���%+����*�����"/%��$	1�(8�����"#$���.�6�

�!����
����!�/
���
OY��&
��+���8)
 “(8�������
�� 


���"# 2” �':� 
��%���%���"# 24-25 �*���/� 2556 4'#�����


��!�*��

�/
�:��": �"����*�.+�(8�.������*����/%������

$���
�%�OY��&
� ����%� 73 /�



� � � � �� � � � � �� � �� � � � 
� � � ��  	� � �� �

  �������": ���
��������$�
*�����*�
 ��

�����"#�"������$�*� 35 	� ����"/%��$�����$�"#�%��&���
��

����':� �!����
����!�/
���
OY��&
��+���8)
 “$�0#�

/����
��
������” �':� 
��%���%���"# 11-12 )+�/� 2556 

.+�����
��!�*��

�/
�:��": �"����*�$���
�%�OY��&
� 

����%� 29 /�

���'�$
&�
$	���(#�� ) 
���
������
�����
�	����� �����! �!���!�



����
��;*$	1����%��!*��
)��� 9 ���.������*� !���":

1. ���
&�
$	������*�&����	$
���	�
���
��������$�*����%��!*��
�������*���%��

/+���%��$�*!�������*�.+�%��/+���%�����)�:����
�� 

(28 ������������	�) �!�%��/+���%��$�*!����*����� 

100.00 &�� .+�%��/+���%�����)�:����
������)�����

��
$	1�����*� $��� 1-15 	� ���� 100.00 &�� 15 	��':��	 

���� 200.00 &�� .+� 30 	��':��	 ���� 300.00 &�� 

�!���	� 2556 ���
������$�*����%��!*��
$�0#�%��$�*!

����*� 
%�$	1���:��*:� 3,586,000.00 &�� (
��+�$�"�!

L�/(�%�)

2. ���
&�
$	������*�
#��
�	����%+�,����

���	�

��	� 2556 ���
���!�����$�*����%��!*��
$�0#�

���$�
*���
<'�3��������*� 
��+� 1,000.00 &�� ���

.������*��"#���$
6���
<'�3�)�:�.)�
�!�&	
���<�"�&�)


%*���"� ��='�
�!�&	
*����� ����%� 65 
�� 
%�$	1�

$�*���:��*:� 65,000.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

3. ���
&�
$	������*�
#��
�	������-���"����

���	�

	� 2556 �"����*�$���
�&��
�&
�/%��
8� ����%� 

7 
�� .+����
��������$�0#����$�
*���
$
"��
8 ����

����*� 
%�$	1�$�*���:��*:� 2,950.00 &�� (
��+�$�"�!

L�/(�%�)

4. ���
&�
$	������*���/
�������/�����
�	�-0�'8�

���%��!*��
����*�$�0#��	��&��
0�	
���&

�*;"j���� $	1�$�*����%��!*��
�"#���
����&���.������*�

�"#�	��&� �
0�	
���&�*;"j���� .+��!�+��*���&� �
0�

�+�&�����
$!*����	
���&�*;"j���� 
��+� 2,000.00 

&�� 4'#���	� 2556 �"����*��"#�	��&��
0�	
���&�*;"

j���� ����%� 6 
�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 6,000.00 &�� 

(
��+�$�"�!L�/(�%�)

5. ���
&�
$	������*������9�
��

��	� 2556 ���
������$�*����%��!*��
$�0#���


��/+��
��������*��"#�!��$&"��=8�)���)���f���� 


��+� 1,000.00 &�� ����%� 33 
�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 

33,000.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�) 

6. ���
&�
$	������*������������#
$	 1����%��!*��
�"# ��&�� �.� �����*��"# �"

�

��*�;*A ��&����+������ .+��"�0#�����$&"��&��� 

/
�&/
�%+� 1,000.00 &�� �!���	� 2556 ���
������

$�*����%��!*��
$�0#�&����+������ ���.������*��"#$�����8�

��<��&����+������ ����%� 23 /
�&/
�% 
%�$	1�$�*�

��:��*:� 23,000.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

7. ���
&�
$	������*�����&�8��������#
��
�&	� 2556 ���
���!���&���%��!*��
$�0#�


�&�%����������� /
�&/
�%+� 1,000.00 &�� ���.��

����*� ����%� 51 
�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 51,000.00 

&�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)
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8. ������%+�,���(�
���	�
��	� 2556 ���
������
�����
�	����� �����! 

�!���&���%��!*��
$�0#���
<'�3����&)
����*� ���.��

&)
����*��"#���+��<'�3���8 �  �"#�"������)�#��%�� 3 	� 

(��&='�%���"# 30 ������� 2555) .+����$�*� 25 	�&
*&8
�� 

(��&='�%���"# 30 ������� 2555) �!�.&������
<'�3�

���$	1� 4 	
�$L� ����%� 2,664 �� 
%�$	1�$�*���:��*:� 

1,782,500.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�) 

8.1 �������9��������  

  �*��
�����/�.��$Z+"#�(+��
$
"��L�/

$
"���"# 2 	� 2555 ���&)
����*��!������$
"��+��!�&��:�

��
<'�3� 4'#��"(8��!�
�&��	
�$L�$
"��!"��:��*:� 302 �� 


%�$	1�$�*���:��*:� 551,000.00 &�� 4'#�.����	
�$L�

$
"��!")��
�!�&��:�$	1�

  1) 
�!�&	
�=�<'�3� (	.2-	.6) �"(8 ��0#�

�&���/
��
�&����:��*:� ����%� 328 
�� .+��"(8��"�*�;*A�!�
�&

����%� 162 �� 9 +� 1,500.00 &�� 
%�$	1�����%�$�*� 

243,000.00 &�� 

  2) 
�!�&��;��<'�3� (�.1-�.6) �"(8 ��0#�

�&���/
��
�&����:��*:� ����%� 365 
�� .+��"(8��"�*�;*A�!�
�&

����%� 97 �� 9 +� 2,000.00 &�� 
%�$	1�����%�$�*� 

194,000.00 &�� 

  3) 
�!�&���"%<'�3� (	%�.1-	%�.3) �"(8��0#�

�&���/
��
�&����:��*:� ����%� 12 
�� .+��"(8��"�*�;*A�!�
�&

����%� 10 �� 9 +� 2,000.00 &�� 
%�$	1�����%�$�*� 

20,000.00 &�� 

  4) 
�!�&���"%<'�3� (	%�.1-	%�.2) �"(8��0#�

�&���/
��
�&����:��*:� ����%� 18 
�� .+��"(8��"�*�;*A�!�
�&

����%� 10 �� 9 +� 2,500.00 &�� 
%�$	1�����%�$�*� 

25,000.00 &�� 

  5) 
�!�&�!�<'�3� (	
*���)
") �"(8 ��0#�

�&���/
��
�&����:��*:� ����%� 202 
�� .+��"(8��"�*�;*A�!�
�&

����%� 23 �� 9 +� 3,000.00 &�� 
%�$	1�����%�$�*� 

69,000.00 &�� 

8.2 �������9��/���������+��G�  

  ��&���&)
����*���/��"#����&���/
��
�&

��	
�$L����$�
*���
<'�3� .+���&���&)
����*��"#

����&���/
��
�&��$
"��!".)������8���
�!�&�"#���!�
�&��

$
"��!" ����%� 2,325 �� 9 +� 500.00 &�� 
%�$	1�

����%�$�*���:��*:� 1,162,500.00 &��

8.3 ������77�-�������-�����  

  ��&���&)
����*��"#���$
6���
<'�3���


�!�&	
*���)
"$�"�
)*�*�� �"#�L����%*���+������)* 

��	� 2555 ����%� 21 �� 9 +� 1,000.00 &�� 
%�$	1�

����%�$�*���:��*:� 21,000.00 &��

8.4 �������9��/���������+��G���	����+G  

  ��&���&)
����*��"#<'�3����
�$
"�����

/��*��
 �
0�$	1�$!6��"#)����!�
�&��
!8.+$	1��*$<3��

�=��<'�3� .+�$	1��=��<'�3��"#�!�
�&��

�&
�����

�
��
%�<'�3�;*��
 ����%� 16 �� 9 +� 3,000 &�� 


%�$	1�����%�$�*���:��*:� 48,000.00 &��

9. ���
&�
$	���/������-&	(
���	�
���
�������	
�����"%*)�+�������&����*���

/�)���"#&
*3��	
����)�&
�&��
	
�����"%*) �!����
��

���� ���&���$	1�/��$&":�	
�����"%*)���.������*��"#

���	
�����"%*)�+��
��+� 50.00 &��)��$!0�� 
%�$	1�$�*�

��:��*:�����%� 7,443,820.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

�������":���
�������&$�*� �
0��*#����.�!�

��
�%���+�������<�����*��"#$�"��"%*)�"� ����%� 65 
�� 

$	1�$�*� 97,500.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

10. ���
&�
$	������*�
��9�����
���	�
/��
�=��

��	� 2556 ���
���!���&$�*���$/
�������.��

����*�(8�	
��&L�� ���*$��� ���L�� %�)L�� .+���//"L�� 

����%� 69 
�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 268,000.00 &�� 

(
��+�$�"�!L�/(�%�)
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11. ���
&�
$	������*��#&������
���	�
���*����'�����/>	��(	������

	� 2556 ���
���!���&$�*��%��!*��
$�0#���%�$�+0�

����*��"#	R*&�)*�� ���"#
����
 .+�	
��&�&�)* $�)

&�!$�6&����� �
0����+L�� �
0�='�.���

� ����%� 

1 
�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 10,000.00 &�� (
��+�$�"�!

L�/(�%�)

12. ���
&�
$	������*�
���	��-*��#�-��(�����
�/?�@
$

���
���!���&���%��!*��
����
�&����*��"#

����"&)
�
0�$	1���! 
��+� 3,000 &�� ���.������*� 

��	� 2556 ����%� 56 
�� ����%�$�*� 168,000.00 &�� 

(
��+�$�"�!L�/(�%�)

13. ���
&�
$	������*�������A'
���	� 

���%��!*��
$�0#�&��$��6�����*� ���
������

�������*��"#$�3"�����
����
$�0#������������%�� 60 	� 

.+�$	1�����*�)*!)�������������%�� 10 	� ����%� 255 


�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 1,115,747.11 &�� (
��+�$�"�!

L�/(�%�)

14. ���
&�
$	������*����B��"�
���	���&�@

���%��!*��
$�0#�$�0:��8+����*���%�� ���
��

���������&����*��"#�"���)�:�.)� 61 	� .+�$	1�����*�)*!)�����

��������%�� 10 	� �!�����*����!�
�&���%��!*��
)��

�����
$	1�����*���������%�� 10 	� ���� 1,000.00 &�� 

�
0��"�����
$	1�����*�)�:�.)� 20 	� ���� 1,500.00 &�� 

�
0��"�����
$	1�����*�)�:�.)� 30 	� ���� 2,000 &�� 4'#�

��	� 2556 �"����*���%���!�
�&���%��!*��
$�0#�$�0:��8+

����*���%�� ����%� ���
������$�*��%��!*��
 ����%� 

1,303 
�� ����%�$�*� 1,721,000.00 &�� (
��+�$�"�!

L�/(�%�)

15. ���
&�
$	������*�
��9�����
���	����*�
�����=��

��	� 2556 ���
������"��
����$�*����%��!*��


$�0#���$/
��������*�$�0#����+L�����.������*� 

16. ���
&�
$	������*�
��9��������%��	$� 
���$� 9"#
��
 ����(����
���	� 

���
������&$�*� ����%� 1,500.00 &�� $�0#�

.�!�/%����+�����.������*� $�0#��
�&%�� &*!� ��
!� 

/8���
� �
0�&)
����*� ='�.���

� �!���	� 2556 ���
��

�!���&���%��!*��
$�0#���$/
������
<�&*!� ��
!� 

/8���
� .+�&)
�������*� ����%� 193 
�� 
%�$	1�$�*�

��:��*:� 289,500.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

17. ���
&�
$	������*�
��9��������%�

������
���	��-*�	�$�/������-&	( 

��	� 2556 ���
���!���&$�*����%��!*��
$�0#�

��$/
������
<�����
�&����*��"#�*�!����	
�����"%*) ���

.������*��"#$�"��"%*) �!�����)������%������
$	1�

����*�	�+� 10,000.00 &�� .+����$�*� 100,000.00 &�� 

�!���	� 2556 �"����*��"#$�"��"%*).+��*�!����	
�����"%*) 

����%� 8 
�� $	1�$�*� 720,000.00 &�� (
��+�$�"�!

L�/(�%�)

���9��/��@����
"#
���	�
	� 2556 ���
���!������!���&������
&
*��


������
��L���)��&	
����
��
�&-
������	
����	� 

2556 ���"����
��;* .+���!�

����
��;*/0��8 �����*� 

!���":

1. ���'����/��@����9��
"#
���	�
1.1 ����"$��</������?��-��

B�-%���� 
��������

$�*�	P�(+ (5.57%) 205,825,292.75

$�*�$Z+"#�/0� (14.00%) 60,465,904.25

1.2 ��K����?���:�������������/������

����9���� 
��������

�����
�� 366,996,732.38

��
��3�
�!�&$�*�	P�(+ 4,000,000.00

����;�
�	
������ 1,750,000.00

��$�0#���
<'�3��&
� 1,150,000.00

��$�0#��%��!*��
����*� 15,203,723.29



� � � � � � �� 	 � � � 
 � � 	� � 
   2 5 5 6

2. ��#��-*���������$� /�����$�&�
2.1 ������!�������%������� 

����9����>�' 
��������
(���)

%�-���'%��� 
-/%���>�'
����&��


���!����!��$&":�$�*����
�8��0�

435,147,220.08 68.68


���!����/��;

�$�"��
.
�$���

233,300.00 0.04


���!������
)
%���&
(+�����
����
���

16,000.00 0.00


���!����/��;

�$�"�� 
$��"$�6�

247,340.00 0.04


���!����/��	
�&��

�=�=���+���
��������
�����!

26,979.84 0.00


���!����/��	
�&��
=��
$�*�
�&O��

46,018.00 0.01


���!����/��	
�&(*!��!
����*)*�

�

41,094.00 0.01

2.2 !���������>�/>�'��
�������� 

����9����>�' 
��������
(���)

%�-���'%��� 
-/%���>�'
����&��


���!����!��$&":�$�*�O�� 28,007,449.83 4.42


���!����(+)�&.�����

��
+���

169,655,287.64 26.78


���!�$&6!$)+6! 80,107.97 0.01

$�*�
��%�+�+������*�

�*$<3 5 	� �%!�"# 2

16,400.00 0.00

(+)�&.�������
�8�$�*� 

���.

3,955.36 0.00


���!����/��&��
��=���"# 90,000.00 0.01

3. $����C���� 
��
��%���	� 2556 ���
���!��".����$�*#�$)*�


�$&"�& $�0#�����"/%����!$���':� ����%� 3 
�$&"�& 

3.1 
�$&"�&%��!�%���

�&����.+�$�6&
��3�$�*� 

�.<. 2555 .����$�*#�$)*� (Z&�&�"# 2) �.<. 2556

3.2 
�$&"�&% ��! �%���
�� �$�*��8 �.� �����*�

���
�� �.<. 2553 .����$�*#�$)*� (Z&�&�"# 3) �.<. 2556  

3.3 
�$&"�&%��!�%���
���&
*��
&�)
���
��

$��"$�6�.+�)8����
��$��"$�6� �.<. 2556 

������/������-&	(���#�
��
���	
�����"%*)�+���"#���
���!����&
*��
���

	
����.������*� $�0#�	
������.�����������*� .+�

(8�/�:�	
����

%�-��"/������
������

B����?���:"�'�"�%�

�������-���>� �������-
��%���-��&-�

21 &�� 75,000.00 150,000.00

35 &�� 100,000.00 150,000.00

130 &�� 300,000.00 450,000.00

210 &�� 300,000.00 1,000,000.00

270 &�� 500,000.00 1,000,000.00

400 &�� 700,000.00 1,400,000.00

470 &�� 800,000.00 1,600,000.00

540 &�� 900,000.00 1,800,000.00

600 &�� 1,000,000.00 2,000,000.00

900 &�� 1,500,000.00 3,000,000.00

�!���	� 2556 �"����*�.+�����*����& ���

	
�����"%*)�+�� 4'#�.&��)����)
�/��$&":�	
���� !���":

����9�B<'�%������� 
����B<'��������� 
("�)

����*� (35 &��) 467

����*� (130 &��) 996

����*� (210 &��) 360

����*� (270 &��) 2,709

����*�/����*����&/
/8���
�/&)
 (400 &��)

1,254



� � � � �� � � � � �� � �� � � � 
� � � ��  	� � �� �

����9�B<'�%������� 
����B<'��������� 
("�)

����*�/����*����&/
/8���
�/&)
 (470 &��)

2,235

����*� (540 &��) 3,033

����*� (600 &��) 2,211

����*� (900 &��) 182

����*����& (130 &��) 177

����*����& (210 &��) 120

����*����& (270 &��) 5,843

&)
����*� (21 &��) 1,250

/8���
� (130 &��) 1,303

/8���
�/&)
 (210 &��) 2,258

/8���
�/&)
 (270 &��) 1,898


%� 26,296

���
��������/�����9&����*�9�
���
������
�����
�	����� �����! �!�!��$�*����

.+�%�����&������
&
*��
���������
��)��

�+��	
����$<
3K�*���$�"�� ���
�����)�:���8 �&�

�0:�K������������+��.+�/%�����	
���� �!�

���
���!��"��
�
����+��	
����/%����#�/����.������*� 

.+�/
�&/
�%�������*� �!�.��

1. ������/������-&	(���#�
1.1 ����*��8�$�*��������	
�$L�
%�������$�*� 

300,000 &�� �"�*�;*���	
���� !���":

- �*�;*���	
�����"%*)$�*#���%�$�*�/��/
��

�"%*) 300,000 &�� �&�)*$�) 450,000 &�� ��)
�/��$&":�

	
����$!0��+� 130 &��

      - �*�;*���	
�����"%*)$�*#���%�$�*�/��/
��

�"%*) 300,000 &�� �&�)*$�) 1,000,000 &�� ��)
�/��$&":�

	
����$!0��+� 210 &��

1.2 ����*��8 � $�*��������	
�$L�
%����

$�*��%�� 300,000 &�� .)����$�*� 500,000 &�� �*�;*

���	
�����"%*)$�*#���%�$�*�/��/
���"%*) 500,000 &�� 

�&�)*$�) 1,000,000 &�� ��)
�/��$&":�	
����$!0��+� 

270 &��

1.3 ����*��8�$�*��������	
�$L�
%����$�*��%�� 

500,000 &�� .) ��� � $�*� 700,000 &�� �*�;*���

	
�����"%*)$�*#���%�$�*�/ ��/
���"%*) 700,000 &�� 

�&�)*$�) 1,400,000 &�� ��)
�/��$&":�	
����$!0��+� 

400 &��

1.4 ����*��8�$�*��������	
�$L�
%����$�*��%�� 

700,000 &�� .) ��� � $�*� 800,000 &�� �*�;*���

	
�����"%*)$�*#���%�$�*�/ ��/
���"%*) 800,000 &�� 

�&�)*$�) 1,600,000 &�� ��)
�/��$&":�	
����$!0��+� 

470 &��

1.5 ����*��8�$�*��������	
�$L�
%����$�*��%�� 

800,000 &�� .) ��� � $�*� 900,000 &�� �*�;*���

	
�����"%*)$�*#���%�$�*�/ ��/
���"%*) 900,000 &�� 

�&�)*$�) 1,800,000 &�� ��)
�/��$&":�	
����$!0��+� 

540 &��

1.6 ����*��8�$�*��������	
�$L�
%����$�*��%�� 

900,000 &���':��	 �*�;*���	
�����"%*)$�*#���%�$�*�

/��/
���"%*) 1,000,000 &�� �&�)*$�) 2,000,000 &�� 

��)
�/��$&":�	
����$!0��+� 600 &��

1.7 ����*��8�$�*��������	
�$L�
%����$�*��%�� 

1,000,000 &�� .)����$�*� �*�;*���	
�����"%*)$�*#���

%�$�*�/��/
���"%*) 1,500,000 &�� �&�)*$�) 3,000,000 

&�� ��)
�/��$&":�	
����$!0��+� 900 &��

����
�&$&":�	
�����"%*)�������*�.)�+�
���"#���

	
�����"%*)�+�� ���
�����&���/��$&":�	
�������$!0��

+� 50 &��

2. ������/������-&	(9���9�����-B 
����*��"#���&
*��
$�*��8 ��*$<3%��$/�� /��

�

���
$�*��8 ����*��
���������*����	
�����"%*)

/��/
����": �!��*��
�������/�	
���&�+��	
���
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���	
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���
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�����
�	����� �����! �!����&
*��
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��$/
����(8�	
��&L�� �����$�0#���
����$�"#�% �%��!*��
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1. $���
����!��%���
��9� 
���
���!�
�%����&����*��

�$�0#���;�
�

�<+.+����/� ����%� 64 /
�:� 
%�$	1�$�*���:��*:� 

317,148.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�) 

2. $���
#&�������(��
����$���
���	�
���
���!�
�%����&�����%�
����
)�������!

�������*� (�
�	����� �
������.�����)* ��)%�	�� .+�

���;��0�) ����%� 4 /
�:� 
%�$	1�$�*���:��*:� 230,000.00 

&�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)
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1. �������
1.1 ��
+����� ���. ��� �����*� <
"�
� .+�

����%"<��!*A ;

���%�<� $���
�%�

1.2 ���
��....��
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"��/%���
���
�&��


$	+"#��.	+� ��� ����*�;*��� �'V�L��
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� 

���	
��*�;*A �*#��%+Z%" ���.	+� �*�+��� ����%"<��!*A 

3. $������%+�,�
���
���!�
�%����&���(8 �!�������������


<'�3�.���
�$
"��	�������*<.+��=�&����
<'�3�����


�&���� ����%� 19 /
�:� 
%�$	1�$�*���:��*:� 255,000.00 

&�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

4. $�����9������
����$�����&���������
������(	��
	*�&$����

���
���! �
 �%�� �%�$�+0�&/+��
�������!

�
��
%��
�����
;

���)*.+��*#�.%!+��� �"#	
��&

�&�)*$�)��
��%���	R*&�)*�����"# ����%� 23 
�� 
%�$	1�

$�*���:��*:� 158,000.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

5. $���
��9��������%�
���	�
���
���
���!�
�%����&���$�0#���
.�!��%���+��

����*����&�"#$�"��"%*) ����%� 28 
�� 
%�$	1�$�*���:��*:� 

42,000.00 &�� (
��+�$�"�!L�/(�%�)

6. $������������,���������������(	��
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$�*��8 �.� �����*� .+�����*����& ��
�&	� 2556 

�
	�!� !���":

2.1 ��	��"�G���G	�
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 1,717 2,060 33,076,900.00 41,270,900.00

�.�. 1,277 1,532 24,061,900.00 30,529,900.00

�"./. 1,806 2,019 34,097,500.00 39,638,200.00

$�.�. 1,735 1,997 32,881,600.00 38,859,800.00

�./. 1,976 1,992 38,213,600.00 38,018,700.00

�*.�. 1,660 2,044 31,923,500.00 39,473,400.00

�./. 1,784 2,252 34,588,400.00 43,094,300.00

�./. 1,864 2,158 35,923,000.00 42,380,600.00

�.�. 1,644 2,139 31,724,300.00 40,754,600.00

)./. 1,848 2,449 35,637,600.00 47,676,000.00

�.�. 2,074 2,464 40,310,200.00 47,343,800.00

;./. 1,981 2,279 38,758,200.00 44,490,800.00

�� 21,366 25,385 411,196,700.00 493,531,000.00

2.2 ��	��"�
���8
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 582 592 393,967,014.00 401,805,257.20

�.�. 501 475 342,375,390.50 333,542,738.54

�"./. 689 729 469,031,950.00 506,438,594.75

$�.�. 588 629 393,423,161.00 425,923,465.50

�./. 754 733 523,789,399.00 517,406,105.73

�*.�. 626 680 438,252,443.69 479,182,583.76

�./. 634 717 431,855,052.75 503,568,683.04

�./. 584 672 387,125,486.75 469,121,518.03

�.�. 607 652 416,621,998.66 462,120,869.62

)./. 697 814 464,872,458.30 566,850,974.25

�.�. 851 785 577,992,759.25 557,976,958.50

;./. 721 691 497,173,482.75 488,731,572.38

�� 7,834 8,169 5,336,480,596.65 5,712,669,321.30

��������	�����	��"���������	�����	��"� 2.3 ��	��"�
���8���*����%+�,�
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 11 10 1,205,490.75 794,025.25

�.�. 9 7 1,375,677.00 1,159,841.00

�"./. 11 6 1,812,187.75 760,778.75

$�.�. 7 12 565,983.00 1,115,004.25

�./. 20 16 1,993,928.25 784,522.00

�*.�. 25 29 2,013,622.50 2,707,743.00

�./. 22 18 3,029,139.25 2,781,362.25

�./. 7 14 370,298.75 1,072,076.25

�.�. 8 10 2,058,586.25 781,437.75

)./. 17 14 2,262,764.50 1,528,265.00

�.�. 21 16 2,134,947.25 2,692,518.00

;./. 9 9 1,033,263.75 1,392,475.00

�� 167 161 19,855,889.00 17,570,048.50

2.4 ��	��"�
���8���*�/��������-��
�	�
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

�"./. 0 0 0.00 0.00

$�.�. 0 1 0.00 300,000.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�*.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 1 0.00 60,000.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 1 0.00 500,000.00

)./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

;./. 1 0 100,000.00 0.00

�� 1 3 100,000.00 860,000.00
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2.5 ��	��"�
���8���*�
��9�����H"�/��
�=��  
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

�"./. 0 0 0.00 0.00

$�.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�*.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

)./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 1 0.00 128,211.25

;./. 0 0 0.00 0.00

�� 0 1 0.00 128,211.25

2.6 ��	��"�
���8���*�9���9����-&	(��������
	� 
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

�"./. 0 0 0.00 0.00

$�.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�*.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 2 0.00 118,000.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

)./. 0 1 0.00 63,000.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

;./. 0 0 0.00 0.00

�� 0 3 0.00 181,000.00

2.7 ��	��"�
���8���*�
#��
�	����/�����$������� 
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 0 1 0.00 60,000.00
�.�. 1 0 26,500.00 0.00
��.�. 2 0 86,360.00 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�	.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00

.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
��� 3 1 112,860.00 60,000.00

2.8 ��	��"�
���8���*����%+�,���!-�	�%, 
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 9 0 406,218.75 0.00

�.�. 1 0 12,800.00 0.00

�"./. 0 0 0.00 0.00

$�.�. 31 0 1,911,535.50 0.00

�./. 45 0 2,374,587.95 0.00

�*.�. 40 0 1,721,052.75 0.00

�./. 3 4 35,781.75 208,145.75

�./. 1 0 26,769.25 0.00

�.�. 1 0 90,635.00 0.00

)./. 1 0 8,162.25 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

;./. 0 1 0.00 83,950.00

�� 132 5 6,587,543.20 292,095.75

2.9 ��	��"�
���8���*�����#����-*�&
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 1 0 40,000.00 0.00

�.�. 0 1 0.00 50,000.00

�"./. 0 2 0.00 483,000.00

$�.�. 0 1 0.00 100,000.00

�./. 2 0 209,000.00 0.00

�*.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 1 0.00 39,000.00

)./. 0 3 0.00 567,000.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

;./. 0 0 0.00 0.00

�� 3 8 249,000.00 1,239,000.00
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2.10 ��	��"�
���8���*�
��9�����H"�/��
�=��
��!-�	�%,

$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 97 1 13,934,000.00 96,879.75

�.�. 4 1 550,000.00 188,150.75

�"./. 0 1 0.00 186,967.75

$�.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 2 0.00 346,824.25

�*.�. 1 1 132,239.00 183,758.25

�./. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

)./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

;./. 1 0 63,053.50 0.00

�� 103 6 14,679,292.50 1,002,580.75

2.11 ��	��"�
���8���*�9&����*�9�9���9��&
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 1 0.00 39,400.00

�"./. 0 0 0.00 0.00

$�.�. 0 0 0.00 0.00

�./. 4 3 152,300.00 133,700.00

�*.�. 1 0 19,200.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

)./. 0 0 0.00 0.00

�.�. 0 0 0.00 0.00

;./. 0 0 0.00 0.00

�� 5 4 171,500.00 173,100.00

2.12 ��	��"�
���8
���(�������������)
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

�./. 79 0 4,450,000.00 0.00

�.�. 68 42 3,920,000.00 2,838,700.00

�"./. 128 114 7,356,000.00 6,610,000.00

��$%�

����(��77�) 
��������(���)

2555 2556 2555 2556

$�.�. 0 163 0.00 9,497,822.00

�./. 0 123 0.00 7,376,737.75

�*.�. 0 119 0.00 6,940,000.00

�./. 0 210 0.00 12,625,000.00

�./. 1 237 58,942.75 13,390,000.00

�.�. 2 207 117,800.00 12,087,145.00

)./. 0 242 0.00 14,209,077.00

�.�. 0 197 0.00 12,567,704.75

;./. 0 157 0.00 10,214,700.00

�� 278 1,811 15,902,742.75 108,356,886.50

2.13 ��	��"��	�%,(&���9��)
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 7 6 6,744,153.00 7,950,975.00
�.�. 10 7 10,170,380.00 9,240,360.00
��.�. 10 8 11,726,190.00 9,389,170.00
��.�. 6 6 8,297,341.00 9,007,780.00
�.�. 11 8 14,638,339.00 5,544,148.00
�	.�. 6 9 9,200,000.00 9,751,739.00
�.�. 4 12 4,595,345.00 14,789,375.00

.�. 12 5 12,296,164.00 7,695,210.00
�.�. 3 6 4,600,000.00 8,132,770.00
�.�. 9 12 13,536,170.00 17,248,000.00
�.�. 6 9 6,815,885.00 11,250,000.00
�.�. 12 8 15,436,792.00 12,900,000.00
��� 96 96 118,056,759.00 122,899,527.00

2.14 ��	��"��	�%,(��	����) 
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 6 11 2,778,000.00 6,550,029.62
�.�. 13 5 5,561,000.00 2,510,000.00
��.�. 12 21 4,996,000.00 7,748,500.00
��.�. 8 10 3,855,000.00 2,000,900.00
�.�. 16 14 13,008,000.00 3,987,110.50
�	.�. 10 12 5,698,250.25 6,140,039.44
�.�. 14 12 5,868,177.00 4,912,500.00

.�. 12 18 6,374,326.00 11,725,180.00
�.�. 13 15 4,706,000.00 10,699,002.25
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��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 20 6 9,116,000.00 2,349,000.00
�.�. 18 11 13,916,820.25 2,512,600.00
�.�. 17 12 9,356,000.00 6,447,000.00
��� 159 147 85,233,573.50 67,581,861.81

2.15 ��	��"��	�%,(���*�9&����*�9�9���9��&) 
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�	.�. 0 1 0.00 19,200.00
�.�. 0 0 0.00 0.00

.�. 1 1 20,500.00 20,500.00
�.�. 1 0 16,144.25 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
��� 2 2 36,644.25 39,700.00

2.16 ��	��"��	�%,(���*�/������	'�����9��)
$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 0 1 0.00 3,000,000.00
�.�. 0 2 0.00 12,000,000.00
��.�. 0 1 0.00 5,115,630.00
��.�. 0 1 0.00 1,859,055.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�	.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00

.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 1 0 4,500,000.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
��� 1 5 4,500,000.00 21,974,685.00

2.17 ��	��"�
���8
&�
$	������*����%+�,�
�'�������-*

$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 1 0 29,400.00 0.00
�.�. 4 0 168,194.25 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 1 1 134,000.00 206,172.25
�	.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00

.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 1 0 163,000.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 1 0 188,000.00 0.00
��� 8 1 682,594.25 206,172.25

2.18 ��	��" ��	�%,
&�
$	������*�����9��
�'�������-*

$	
"�&$�"�&
��%���	� 2555 .+� 2556

��$%�
������(��		�) ������
���(��)
2555 2556 2555 2556

�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
��.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 1 0 856,000.00 0.00
�	.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00

.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 1 0.00 1,700,000.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
�.�. 0 0 0.00 0.00
��� 1 1 856,000.00 1,700,000.00
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม  จํ า กั ด

แผนกลยุทธ ฉบับท่ี 3 
ประจําป 2556 - 2559

วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรการเงินที่มั่นคง กาวล้ําดานเทคโนโลยี สูวิถีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
 1.  ธํารงไวซึ่งหลักการ อุดมการณ และจรรยาบรรณแหงสหกรณ

 2.  พัฒนาองคกรใหเปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิก  

 3.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณสูมาตรฐานสากล

 4.  เสริมสรางองคความรูดานสหกรณแกสมาชิก  

 5.  สงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 6.  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคที่  1   ใหสหกรณเปนศูนยกลางการเงินสมาชิก

 กลยุทธที่   1 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาธนาคาร

 กลยุทธที่   2   กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหตํ่ากวาธนาคาร

วัตถุประสงคที่  2   เสริมสรางใหสมาชิกมีวินัยทางการเงิน

 กลยุทธที่   3 สงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของสหกรณ

 กลยุทธที่   4   สงเสริมกิจกรรมสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธที่   5   สงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพเสริมหรือสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก

วัตถุประสงคที่  3   สงเสริมใหสมาชิกไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชน

 กลยุทธที่   6   ใหสมาชิกไดรับสวัสดิการอยางเสมอภาคและเปนธรรม

วัตถุประสงคที่  4   สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและสรางผูนําสหกรณ

 กลยุทธที่   7   สงเสริมกรรมการและเจาหนาที่ใหมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง

 กลยุทธที่   8   พัฒนาบุคลากรใหมีประสบการณดานการลงทุน

 กลยุทธที่   9   การใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก

 กลยุทธที่  10 การพัฒนาเครือขายกลุมสมาชิก

 กลยุทธที่  11 สงเสริมการใหความรูขอบังคับและระเบียบสหกรณ

วัตถุประสงคที่  5   เพ่ิมการลงทุนและการหารายไดจากภายนอก

 กลยุทธที่  12 เพิ่มชองทางการลงทุนหรือหารายไดอื่นที่ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

วัตถุประสงคที่  6   พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 กลยุทธที่  13 ความรับผิดชอบของผูแทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ
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กลยุทธที่ 14 ปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและหลากหลาย

กลยุทธที่ 15 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธที่ 16 จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ดานสินเชื่อ ดานการตลาด และดานสภาพคลอง

กลยุทธที่ 17 สงเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสหกรณ

 กลยุทธที่ 18 พัฒนาความสามารถในการจัดการสหกรณ

กลยุทธที่ 19 เพ่ิมจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงคที่  7   สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ

กลยุทธที่ 20 สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม

กลยทุธที่ 21 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 22 สงเสริมขบวนการสหกรณใหเขมแข็ง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.  มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ  (Social and Cooperative Movement 
Perspective : S)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S1  :  สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสังคมตามความเหมาะสม

 S1.1  จํานวนเงินและจํานวนผูดอยโอกาสทางการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุน

 S1.2  จํานวนเงินท่ีสนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม

 S1.3  จํานวนเงินที่สนับสนุนสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก

โครงการ

1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ

2. โครงการมอบทุนการศึกษาใหสถานศึกษาในชุมชนรอบขาง

3. โครงการชวยเหลือสาธารณกุศลและสังคม

4. โครงการสนับสนุนหนวยราชการตนสังกัด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S2  :  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

S2.1  จํานวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

S2.2  จํานวนคร้ัง/คนที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ

5. โครงการสนับสนุนและเผยแพรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. โครงการคายครอบครัวสหกรณ

7. โครงการคายเยาวชนสหกรณ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ S3  :  สงเสริมขบวนการสหกรณใหเขมแข็ง

S3.1 จํานวนคร้ังท่ีจัดและเขารวมกิจกรรมสงเสริมขบวนการสหกรณ

S3.2 ถือหุนในชุมนุมสหกรณที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด รวมจัดตั้ง
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โครงการ

8. โครงการภาคีสหกรณบางเขน

9. โครงการสัมมนารวมกับสหกรณอื่น

10. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณและสถาบันการเงิน

11. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศขบวนการสหกรณ

2.  มุมมองดานการเงิน  (Financial Perspective : F)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F1  :  กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากใหสูงกวาธนาคาร

  F1.1   จํานวนเงินฝากเพิ่มขึ้น

   F1.2   รอยละของจํานวนสมาชิกที่ฝากบัญชีออมทรัพยพิเศษ

  F1.3   ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษสูงกวาเงินฝากประจําป 1 ป เฉลี่ย 4 ธนาคาร

โครงการ

12. โครงการระดมเงินฝาก

13. โครงการเพิ่มชองทางการใหบริการรับฝากเงิน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F2  :  กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหตํ่ากวาธนาคาร

  F2.1   ผลตางดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

  F2.2   อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั่วไปตํ่ากวา MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

โครงการ

14. โครงการศึกษาและวิเคราะหตลาดการเงิน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F3  :  เพิ่มชองทางการลงทุนหรือหารายไดอื่นที่ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

  F3.1  จํานวนเงินลงทุนภายนอก

  F3.2  ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกทั้งหมดเฉลี่ยไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

  F3.3  สัดสวนรายไดจากการลงทุนภายนอกตอรายไดจากการใหเงินกูแกสมาชิก

โครงการ

15. โครงการศึกษาและวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน

16. โครงการลงทุนในตราสารการเงินตามกฎหมายสหกรณและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ F4 : พัฒนาความสามารถในการจัดการสหกรณ

F4.1   อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง

F4.2   ผลการดําเนินงานของสหกรณเปรียบเทียบกับสหกรณที่ดีที่สุด

โครงการ

17.   โครงการเสริมสรางความมั่นคงใหกับสมาชิกและสหกรณ

18.   โครงการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ
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3.  มุมมองดานสมาชิกและผูใชบริการ  (Member Perspective  : M)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  M1  :   ใหสมาชิกไดรับสวัสดิการอยางเสมอภาคและเปนธรรม

M1.1   จํานวนเงินสวัสดิการตอสมาชิก

 M1.2   รอยละความพึงพอใจของสมาชิกในระดับมากขึ้นตอการจัดสวัสดิการ

โครงการ

19.  โครงการใหความรูเรื่องสวัสดิการสมาชิก

20.  โครงการสํารวจความพึงพอใจในสวัสดิการสมาชิก

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  M2  :   สงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพเสริมหรือสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก

 M2.1 จํานวนสมาชิกที่เขารวมฝกอบรมวิชาชีพเสริมหรือขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสําหรับ

สมาชิก

โครงการ

 21.   โครงการสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  M3  :   การพัฒนาเครือขายกลุมสมาชิก

 M3.1   จํานวนศูนยประสานงานท่ีใหบริการสมาชิก

 M3.2   จํานวนกลุมสมาชิกที่จัดกิจกรรม 

 M3.3   จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมกลุม

โครงการ

22.  โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานสหกรณ

23.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมสมาชิก

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  M4  :   สงเสริมกิจกรรมสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 M4.1   จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหสมาชิกดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 M4.2   จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง

โครงการ

24.  โครงการคนดีศรีสหกรณ

25.  โครงการสงเสริมการออมทรัพยชีวิตพอเพียง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  M5  :   เพ่ิมจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 M5.1  จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 M5.2  จํานวนกิจกรรมท่ีรณรงคการรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม

 M5.3  จํานวนกิจกรรมพบสมาชิกอาวุโส

โครงการ

26.  โครงการรณรงครับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม 

27.  โครงการใหความรูเร่ืองสิทธิประโยชนของสมาชิก
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4.  มุมมองดานกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective  : I)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  I1  :  จัดทาํระบบบรหิารความเส่ียงดานปฏบิติัการ ดานสนิเช่ือ ดานการตลาด และดาน 

  สภาพคลอง

 I1.1  จํานวนประเภทงานท่ีไดมีการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง

 โครงการ

28.  โครงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  I2  :   ปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพและหลากหลาย

 I2.1  จํานวนประเภทหรือชองทางการใหบริการที่เพิ่มขึ้น

 I2.2  จํานวนครั้งท่ีสมาชิกใชบริการกู ฝาก ถอน กับสหกรณ

 โครงการ

29.   โครงการพัฒนาระบบการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ต

30.   โครงการพัฒนาการบริการผานโทรศัพทมือถือ และ Tablet 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  I3  :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 I3.1  จํานวนรอยละของระบบงานท่ีไดรับการพัฒนาสูระบบของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 

โครงการ

31. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณรวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  I4  :   ความรับผิดชอบของผูแทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ

I4.1  จํานวนรอยละของผูแทนสมาชิกที่เขาประชุมใหญ

I4.2  จํานวนรอยละของคณะกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม

I4.3  จํานวนรอยละของคณะกรรมการอื่น คณะทํางานที่เขาประชุม

I4.4  จํานวนรอยละของเจาหนาที่ที่เขาประชุม

โครงการ

32.  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ

5.  มุมมองดานองคกรและการเรียนรู  (Learning and Growth Perspective  : L)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  L1  :   สงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณของสหกรณ

 L1.1   จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมในการใหความรูเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณของสหกรณ

โครงการ

33.   โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณของสหกรณ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  L2  :   สงเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสหกรณ

 L2.1  จํานวนครั้งท่ีเผยแพรหลักจรรยาบรรณของสหกรณ

โครงการ

 34.   โครงการสงเสริมความรูความเขาใจหลักจรรยาบรรณของสหกรณ
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  L3  :   สงเสริมกรรมการและเจาหนาท่ีใหมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง

 L3.1  จํานวนหลักสูตร/คน ท่ีเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

 L3.2  จํานวนหลักสูตร/คน ท่ีกรรมการไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

 L3.3  จํานวนครั้ง/คน ที่กรรมการและเจาหนาที่สัมมนารวมกัน

 L3.4  จํานวนเจาหนาท่ีที่มีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานฝายตาง ๆ  

โครงการ

35.   โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของบุคลากร

36.   โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่

37.   โครงการประเมินความรูเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝายตาง ๆ

38.   โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับเจาหนาที่สหกรณระดับบริหาร

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  L4  :   สงเสริมการใหความรูขอบังคับและระเบียบสหกรณ

 L4.1  จํานวนครั้งของการสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับของกรรมการและเจาหนาท่ี

โครงการ

39.  โครงการสงเสริมความรูเรื่องขอบังคับและระเบียบสหกรณ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  L5  :   พัฒนาบุคลากรใหมีประสบการณดานการลงทุน

 L5.1  จํานวนครั้งของการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุนของกรรมการและเจาหนาท่ี 

โครงการ

40.  โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการลงทุน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  L6  :   การใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก

 L6.1   จํานวนสมาชิกที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูนําสหกรณ

 L6.2   จํานวนกิจกรรมท่ีใหความรูแกผูแทนสมาชิกและสมาชิก

โครงการ

41.  โครงการฝกอบรมผูนําสหกรณ

42.  โครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก
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 ปี 2556 ปี 2555

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 308,835,243.30 241,027,775.94

เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 485,557,883.74 230,082,988.14

เงินลงทุนระยะส้ัน 4 267,635,680.00 71,572,675.00

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 5 869,092,159.49 777,080,844.68

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 2,508,195.38 2,258,129.13

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6 36,327,164.18 23,773,340.83

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,969,956,326.09 1,345,795,753.72

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 3,384,020,259.76 2,557,544,341.95

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 6,236,358,387.48 6,096,509,612.89

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,452,602.29 15,936,462.53

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7 85,200,370.87 90,390,741.54

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8 187,309.08 195,309.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,718,218,929.48 8,760,576,467.99

รวมสินทรัพย์ 11,688,175,255.57 10,106,372,221.71

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

งบดุล
ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555

สินทรัพย์

74-162.indd   9074-162.indd   90 26/1/2557   1:06:1226/1/2557   1:06:12



ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม  จํ า กั ด

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 9 1,310,000,000.00 570,000,000.00

เงินรับฝาก 10 5,567,436,240.58 5,255,126,514.86

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11 17,259,909.97 13,734,411.11

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,894,696,150.55 5,838,860,925.97

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 12 50,000,000.00 0.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 16,911,650.00 14,278,600.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 66,911,650.00 14,278,600.00

รวมหนี้สิน 6,961,607,800.55 5,853,139,525.97

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 3,929,138,320.00 3,510,085,470.00

ทุนสำรอง 366,996,732.38 338,512,212.07

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 14 56,500,739.48 50,102,261.69

กำไร (ขาดทุน) จากเง ินลงทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน 41,861,286.43 70,330,681.53

กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี 332,070,376.73 284,202,070.45

รวมทุนของสหกรณ์ 4,726,567,455.02 4,253,232,695.74

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 11,688,175,255.57 10,106,372,221.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)

วันท่ี  13 มกราคม 2557

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

(นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล)

เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
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บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก รายละเอียด 1 463,154,669.91 73.19 444,470,108.35 78.51

เงินลงทุน รายละเอียด 2 169,655,287.64 26.81 121,677,632.14 21.49

632,809,957.55 100.00 566,147,740.49 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน

เงินรับฝากจากสมาชิก 205,714,440.21 32.51 202,216,309.98 35.72

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 401,571.24 0.06 89,131.00 0.01

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 31,118,286.11 4.92 18,743,083.11 3.31

เงินกู้ยืมระยะยาว 112,876.71 0.02 0.00 0.00

237,347,174.27 37.51 221,048,524.09 39.04

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 395,462,783.28 62.49 345,099,216.40 60.96

บวก

ผลตอบแทนจากการกู้เงิน ชสอ. 3,955.36 0.00 32,950.29 0.01

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 233,300.00 0.04 373,300.00 0.07

รายได้จากการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง 16,000.00 0.00 23,000.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 80,107.97 0.01 45,380.00 0.01

เงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดท่ี 2 16,400.00 0.00 21,400.00 0.00

รายได้ค่าปรับการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนกำหนด 26,979.84 0.00 80,208.00 0.01

รายได้ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม 247,340.00 0.04 109,420.00 0.02

เงินสินไหมทดแทนจากการทำประกันอาคารสำนักงาน 0.00 0.00 100,000.00 0.02

รายได้ค่าปรับการถอนเงินรับฝาก 46,018.00 0.01 37,422.00 0.01

รายได้ค่าปรับผิดนัดทำนิติกรรม 41,094.00 0.01 12,000.00 0.00

รายได้ค่าบำรุงสถานท่ี 90,000.00 0.02 0.00 0.00

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสนิทรัพย์ 0.00 0.00 500.00 0.00

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 801,195.17 0.13 835,580.29 0.15

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 13,424,310.00 2.12 12,190,994.00 2.15

ค่าล่วงเวลา 795,133.00 0.13 711,464.00 0.13

ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 762,723.00 0.12 816,337.00 0.14

ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 289,400.00 0.05 204,000.00 0.04

ค่ารักษาพยาบาล 780,740.23 0.12 690,209.46 0.12

ค่าสวัสดิการอื่น 186,801.00 0.03 276,530.00 0.05

ค่าฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าท่ี 45,900.00 0.01 40,300.00 0.01

เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม 273,012.20 0.04 222,230.00 0.04

บำเหน็จเจ้าหน้าท่ี 2,855,550.00 0.45 2,145,100.00 0.38

รวมค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 19,413,569.43 3.07 17,297,164.46 3.06

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ปี 2556 ปี 2555
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บาท % บาท %

ปี 2556 ปี 2555

เงินสมทบประกันชีวิต 7,443,820.00 1.18 7,498,675.00 1.32

ค่าส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุ่มสมาชิก 1,969,145.00 0.31 1,336,900.00 0.24

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM 2,970,114.00 0.47 2,203,892.00 0.39

ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อรับชำระเงินของสมาชิก 542,349.41 0.08 597,871.18 0.10

เงินสมทบการประเมินหลักประกัน 20,000.00 0.00 21,500.00 0.00

ค่าของที่ระลึก 2,250,087.90 0.36 4,850,000.21 0.86

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 15,195,516.31 2.40 16,508,838.39 2.91

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 458,000.00 0.07 524,900.00 0.09

ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 1,644,763.45 0.26 1,375,520.00 0.24

ค่าฝึกอบรมสัมมนากรรมการ 34,700.00 0.01 16,400.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ 2,137,463.45 0.34 1,916,820.00 0.34

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์

ค่าน้ำประปา 152,854.57 0.03 100,461.69 0.02

ค่าไฟฟ้า 1,659,723.28 0.26 1,246,396.53 0.22

ค่าบริการสื่อสารคมนาคม 886,796.21 0.14 781,382.79 0.14

ค่าบำรุงรักษาสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน 1,346,621.05 0.21 1,592,898.31 0.28

ค่าพัฒนาโปรแกรม 16,050.00 0.00 270,200.00 0.05

ค่าจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 398,762.16 0.06 375,514.31 0.07

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 140,743.82 0.02 109,237.99 0.02

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 14,468,495.83 2.28 14,140,569.90 2.50

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ์

โครงการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 332,839.00 0.05 497,684.00 0.09

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมการศึกษา 1,079,628.15 0.17 914,085.00 0.16

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 635,797.00 0.10 433,810.75 0.07

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมสหกรณ์ 2,048,264.15 0.32 1,845,579.75 0.32

ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน 4,462,279.10 0.71 4,399,619.49 0.78

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 498,397.60 0.08 448,022.44 0.08

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 4,691,973.07 0.74 4,691,973.07 0.83

ค่าเบี้ยประกันภัยสำนักงาน 142,231.74 0.02 75,388.44 0.01

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเงินของสหกรณ์ 72,063.23 0.01 49,474.84 0.01
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ค่ารับรอง 223,405.80 0.03 237,355.55 0.04

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 81,894.51 0.01 99,855.95 0.02

วัสดุสำนักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 1,298,580.03 0.21 1,197,451.54 0.21

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอ่ืน 10,930,292.55 1.73 10,023,753.74 1.77

บาท % บาท %

ปี 2556 ปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอ่ืน

ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงในการดำเนินงาน 174,490.90 0.03 148,747.90 0.03

ค่าตรวจสอบกิจการ 144,000.00 0.02 144,000.00 0.03

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00 0.02 120,000.00 0.02

ค่าสมนาคุณ 934,295.00 0.15 926,235.00 0.16

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,515,054.00 0.24 1,188,110.55 0.21

ค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์และบริการส่ง SMS 1,693,016.92 0.27 1,611,312.05 0.28

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมเช็ค 68,689.50 0.01 147,186.66 0.03

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 2,969,681.44 0.47 2,768,850.32 0.49

ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 1,707,184.45 0.27 1,434,648.22 0.25

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 64,193,601.72 10.14 61,732,726.24 10.90

กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี 332,070,376.73 52.48 284,202,070.45 50.20
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1  ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 435,147,220.08 68.76 436,766,420.76 77.15

ดอกเบี้ยเงินฝาก 28,007,449.83 4.43 7,703,687.59 1.36

รวม 463,154,669.91 73.19 444,470,108.35 78.51

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล 0.00 0.00 4,077,808.22 0.72

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 24,497,049.42 3.87 24,490,500.00 4.33

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 26,458,980.65 4.18 18,652,438.36 3.29

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 15,041,096.50 2.38 15,000,000.00 2.65

ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงินธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.00 0.00 2,476,438.35 0.44

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 4 1,566,780.99 0.25 1,562,500.00 0.28

ดอกเบี้ยรบัหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 5 1,353,698.72 0.21 1,350,000.00 0.24

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 22,498,714.67 3.56 12,784,260.61 2.26

ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0.00 0.00 74,794.53 0.01

ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0.00 0.00 1,748,907.12 0.31

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) 7,551,862.97 1.19 7,470,000.00 1.32

ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0.00 0.00 1,972,602.74 0.35

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2,499,999.98 0.40 2,500,000.00 0.44

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 16,190,685.06 2.59 14,783,287.63 2.61

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 0.00 0.00 85,698.63 0.02

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2,045,589.04 0.32 2,040,000.00 0.36

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5,063,835.62 0.80 3,901,643.81 0.69

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2,225,000.00 0.35 1,651,986.31 0.29

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 448,767.13 0.07 125,753.42 0.02

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 9,200,000.20 1.45 1,487,123.29 0.26

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 4,652,602.74 0.74 403,287.67 0.07

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน) 1,846,301.37 0.29 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 1,094,075.34 0.17 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 2,721,369.87 0.43 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล LB236A 3,732,113.97 0.59 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาค จำกัด (มหาชน) 1,848,575.34 0.29 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล LB21DA 320,000.00 0.05 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 663,698.63 0.10 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 1,796,301.36 0.28 0.00 0.00

ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ. 2,700,054.00 0.43 2,675,053.50 0.47

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง 842,232.74 0.13 175,000.00 0.03

ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 1,838,630.14 0.29 188,547.95 0.03

ดอกเบี้ยรับเงินโอนส่วนต่างตามสัญญาซ้ือคืน 481.99 0.00 0.00 0.00

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 8,956,789.20 1.42 0.00 0.00

รวม 169,655,287.64 26.81 121,677,632.14 21.49

ปี 2556 ปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555
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ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิ 332,070,376.73 284,202,070.45

รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวร 4,495,462.86 4,399,661.49

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 4,691,973.07 4,691,973.07

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 498,397.60 448,022.44

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 0.00 (500.00)

ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ (เพิ่มขึ้น)                              (250,066.25) (511,177.07)

ดอกเบ้ียเงินรับฝากประจำค้างรับ (เพิ่มขึ้น) (4,032,054.79) (2,270,273.97)

ดอกเบ้ียเงินลงทุนค้างรับ (เพิ่มขึ้น) (8,477,711.31) (4,350,183.08)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ ลดลง 200.00 1,100.00

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มค้างรับ ลดลง 125,694.00 (132,275.00)

เง ินสินไหมทดแทนจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) (50,000.00) 50,000.00

ค่าเบ้ียประกันภัยสำหรับเงินของสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า ลดลง 72,063.23 (47,426.74)

ค่าเบ้ียประกันภัยสำนักงานจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) (65,244.47) (38,207.04)

เง ินสมนาคุณเจ้าหน้าที่การเงินค้างจ่าย (ลดลง) (383,485.00) 73,135.00

เง ินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 367.50 3,566.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น                                        1,713,860.25 117,308.32

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมค้างจ่าย (ลดลง) (202,246.54) (127,089.09)

ดอกเบ้ียหุ้นกู้รับล่วงหน้า (ลดลง) (73,835.50) 73,835.50

สำรองบำเหน็จพนักงาน เพิ่มขึ้น 2,855,550.00 720,190.00

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน 332,989,301.38 287,303,730.28

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้เง ินให้กู้แก่สมาชิก                                      (231,860,089.40) (125,431,371.41)

วัสดุสำนักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ (122,270.00) 28,814.08

เง ินรอเรียกคืน                                                      (4,500.01) (1,312.75)

หนี้สินดำเนินงาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เง ินรับโอนจากสมาชิก 1,631,591.25 (2,092,715.52)

เง ินรอจ่ายคืน 923,969.28 (898,224.04)

เง ินสินไหมทดแทน    199,589.99              (699,828.98)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 364.34 235.66                    

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   จำกัด

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

เง ินประกันสังคม - ลูกจ้าง 2,643.00 (4,537.00)

ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยรอนำส่ง 23,507.60 150,754.08

ค่าประเมินหลักประกันรอนำส่ง 11,000.00 (15,500.00)

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM สมาชิกสมทบรอนำส่ง 367,300.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกลาออกรอนำส่ง    (220.00) (460.00)
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เง ินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)

เง ินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (4,512,270.00) (4,436,530.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,271,979,190.11 466,691,190.74

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 323,282,362.96          371,441,498.92

เงินสด ณ วันต้นปี 471,110,764.08 99,669,265.16

เงินสด ณ วันส้ินปี 794,393,127.04 471,110,764.08

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ICT รอนำส่ง 45,100.00 0.00

เง ินถอน ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รอตัดบัญชี (25,405.00) (251,425.00)

เจ้าหน้ี - เครื่องใช้สำนักงาน (583,989.05) (2,074,821.85)

เง ินบริจาคตามวัตถุประสงค์ (60,300.00) 218,430.00              

เง ินมัดจำค่ายครอบครัว 0.00 (15,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 103,537,593.38 156,216,767.55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน ลดลง 0.00 550,000,000.00

เง ินลงทุน (เพิ่มขึ้น) (1,051,008,317.91) (798,785,335.42)

เง ินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 0.00 500.00

เง ินสดจ่ายซื้อเคร่ืองใช้สำนักงาน (1,011,602.62) (2,471,034.85)

เง ินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ 0.00 (301,489.10)

เง ินประกันสาธารณูปโภค ลดลง 8,000.00 90,900.00

เง ินประกันผลงานก่อสร้างอาคาร (222,500.00) 0.00

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,052,234,420.53) (251,466,459.37)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เง ินกู้ยืม เพิ่มขึ้น 790,000,000.00 (231,400,000.00)

เง ินรับฝาก เพิ่มขึ้น 312,309,725.72 590,005,088.81

ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 419,052,850.00 340,351,550.00

เง ินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,002,148.00) (1,364,203.17)

เง ินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม (82,200.00) (55,550.00)

เง ินสดจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก (9,859,197.11) (11,841,329.03)

เง ินสดจ่ายทุนขยายกิจการ (37,432.50) (295,041.37)

เง ินสดจ่ายเง ินปันผล (181,831,592.50) (164,203,690.25)

เง ินสดจ่ายเง ินเฉล่ียคืน (52,048,545.50) (50,059,104.25)

74-162.indd   9774-162.indd   97 26/1/2557   1:06:1526/1/2557   1:06:15



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

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

เงินสด 4,561,885.20 233,600.00

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 9,166,693.89         24,167,678.55

ออมทรัพย์ 194,106,664.21 65,526,497.39

ประจำ 100,000,000.00 150,000,000.00

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดท่ี 2 1,000,000.00 1,000,000.00

เช็คระหว่างเดินทาง 0.00 100,000.00

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 308,835,243.30 241,027,775.94

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

   -  สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

   - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วยจำนวน เง ินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม

  -  สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วย  การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผ่ือ

      หนี้สงสัยจะสูญในปี พ.ศ.2544

   -  สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายท่ีค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี หรือ 

      โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ ณวันสิ้นปีตามอายุของหนี้ที่ค้างชำระของลูกหนี้แต่ละราย

   -  สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน

   -  ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542

   -  เง ินลงทุนระยะส้ัน / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเง ินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะส้ัน

      เง ินลงทุนระยะยาวท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเง ินลงทุนเป็น กำไร (ขาดทุน)

      จากเง ินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเม่ือสหกรณ์ได้

      จำหน่ายเง ินลงทุนนั้น

   -  ค่าซ่อมบำรุง  ค่าซ่อมแซม  รวมทั้งการซื้อมาเปล่ียนแทนสำหรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้

   -  เง ินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง  เง ินสดในมือ - เง ินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ท้ังนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และ

      เง ินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหน้ีสินด้วย

   -  สหกรณ์ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550  ตามหนังสือท่ี กษ.1106/2741

      ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 10,888.14 10,622.58

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 10,612.10 10,429.58

สหกณณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด 10,887.33 10,647.76

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 10,886.78 10,699.54
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3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประกอบด้วย (ต่อ)

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 10,648.18 10,462.28

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด 10,157.28 10,082.85

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 10,281.24 10,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม จำกัด 10,374.85 10,043.55

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 10,079.73 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 10,078.11 0.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด เพื่อชำระดุลบัญชีและค่าธรรมเนียม 5,452,990.00 0.00

เงินฝากประจำ 60 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด 320,000,000.00 120,000,000.00

เงินฝากประจำ 24 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 20,000,000.00 20,000,000.00

เงินฝากประจำ 60 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 90,000,000.00 90,000,000.00

เงินฝากประจำ 60 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 50,000,000.00 0.00

รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 485,557,883.74 230,082,988.14

4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน ม ูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 267,635,680.00 260,000,000.00 66,572,675.00 65,000,000.00

บาท

ปี 2556 ปี 2555

บาท

รวม 267,635,680.00 260,000,000.00 65,000,000.00

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 7,635,680.00 1,572,675.00

267,635,680.00 66,572,675.00

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง 0.00 5,000,000.00

รวม 0.00 5,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 267,635,680.00 71,572,675.00

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 162,360,880.00 155,000,000.00 371,747,900.00 350,000,000.00

หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 258,211,000.00 250,000,000.00 261,640,500.00 250,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 292,393,444.00 290,000,000.00 61,872,720.00 60,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุด 4 26,100,425.00 25,000,000.00 26,260,625.00 25,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุด 5 21,401,860.00 20,000,000.00 21,432,900.00 20,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน) 413,485,533.55 402,546,378.53 414,366,086.95 402,555,335.42

หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) 151,443,150.00 150,000,000.00 156,186,450.00 150,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 50,118,350.00 50,000,000.00 50,687,400.00 50,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 310,128,700.00 300,000,000.00 306,519,600.00 300,000,000.00
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5. เงินให้ก ู้ยืม  ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 91,640,887.20 0.00 75,267,959.34 0.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 710,655,638.39 5,438,277,573.47 638,594,924.38 5,350,497,875.46

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 66,102,355.34 785,116,271.94 62,513,261.45 732,547,280.30

ลูกหนี้เงินกู้เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 693,278.56 12,964,542.07 704,699.51 13,464,457.13

รวมเงินให้ก ู้ยืม 869,092,159.49 6,236,358,387.48 777,080,844.68 6,096,509,612.89

ปี 2556  ปี 2555

บาท บาท

4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย (ต่อ)

ม ูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 41,427,880.00 40,000,000.00 41,675,840.00 40,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 100,886,900.00 100,000,000.00 103,272,700.00 100,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 50,783,900.00 50,000,000.00 50,699,800.00 50,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 10,134,360.00 10,000,000.00 10,124,480.00 10,000,000.00

หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 194,788,240.00 200,000,000.00 199,754,660.00 200,000,000.00

หุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 177,220,818.00 180,000,000.00 80,071,680.00 80,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน) 48,954,680.00 50,000,000.00 0.00 0.00

หุ้นกู้บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 30,159,060.00 30,000,000.00 0.00 0.00

หุ้นกู้บริษัทไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 96,911,200.00 100,000,000.00 0.00 0.00

พันธบัตรรัฐบาล LB236A 191,542,579.21 195,917,274.80 0.00 0.00

หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 91,321,470.00 90,000,000.00 0.00 0.00

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 60,940,080.00 60,000,000.00 0.00 0.00

หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 7 50,690,600.00 50,000,000.00 0.00 0.00

หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 8 151,284,150.00 150,000,000.00 0.00 0.00

รวม 2,982,689,259.76 2,948,463,653.33 2,156,313,341.95 2,087,555,335.42

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 34,225,606.43 68,758,006.53

2,982,689,259.76 2,156,313,341.95

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 50,101,000.00 50,001,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 50,000,000.00 50,000,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 1,230,000.00 1,230,000.00

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 300,000,000.00 300,000,000.00

รวม 401,331,000.00 401,231,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 3,384,020,259.76 2,557,544,341.95

บาท บาท

ปี 2556 ปี 2555
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6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 60 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกดั ค้างรับ 775,616.44 271,643.84

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 24 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ค้างรับ 116,438.36 207,260.27

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 60 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ค้างรับ 202,602.74 209,589.05

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ค้างรับ 0.00 522,054.79

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 24 เดือน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ค้างรับ 5,128,767.12 1,128,767.12

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 60 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ค้างรับ 147,945.20 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 1,254,180.82 1,247,631.41

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 6,301,304.11 4,153,808.25

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 2,136,986.30 2,095,890.05

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 4 ค้างรับ 171,232.88 166,951.93

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 5 ค้างรับ 147,945.21 144,246.51

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 2,155,754.50 3,165,068.59

ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้บริษทับ้านปู จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 1,882,849.32 1,800,986.35

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 554,794.52 554,794.54

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 3,455,726.03 3,485,040.97

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 134,136.99 128,547.95

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 1,369,726.03 1,355,890.41

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 536,438.36 536,438.36

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 12,328.77 13,561.64

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 1,487,123.29 1,487,123.29

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 1,375,890.41 403,287.67

ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล LB236A ค้างรับ 291,863.07 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ค้างรับ 663,698.63 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ค้างรับ 1,848,575.34 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.น้ำตาลมิตรผล ค้างรับ 686,849.32 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ค้างรับ 399,575.34 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ค้างรับ 553,698.63 0.00

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ค้างรับ 1,796,301.36 0.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค้างรับ 200.00 400.00

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มค้างรับ 183,209.00 308,903.00

วัสดุและเครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 339,504.79 217,234.79

เง ินรอเรียกคืน 24,926.51 20,426.50

เง ินสินไหมทดแทนจ่ายล่วงหน้า 50,000.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันภัยสำหรับเงินของสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า 0.00 72,063.23

ค่าเบ้ียประกันภัยสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 140,974.79 75,730.32

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 36,327,164.18 23,773,340.83
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7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร  84,442,660.55 89,134,633.62

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - เคร่ืองบันทึกเวลา 12,128.31 18,938.31

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ลิขสิทธิ์ 425,250.14 676,707.14

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป 2,014.12 4,132.72

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบสำรองข้อมูล 198,214.21 355,168.21

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบฐานข้อมูล 63,275.62 127,075.62

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบบัตรคิว 22,490.59 30,546.59

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ - ระบบงานบริหารการใช้งานอินเตอร์เนต 34,337.33 43,539.33

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 85,200,370.87 90,390,741.54

8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ ื่น   ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

เงินประกันการใช้โทรศัพท์ 23,509.08 23,509.08

เงินประกันการเช่าตู้ไปรษณีย์ 10,800.00 10,800.00

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 140,000.00 140,000.00

เงินประกันภาชนะน้ำด่ืม 10,000.00 18,000.00

เงินประกันการใช้น้ำประปา 3,000.00 3,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ ื่น 187,309.08 195,309.08

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้น   ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

เงินก ู้ยืมระยะสั้น 

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0.00 390,000,000.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 510,000,000.00 0.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 310,000,000.00 180,000,000.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 490,000,000.00 0.00

รวมเงินก ู้ยืมระยะสั้น 1,310,000,000.00 570,000,000.00

ในปี 2556 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืม ดังน้ี

1. วงเง ินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR 

2. วงเง ินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR

3. วงเง ินเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

 - เง ินกู้ยืมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 450,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

จำนวน 415,000,000 บาท และหุ้นกู้บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000,000 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 764,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

จำนวน 250,000,000 บาท หุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 บาท หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิบริษัท เหมราช จำกัด(มหาชน) 

จำนวน 100,000,000 บาท หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคิน จำนวน 40,000,000 บาท หุ้นกู้บริษัททุนธนชาต จำกัด(มหาชน) จำนวน 80,000,000 บาท 

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 60,000,000 บาท หุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) จำนวน 50,000,000 บาท 

หุ้นกู้บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จำนวน 50,000,000 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 300,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

จำนวน 300,000,000 บาทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จำนวน 45,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

จำนวน 45,000,000 บาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
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เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด 38,878.46 37,454.06

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 27,819.41 26,800.18

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำกัด 11,604.12 11,178.97

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 11,613.00 11,187.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 11,613.00 11,187.53

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 7,883,238.25 1,403,736.36

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 0.00 146,524.40

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมการขนส่งทางบก จำกัด 10,612.72 10,223.90

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมปศุสัตว์ จำกัด 10,461.08 10,077.81

เงินรับฝากออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 6,735,250.00 4,005,727.10

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด 10,436.04 10,053.70

เงินรับฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 10,230.77 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ภาคีสหกรณ์) 10,182.68 0.00

รวมเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 14,771,939.53 5,684,151.54

รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น 5,567,436,240.58 5,255,126,514.86

 - เง ินกู้ยืมธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 454,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

จำนวน 150,000,000 บาท และหุ้นกู้บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000,000 บาท หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.กรุงไทย จำนวน 200,000,000 บาท 

เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงินให้กู้จำนวน 350,000,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 100,000,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วงเง ินให้กู้จำนวน 45,000,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 300,000,000.00 บาท โดยใช้หุ้นกู้บริษัทพฤษา เรียลเอสเตรท จำกัด

(มหาชน) จำนวน 10,000,000.00 บาท และหุ้นกู้บริษัทอินโดรามา เวนเวอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000,000.00 บาท 

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำนวน 30,000,000 บาท หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 160,000,000 บาท

เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 - เง ินกู้ยืมธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 200,000,000.00 บาท โดยใช้พันธบัตรรัฐบาล LB236A

เป็นหลักทรัพย์เพื่อทำธุรกรรมตามสัญญาซื้อคืน

 - เง ินกู้ยืม บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วงเง ินให้กู้จำนวน 200,000,000.00 บาท โดยใช้พันธบัตรรัฐบาล LB236A

เป็นหลักทรัพย์เพื่อทำธุรกรรมตามสัญญาซ้ือคืน

10. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 406,420,303.61 407,142,968.85

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2,842,136,959.58 2,819,170,226.04

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 590,368,689.39 518,028,759.30

เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ 131,075,944.46 115,566,706.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 52,311,253.51 41,143,780.01

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,106,618.79 1,950,259.54

รวม 4,024,419,769.34 3,903,002,700.23

เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ

เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 94,496,710.25 78,348,462.68

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,399,206,944.69 1,232,782,045.33

เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 29,023,344.26 31,996,909.44

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 5,517,532.51 3,312,245.64

รวม 1,528,244,531.71 1,346,439,663.09

รวมเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 5,552,664,301.05 5,249,442,363.32
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11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

เงินรับโอนจากสมาชิก 3,742,760.73 2,175,462.02

เงินรอจ่ายคืน 1,930,751.09 1,006,802.53

เงินสินไหมทดแทน 1,069,300.00 869,710.01

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 600.00 235.66

เงินประกันสังคม - ลูกจ้าง 22,896.00 20,253.00

ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยรอนำส่ง 244,441.15 220,933.55

ค่าประเมินหลักประกันรอนำส่ง 47,500.00 36,500.00

ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มสมาชิกสมทบรอนำส่ง 367,300.00 0.00

ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกลาออกรอนำส่ง 0.00 220.00

เงินโครงการทอดผ้าป่ารอนำส่ง 86,390.00 86,390.00

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ICT รอนำส่ง 45,100.00 0.00

เงินสมนาคุณเจ้าหน้าที่การเงินค้างจ่าย 0.00 383,485.00

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย 3,933.50 3,566.00

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 120,000.00 120,000.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,649,153.46 935,293.21

ดอกเบ้ียจ่าย เง ินกู้ยืมค้างจ่าย 882,273.96 1,084,520.50

เงินถอนเอทีเอ็ม ธ.ไทยพาณิชย์ รอตัดบัญชี 4,713,280.00 4,738,685.00

เจ้าหนี้เคร่ืองใช้สำนักงาน 246,189.10 830,178.15

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ 201,598.17            261,898.17

13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ 16,911,650.00 14,056,100.00

เงินประกันผลงานก่อสร้างอาคาร 0.00 222,500.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 14,278,600.00

เงินประกันงานตกแต่งภายใน 886,442.81 886,442.81

ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.เหมราชพัฒนาท่ีดินรับล่วงหน้า 0.00 73,835.50

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,259,909.97 13,734,411.11

12. เงินก ู้ยืมระยะยาว   ประกอบด้วย 

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

เงินกู้ยืม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00

รวมเงินก ู้ยืมระยะยาว 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00

ระหว่างปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 50,000,000.00 บาท

ผ่อนชำระ 36 งวด ๆ ละ 1,388,900.00 บาท วันเร่ิมชำระ 31 มกราคม 2557 และครบกำหนดชำระ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหลักประกัน

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท
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14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ ื่น ๆ  ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2555

บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 2,998,448.83 2,500,596.83

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 7,347,885.53 6,430,085.53

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 40,444,549.13 37,524,290.84

ทุนขยายกิจการ 2,679,855.99 717,288.49

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 3,030,000.00 2,930,000.00

รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ ื่น ๆ 56,500,739.48 50,102,261.69
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รายชื่อผูไดรับทุนสวัสดิการสมาชิก ประจําป 2556

1. ทุนสวัสดิการเพ ื่อวันเกิดสมาชิก ประจําปี 2556 (รวม 3,586,000.00 บาท)
เด ือน จ ํานวน(คน) จ ํานวน(บาท) 

มกราคม 1,319 131,900.00 

กุมภาพันธ์ 1,092 109,200.00 

มีนาคม 1,121 112,100.00 

เมษายน 1,161 116,100.00 
พฤษภาคม 1,176 117,600.00 

มิถุนายน 1,059 105,900.00 

เด ือน จ ํานวน(คน) จ ํานวน(บาท) 

กรกฎาคม 1,068 106,800.00 

สิงหาคม 1,064 106,400.00 

กันยายน 13,940 2,363,500.00 

ตุลาคม 1,072 107,200.00 
พฤศจิกายน 1,013 101,300.00 

ธันวาคม 1,080 108,000.00 

2. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก ประจําปี 2556
จํานวน 65 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท 

1 น.ส.ปัทมา เลาเก็ง 

2 นายชัยสิทธิ์ บุญยะศิรินันท์ 

3 น.ส.รัตติยา ดวงภัทรพงศ์ 
4 นางพัชราภา พรมนิล 

5 น.ส.มุกตาภา นิ่มอนงค์ 

6 นางศิรินประภา ผาทอง 

7 นายสันทัด บรรลือ 

8 นายณัฐวุฒิ เรืองน้อย 
9 น.ส.บุศรินทร์ ชาญกิจการยนต ์

10 นายสุพจน์ เศวตอาคเนย ์

11 นายจิตรวรรณ คําฟู 

12 นายวิระ สังข์คํา 

13 นายสมหมาย มีสี 
14 นายเริงชัย จิตรหลัง 

15 พ.อ.ต.สุธรรม สุวรรณพันธ์ 

16 ส.ต.อ.(ญ)วิยดา โล่ห์พิทักษ์สันต ิ

17 น.ส.สุญาณี เกียรติสิน 

18 นายพลวีร์ บูชาเกียรติ 

19 นางลัดดา วงค์ษา 

20 น.ส.ศิริขวัญ เจริญขุน 
21 น.ส.ปิยธิดา แสงอนุรักษ์ 

22 นายกรวิชญ์ ศรีพุทธา 

23 นายสมสันต์ บุญเกษม 

24 น.ส.เทวิกา ไกรแสวง 

25 นายศุภกร แก้วทอง 
26 น.ส.ศันสนีย์ ทองเปี้ย 

27 นายจักรพงศ์ เนื่องชมภู 

28 น.ส.สุธรรม จันนุ้ย 

29 นายบุญลือ เกษภิบาล 

30 นายนพดล ประวัติวิไล 
31 นายหงษ์พิจารณ์ บัวไข 

32 นายองอาจ จันทร์น้อย 

33 นายสุชาติ ทองพุ่ม 

34 น.ส.มณีรัตน์ ราญพยัฆ 

35 นายสุกิจ ประแจวัฒนะ 

36 น.ส.กรวรรณ สุขจําลอง 

37 นายรณพร เอ่งฉ้วน 
38 นายรหัส พวงทอง 

39 นายทนงศักดิ์ แป้นอ้อย 

40 นายวัชรงค์ รัตนโอฬาร 

41 น.ส.สุวิมล คํานวน 

42 น.ส.เพชร นาราษฎร์ 
43 น.ส.ดาวประกาย เรือนเง ิน 

44 นายอุดมศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

45 นายสมศักดิ์ กันยะมี 

46 นางจามรี แพรเมือง 

47 น.ส.เพชรัตน์ จันทร์แก้ว 
48 นายศิริวัฒน์ แสงฉว ี

49 นายสัญญา สิริบุญยะพร 

50 น.ส.เพ็ญศรี พิพัฒน์ 

51 น.ส.อารีรัตน์ อนันตสุข 

52 นายเอกชัย แสนด ี

53 น.ส.มนัสสุดา นันทสิริพร 

54 น.ส.ฉันทนา ผิวทอง 
55 นายวรเดช ตะรุสะดํารงเดช 

56 นายอดิศัย สุวรรณโณ 

57 นายทศพร เพิ่มพูล 

58 น.ส.สิริมาส คําใสอินทร์ 

59 นายกิตติศักดิ์ ทิมพูล 
60 นางสิริมาส ชาญศรีเจริญพร 

61 นายสายชล หริ่งรอด 

62 นางจรินทร์ อินประสิทธิ์ 

63 น.ส.อภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์ 

64 นายบุญส่ง แสงสว่าง 
65 นายสัมพันธ์ สุชาตตระกูล 

3. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก ประจ ําปี 2556
(จํานวน 7 คน เป็นเงิน 2,950.00 บาท) 

ล ําดับ ชื่อ-สกุล จ ํานวน(บาท) 

1 นางฉันทนา  ทับทอง 250.00 

2 นางฉัตรดาว  เอี่ยมสกุล 250.00 

3 นางปิยะวดี  บังจงกล 500.00 

4 นางมยุรี  จิตต์แก้ว 500.00 

5 น.ส.พรรณี  เด่นรุ่งเรือง 500.00 

6 นายสุกิจ  ประแจวัฒนะ 500.00 

7 นางอรุณี วีณิน 450.00 

4. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ประจ ําปี 2556

จํานวน 3 คน เป็นเงิน 6,000.00 บาท 
1 นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ 2 นายวรัท  ตุลยธํารง 3 นายปณิธาน  คูณค้ํา
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม  จํ า กั ด

5. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ประจ ําปี 2556
จํานวน 33 คน เป็นเงิน 33,000.00 บาท 

1 น.ส.พรทิพย์ สงคง 

2 นายประครอง เชียงแรง 

3 นายอดิศร สุวรรณศรี 

4 น.ส.เบญจรัตน์ เรือนน้อย 

5 น.ส.มาลาตี คงกล้า 

6 นางบุญชาติ จันทร์หล้า 

7 นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ 

8 น.ส.ณิชาพัชร์ สาระตัน 

9 น.ส.รัชนีกร มูลงาม 

10 น.ส.สุพิชชา มีศรีผ่อง 

11 น.ส.อโนชา เชิดสุข 

12 น.ส.ฉันทนา มีลักษณ์ 
13 นายวุฒิพงษ์ แสนประกอบ 

14 น.ส.ดวงจันทร์ แสนคํา 

15 นายวัชรงค์ รัตนโอฬาร 

16 น.ส.ดนิตา โฉมฉิน 

17 นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ 
18 นายราชศักดิ์ เผ่าวงศา 

19 นายกานต์นภัส ดวงกลาง 

20 นายอริยะ หาญสวัสดิ์ 

21 น.ส.รัตนพร ศิริวงศ์ 
22 นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม 

23 นายสมปอง อินรัสพงษ์ 

24 นายเจษฎา มากลั่น 

25 นายวิศรุต แสงโนร ี

26 น.ส.วรรณวิไล ทองใย 
27 น.ส.ปิยธิดา แสงอนุรักษ์ 

28 นายจตุรงค์ พุ่มพิพัฒน์ 

29 นายวุฒิชัย เขตกรณ์ 

30 น.ส.ปิยนารถ แดนจอหอ 
31 นายสุมานพ แจ้งใจ 

32 น.ส.อรพรรณ จันดาพืช 

33  นายศรายุทธ ปาโส

6. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ ประจําปี 2556
จํานวน 23 คน เป็นเงิน 23,000.00 บาท 

1 น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ 

2 นายพาศนา ระวังนาม 

3 นายนาถพงศ์ สุวรรณวาทิน 
4 นายสาธิต มณฑาทิพย์ 

5 น.ส.ขวัญใจ เขื่อนคํา 

6 นายกริชชัย สุวรรณรัศมี 

7 น.ส.เพชร นาราษฎร์ 

8 นางอนุชยา ชํานาญคิด 

9 น.ส.วัชราภรณ์ ข่ายคํา 
10 นายสุรเดช บือราเฮง 

11 นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์ 

12 นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ 

13 นายอมร อาชาเพ็ชร 

14 น.ส.จรีภรณ์ นาคสุวรรณ์ 

15 นางฉันทนา ทับทอง 
16 น.ส.นิฐริน ชลกุลจนา 

17 น.ส.จุฑามาศ นิลยงค์ 

18 นายวิทยากร ถนอมสิน 

19 น.ส.ดนิตา โฉมฉิน 

20 นายเอกวทิย์ สิทธิโชติวงศ์ 

21 นายนพดล จิตรเที่ยง 
22 น.ส.ปัทมา ด่อนดี 

23 นายวิชัย บุญอภัย

7. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ ประจําปี 2556
จํานวน 5  คน เป็นเงิน 5 ,000.00 บาท 

1 นางพรศรี บัวเง ิน 

2 นายบุญธรรม เขม้นหมาย 

3 นายสายชล วงษ์เมือง 

4 นายสุรพงศ์ อุปการ 

5 นายชาญชัย เง ินทอง 
6 นายดอกรัก ทักษี 

7 นายธิติวัฒน์ ลี้วงศ์วัฒนา 

8 นายกุลระรัตน์ บุญคุ้ม 

9 น.ส.จีระพรรณ สว่าง 

10 น.ส.เบญจรัตน์ เรือนน้อย 
11 นายณัฐพันธ์ คํามูล 

12 นายราชา ไหวพริบ 

13 นางสุจินต์ พันสถา 

14 นายสมนึก แผนสมบูรณ์ 

15 น.ส.บุญส่ง ช่วงฉิมพลี 

16 นายทองพูน ชัยกิ่ง 

17 นายเกริกฤทธิ์ มุกดา 

18 นายสราวุธ ค้อมคําพันธ์ 
19 นายวีระพงศ์ ชวลิตศิลป์ 

20 น.ส.อโนชา เชิดสุข 

21 น.ส.สุชาดา กาอ้าย 

22 นายบุญเหลือ โกยทรัพย์มา 

23 นายธนภูมิ แสงคา 
24 นางมาริษา เอี่ยมพ่วง 

25 น.ส.มาลัยพร ตาเสน 

26 นายเสริม เมืองใจ 

27 น.ส.นพพร กลั่นสี 

28 นายมนต์ชัย มุ่งไพศาล 

29 นายประครอง เชียงแรง 

30 น.ส.ดาวประกาย เรือนเง ิน 

31 นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ 
32 นายสทิธิพร สืบศักดิ์ 

33 น.ส.เบญจวรรณ ชาญสมร 

34 นายศิริวัฒน์ แสงฉว ี

35 นายศุภฤกษ์ สุนทรสถิตย์ 

36 นายนรินทร์ เทศสร 
37 นายสมเกียรติ กัลปพฤกษ์ 

38 น.ส.สุมาลี วิเชียรพงษ์ 

39 นายเอกชัย ชาวนา 

40 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเดช 

41 น.ส.รัตนาพร บุญโร 

42 นายโชคชัย สมนึก 

43 น.ส.ดนิตา โฉมฉิน 

44 นายวัชรงค์ รัตนโอฬาร 

45 น.ส.จีรพร อ่ําอยู่ 

46 นายดารา คําภักดี 

47 นายดํารงศักดิ์ ชูศรีทอง 

48 นายทิพยรัตน์ ทัยศรี 

49 น.ส.มาลาต ีคงกล้า 

50 น.ส.ศุภลักษณ์ ประจันทร์
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8. รายชื่อผ ู้ได้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ ําปี 2556 
จ ํานวน 2,664 คน เป็นเงิน 1,782,500.00 บาท 

1 นายดุสิต  กมลพาณิชย์ 
2 นายสมศักด์ิ  สันติสุรัตน์ 
3 นายมิตร  ยิ้มไตรพร 
4 นายอดุลย์  พรมตา 
5 นายวรวุฒิ  โพธิแท่น 
6 นายปราบษณ  สมใจ 

7 นายภัทรชัย  มีชูทรัพย์ 
8 นายสุทิน  ชํานาญแป้น 
9 นายเอกรัตน์  พรหมศิริแสน 
10 นายปราโมทย์  ขวัญเพชร 
11 นายประสาร  เจนสวัสด์ิพงศ์ 
12 นายรังสิมันต์  รักษ์อิสระ 
13 นายนริศ  อาจธัญกรณ์ 
14 นายสมหวัง  หวังเศรษฐกุล 
15 นายชิณณะ  ทองพิมพ์ 

16 นายอุทัยวุฒิ  กันหมุด 
17 นางพรรณวิภา  เจริญธนโชติ 
18 นายมนูญ  สุวรรณชาตรี 
19 นายพีระเมศร์  ตื้อตันสกุล 
20 นายสุรชิต  บัวทอง 
21 นายวุฒิชัย  โสมวิภาต 
22 นางวัลยา  นุ้ยศรีราม 
23 นางวชรภรณ์  รัตนวีระพันธุ์ 
24 นายพรธวัช  เฉลิมวงศ์ 
25 นายพลาวุธ  น้อยเคียง 

26 นายพิทักษ์  ชิดเครือ 
27 นางสิริกร  วิศาลวณิชธัญ 
28 นายอดิศร  คําหม่ืน 
29 นายไพบูลย์  ชายเกตุ 
30 นางสุชาดา  ผลใหญ่ 
31 น.ส.พริศรา  ศรีมงคล 
32 นายวรชัย  ไหมธนโชติ 
33 นายณัฎฐนันธ์  ด่านอนุพันธุ์ 
34 นายสุรชัย  อักษรวงศ์ 

35 นายพุฒิพงษ์  อบสุวรรณ 
36 นายวีระชัย  กําลังงาม 
37 นายนิติพงษ์  แสนจันทร์ 
38 นายจรัล  ด้วงแป้น 
39 นายพรเทพ  ตันสกุล 
40 นายพลวัฒน์  อมรเมธากุล 
41 นายพรชัย  ม่ังมา 
42 นางมณีรัตน์  สกุลศิรจิตร 
43 นายสมศักด์ิ  แสงอ้น 
44 นายนรินทร์  ป่ินสกุล 

45 นายประสิทธิ์  พุทธบูชา 
46 นายนิติธาดา  ประเสริฐพงษ์ 

47 นายพิสิษฐ์  ปิยสมบุญ 
48 นายโชคชัย  มณีนาค 
49 นายเจริญ  สินสิริวาณิชย์ 
50 นายมนัส  รัตนภิรมย ์
51 นายเชาว์  ชื่นชอบ 
52 นายชัยสิทธิ์  ทวิสุวรรณ 

53 นายสัมฤทธ์ิ  หนองทราย 
54 นายกมลชัย  เรืองศรี 
55 นายโกเมศ  พุทธสอน 
56 นายโกวิทย์  สันตจิตร 
57 นายธงไชย  ราชบัวขาว 
58 นายสุพรรณ  ฤทธ์ิวิเศษ 
59 นายโชคชัย  หิรัญนา 
60 นายจีระศักด์ิ  พรหมรักษ์ 
61 นายอรุณ  มีสุข 

62 นายวิระ  สังข์คํา 
63 นางจันทร์ฉาย  โยธคง 
64 นายเสน่ห์  นวลสี 
65 นายสุทิน  พรหมปลัด 
66 นางเดือนรุ่ง  ขําทวี 
67 นายวัฒนา  ศักด์ิชูวงษ์ 
68 นายภาณุมาศ  ลําภา 
69 นางสุวะรี  พรมทอง 
70 นายหงษ์พจิารณ์  บัวไข 
71 นายเทียนชัย  สิริเรืองบุญ 

72 นายพิรส  บุญชุม 
73 นายมนตรี  วิริยจารี 
74 น.ส.วานิช  สาวาโย 
75 นายจรัสรัตน์  หิตะเกษม 
76 นายจําลอง  พงศ์พิละ 
77 นายมงคล  ไข่มุกด์ 
78 นายอภิชาติ  เลิศการค้าสุข 
79 นายสมพร  แก้วเสม็ด 
80 นายนฤทธ์ิ  ต้นสกุล 

81 นายสุชาติ  ทิมแก้ว 
82 นายยงยุทธ  สํารองพันธ์ 
83 นายสุวัฒน์  แก้วศรีสุข 
84 นายสิทธพร  เอียดทอง 
85 นายขวัญชัย  บุญเมือง 
86 นายสิริเดช  ใจเดช 
87 นายชาญณรงค์  อู๊ดเจริญ 
88 นายมีเดช  แสนมงคล 
89 นายธวัชชัย  กรพาหา 
90 นายวรดลต์  แจ่มจํารูญ 

91 นายณรงค์ศักด์ิ  กิจค้า 
92 นางวาสนา  ก่อผล 

93 นายวรรณชัย  จันทร์เพ็ญ 
94 นายพันธ์ศักด์ิ  ธรรมรัตน์ 
95 นายสรนันท์  จําปาศรี 
96 นายมนตรี  ยวนเศษ 
97 นายวิเชียร  นนท์ตา 
98 นายสมพร  ฤทธีอิทธิพัทธ์ 

99 นายมงคลกรณ์  เสรีกุลวิเวทย์ 
100 นายดนัย  นิลคูหา 
101 นายพูนสวัสด์ิ  ภัทรอนันตนพ 
102 น.ส.จุฑามาศ  แสงคํา 
103 นายธนกาญจน์  ศรีสมบูรณ์ 
104 นายธนกฤต  ทองหัวเตย 
105 นายจารุชาต ิ ปราชญ์นคร 
106 นางสุมาลี  ศรจันทร์ 
107 นายวิทยา  ปัญจมาตย ์

108 นายกอบชัย  ประยูรไทย 
109 นางจีระพงษ์  สัมผัสชัยมงคล 
110 นายนพรัตน์  แก้วโมรา 
111 นายสายชล  หร่ิงรอด 
112 นายนิวัติ  มีวรรณสุขกุล 
113 นายนเรศ  ชมบุญ 
114 นายสราวุธ  อุเทนรัตน์ 
115 นายนิวัฒน์  สงมา 
116 นายเก็จบูรณ์  เลี่ยวตระกูล 
117 นายบุญเล่ือน  สมกัน 

118 นายวีรศักด์ิ  สังข์อุ่น 
119 นายอาทิตย์  บุญรอด 
120 นายสกนธ์  สกลพันธุ์ 
121 นายบุญช่วย  จันทร์เชิด 
122 นายพรหมวิหาร  ต่างสี 
123 นายเขมชาติ  ช่วยเมือง 
124 นายสุวพันธุ์  ดํารงวุฒิ 
125 นายโกสิทธิ์  นิลรัตน์ 
126 นายณรงค์  วงศ์สุวรรณ 

127 นายประชัน  มีบุญ 
128 นายจําเนียร  สุขแก้ว 
129 นายประสาท  มณีสวัสด์ิ 
130 นางวรรณชรินทร์  จิตรสมัคร 
131 นายอภิชาติ  รัตนวริะกุล 
132 นายปิยะ  อบอาย 
133 นายเสมอ  กรวยทอง 
134 นายพงศธร  พร้อมขุนทด 
135 นางสุวนิจ  มวลคําลา 
136 นางพัสรา  กาญจนะวีระ 

137 นายชุมพล  ชอุ่มผล 
138 นางวารุณี  จรเสมอ 

139 นายมโนธรรม  ชาญกล้า 
140 นายปกครอง  ทองเน้ือแข็ง 
141 นายสุวิทย์  ม่ันคง 
142 นายวิทยา  บุญชิต 
143 นายพิษณุพันธ์  วงค์ขันธ์ 
144 นายดิเรก  อรุณเพ็ง 

145 นายเฉลิมพงษ์  ฝอยทอง 
146 นายกมลวัฒน์  ยังสังข์ 
147 นางอธิชา  นิลพฤกษ์ 
148 นายสัมพันธ์  ใจสุดา 
149 นายมงคล  ลิ่ววิริยกุล 
150 นางศิริพร  สมบัติ 
151 นายมานะ  ภาระการ 
152 นายประมวล  สังข์ทอง 
153 นายยงยุทธ  เสียงลํ้า 

154 นางภัทรานิษฐ์  วังมี 
155 นางพัชรวรรณ  ธนะสูตร 
156 นายดวงคํา  อัมพรประทาน 
157 นายชวภัค  อารีรักษ์ 
158 นายอนุรักษ์  สุรังษี 
159 นายสมคิด  ช่วยทอง 
160 นางคนึงนิจ  ตันนุกิจ 
161 นายสุเมธ  ฉงวน 
162 นายธนาพันธ์  สุกสอาด 
163 นางทิพวรรณ  เศรษฐพรรค์ 

164 นายชัยวัฒน์  จิตกล้า 
165 นายสันติ  กิตติบรรพชา 
166 นายธนัท  บุตรดี 
167 นายอนิรุทธ์  ถนอมวัฒนา 
168 นางพรรณี  ถ่องจําเนียร 
169 นายวิทยา  วันจีน 
170 นายธิติวัฒน์  ล้ีวงศ์วัฒนา 
171 นายล้วน  ทัศนโกวิท 
172 นายสมยุทธ  ไตรยะพานิช 

173 นายอนันต์  สิงห์ชาติ 
174 นายอภิชัย  ฤทธิกรรณ์ 
175 นายสุเทพ  เร่งรัด 
176 นายเขมย  ต้องทอง 
177 นายมรกต  จันทร์ไทย 
178 นายพีรวัส  เมฆิน 
179 นายสุนทร  สิทธิเรือง 
180 นายยศวัฒน์  เธียรสวัสด์ิ 
181 นายปิยะ  พลพระ 
182 นางพรพิมล  อมรโชติ 

183 นายปรัธญานนท์  หนูไชยันต์ 
184 นายวิเชียรศักด์ิ  เพชรดี 
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185 นายนพดล  บุญเกาะ 

186 นายสุชาติ  พลาอาด 
187 นายหัตถพล  คล้ายแท้ 
188 นายวิโรจน์  ตันธนาภินันท์ 
189 นายมานพ  ดีขุนทด 
190 นายเมธา  นุ่นลอย 
191 นายวริทธ์ิ  คิดถูก 
192 นางแสงเพียร  พิริยะวัฒน์ 
193 นายสมเจตน์  ชมบุญ 
194 นางนิภา  ศุภชัยวัฒนา 
195 นายสุวิจิตร  โกเฮง 

196 น.ส.ณภัทร  ต้ังกิจวานิชย์ 
197 นางศรีวรรณ  ภิรมย์รื่น 
198 นายมานพ  คําตัน 
199 นายสมัย  สีโท 
200 นายสินเดิม  สิงห์จันทร์ 
201 นายประสงค์  สุวรรณโชติ 
202 นายอรรณพ  ไชยลังกา 
203 นายปัญญา  ติดมา 
204 นายกฤษชนะ  นิสสะ 

205 นายเกียรติศักด์ิ  ศรีมา 
206 นายเสน่ห์  แสนมูล 
207 นายวิรัตน์  พรหมแก้ว 
208 นายอรุณ  พงศ์ไพฑูรย์ 
209 นายสิรภพ  ดรดี 
210 นายบุญสม  ศรีวัฒนพันธ์ุ 
211 นายสมบูรณ์  บุญยืน 
212 นายอิทธิชัย  ทัศจันทร์ 
213 นายสมชาย  จิตร์สงวน 
214 นายจีรศักด์ิ  กาวีระ 

215 นายตูแวสมาแอ  ต่วนตีมุง 
216 นายสมพงศ์  พานิชย์ 
217 นายสมชาย  นุชนานนท์เทพ 
218 นางชนิตา  พุ่มพวง 
219 นายทินกร  พิริยโยธา 
220 นายสุชาติ  คงชุม 
221 นายเอกวิทย์  สิทธิโชติวงศ์ 
222 นายปพน  ธัญธนาพงษ์ 
223 นางกฤษณา  รัตนวิระกุล 

224 นายเมชาล  ยะนาวงค์ 
225 นายชุมทาง  กวาวสิบสาม 
226 นายพาโชค  พูดจา 
227 นายพรภิรมณ์  โหรวิชิต 
228 นายสาโรจน์  วัฒนสุขสกุล 
229 นางวิราภรณ์  สวินทร 
230 นายทัศนะ  ชนพิมาย 
231 นายโชคชัย  หอมไกล 
232 นายศากร  สมุทรเพ็ชร 
233 นายสมเกียรติ  สุขเสถียรวงศ์ 

234 นายวิษณุพงษ์  ดวงแก้ว 

235 นายวิทวัฒน์  รองเดช 

236 นางวิด้า  จอมประเสริฐ 
237 นางจุไรรัตน์  สังข์ขาว 
238 นายชุมพล  แพรสุรินทร์ 
239 นายมนตรี  มะลิทอง 
240 นายสุพจน์  วงศ์สุภาภรณ์ 
241 นายสุธน  กมลบูรณ์ 
242 นายณัฐชนน  คนสูง 
243 นายวิชาญ  สีเทา 
244 นางป่ิน  บัณฑิตเสิศรักษ์ 
245 นายสมชาย  เรืองทอง 

246 นายสมชัย  เบญจชย 
247 นายรวมศิลป์  มานะจงประเสริฐ 
248 นายสมชาย  นองเนือง 
249 นายจุมพฏ  ชอบธรรม 
250 นายรุ่งโรจน์  ปรัชญา 
251 นายทนงศักด์ิ  จงอนุรักษ์ 
252 นายเสกสันต์  ตันติโกวิทย์ 
253 นายมิตร  อุตมะ 
254 นายวัฒนา  ผันน้อย 

255 นางดารณี  สีโท 
256 นางเพ็ญศรี  กันพร้อม 
257 นายนิมิตร์  รักธงชัย 
258 นายสมฤกษ์  บํารุงวงษ์ 
259 นายสุรวุฒิ  สุทธมุสิก 
260 นางอรวรรณ  ไชยขันธ์ 
261 นายผจญ  พลพิชัย 
262 นายสุรพล  มิตรดี 
263 นายสุนทร  อินสําโรง 
264 นางสุภาพร  แสงละออ 

265 นางสมจิตร  สิงห์ขันธ์ 
266 นายสุวิทย์  พั่วโพธ์ิ 
267 นายทรงเดช  แดงโสภา 
268 นายสมพร  ฉิมสุนทร 
269 นายศุภชัย  มุขเชิด 
270 นางสุภาวดี  บุญสําราญ 
271 นางปรนันท์  คําพาลอย 
272 นางเอ้ืออนุจ  โชติรัตน์ 
273 นายบัญญัติ  แต้กิ้มใช้ 

274 นายสุนทร  จันทร์คํา 
275 นายจํารัส  มูลเทพ 
276 นายรัฐพล  จริงแล้ว 
277 นายไตรรงค์  โพธิศาล 
278 นายบํารุง  ภัควนารมย์ 
279 นายสุเจนต์  สุริยะโสภา 
280 นายสิน  เนตรสน 
281 นางยุพดี  สุกใส 
282 นายเทิดศักดิ์  มานิตย์ 
283 นายสุพจน์  กุลประยงค์ 

284 นายเฉลิมศักด์ิ  วานิชสมบัติ 

285 นางชวิณี  ชูวงค์อภิชาติ 

286 นายประทวน  อุตตโรทัย 
287 นายประสิทธิ์  เทพทัศน์ 
288 นายสุวรรณ  อาภาวุฒิชัย 
289 นางอรุณี  วีณิน 
290 นายวัฒนา  ชมภูษา 
291 นายชัยวัฒน์  สุวรรณภักดี 
292 นายสมพล  วรรคตอน 
293 นางณัฐจารีย์  วิชาโคตร 
294 นายสมชาย  อรุณเนตร 
295 นายขจรศักด์ิ  ยวงทอง 

296 นายภวังค์  ชัยวินิจ 
297 นายสุรพล  อธิสุมงคล 
298 นายพิชัย  จันที 
299 นางนวลทิพย์  ศิริกุล 
300 นายประสิทธ์ิ  สุวรรณศร 
301 นายสเุมธ  ศิริลักษณ์ 
302 นางมณีรัตน์  สิริกวินกอบกุล 
303 นายพยนต์  ประภาพรพิทักษ์ 
304 นายจรัส  โสมทัศน์ 

305 นายชีรชัย  จิราพงษ์ 
306 นางสมศรี  ชาญชญานนท์ 
307 นางอวยพร  อาภาพิพัฒน์กุล 
308 นายศุภรัตน์  สําราญ 
309 นางศศิธร  ทิมอุดม 
310 น.ส.พิมพ์ลดา  เปรมจีระสิทธ์ิ 
311 นางทิพยดา  ชิยางคบุตร 
312 นายดํารงรักษ์  จําเดิม 
313 นายวิชาญ  ปรึกษากร 
314 นายจีระศักด์ิ  ทิพย์มูสกิ 

315 นายประยูร  ปัญญา 
316 นายวสุวัฒน์  สุขเกษม 
317 นายบุญช่วย  พานิชย์ 
318 นางรตา  รุณดิษฐ์ 
319 นายพนัส  ศิริอาภรณ์ธรรม 
320 นายธนโรจน์  โพธิสาโร 
321 นายชุติธเนศวร์  นุตเดชานันท์ 
322 นายมานพ  อ่ิมอร่าม 
323 นายสมเกียรติ  บ้านกล้วย 

324 นายมนตรี  พุทธวงศ์ 
325 นางเย็นจิต  ศิริภัทรากูร 
326 นายมาโนช  วงศ์เงิน 
327 นายกสิณ  ถนอมนิล 
328 นายกฤษณ์  สุริยินทร์ 
329 นางมาลี  ชัยกล 
330 นายประสงค์ทรัพย์  พิมพ์รัตน์ 
331 นายนิรันดร์  คําสินธ์ุ 
332 นายนาถพงศ์  สุวรรณวาทิน 
333 นางเพียงใจ  โลหะเวช 

334 นายอุดม  ตันวัฒนธนากุล 

335 นายวิรัตน์  กล่ินหอม 

336 นายดํารงค์  จักรมานนท์ 
337 นายศักด์ิสิทธ์ิ  พงษ์โสภา 
338 นางชลิดา  ไพรวรรณ์ 
339 นางบุปผา  คํ้าสกุล 
340 นายวีระพล  พัฒน์คุ้ม 
341 นางนิภา  ฆ้องวงษ์ 
342 นายธีรพันธ์  พวงสุนทร 
343 นายพัฒนะ  ศิริมัย 
344 นายบุญหลาย  จันทรประทักษ์ 
345 นางตวงรัตน์  โพธ์ิเที่ยง 

346 นางสถาพร  พ่ึงพระเกียรติ 
347 นายกิตติศักด์ิ  ทิตย์สีแสง 
348 นายอภิชา  อยู่สมบูรณ์ 
349 นางสมคิด  สายสอาด 
350 นายกิจจา  เนียรมงคล 
351 นายสมชาติ  วรภัทรหิรัญมาศ 
352 นางพิสมัย  แพทย์ปรีชา 
353 นายสมศักด์ิ  ฉัตรเงิน 
354 นางนฤมล  ภานุนําภา 

355 นางสิริพร  บุญรอด 
356 นายณรงค์  ภู่แช่มโชติ 
357 นายมงคล  คุ้มไข่นํ้า 
358 นายวิชัย  การะเวก 
359 นายสุรเชษฐ์  เตียวพานิช 
360 นายนิวัฒน์  หงส์พันธ์ 
361 นายประพาย  แก่นนาค 
362 นางรุจีรัตน์  ใจรักษ์ 
363 นายชาติชาย  แก้วกลางเมือง 
364 นายทองรัตน์  ศรีปินตา 

365 นายสุเทพ  รัตนยอดกฤษ 
366 นายสุรีย์  สิบรัมย์ 
367 นายรังสรรค์  อ่อนใจเอื้อ 
368 นายชาติชาย  ชื่นบาน 
369 นายสมพร  รัตนคช 
370 นางจินดา  สงวนศิลป์ 
371 นายวรศักด์ิ  ฟองจันทร์ 
372 นายกิตติมศักดิ์  สุภาวณิชย์ 
373 นายยุทธนา  ดาวเด่น 

374 นายกฤษดา  เดชดี 
375 นายสุธรรม  ชาญณรงค์ 
376 นายศักรินทร์  จารุพงศ์ 
377 นางกาญจนี  ทวีสตัย์ 
378 นายเจษฎา  อ๊ึงเหมอนันต์ 
379 นางพิรุณพร  จันทร์ทอง 
380 นายชูศักด์ิ  ทองไทย 
381 นายธงไชย  วงษ์สง่า 
382 นายสุชีพ  บุญทํานุก 
383 นายเจตนา  อรุณเพ็ง 

384 นายจุฒิรักษ์  คุณเศรษฐ์ 

385 น.ส.ธนัสสรณ์  ไชยพัฒน์ 

386 นางสมสุข  สัมฤทธ์ิ 
387 นายสุธี  วิสุทธิเทพกุล 
388 นายพงษ์ศักด์ิ  จักรกุล 
389 นายสิงห์หาญ  จินดามณี 
390 นายประสิทธิ์  ภาสอน 
391 นายมนัส  พุ่มแก้ว 
392 นางสายสนิท  ศุภวงษ์ 
393 นายเทพนิมิตร  สาธุสิทธิ์ 
394 นางนิตยา  คล้ายแก้ว 
395 นายสมพงค์  บุญสนอง 

396 นายสังเวียน  ขุนเกตุ 
397 นายสมาน  พันธะพุมมี 
398 นายเชวง  มีเทียน 
399 นายสวัสด์ิ  โพธิ์ชัย 
400 นายปัญญา  มุกดาสนิท 
401 นายสว่าง  เฟื่องกระแสร์ 
402 นางพุทธชาติ  จิตรสว่าง 
403 นายสถิตย์  ศรีสัมพันธ์ 
404 นายสมศักด์ิ  เทียบคุณ 

405 นายสุรินทร์  พวงบุปผา 
406 นายอมร  อาชาเพ็ชร 
407 นายสมรักษ์  สินธุรส 
408 นางสุกัญญา  ดีดา 
409 นายอาทิตย์  สิโนทก 
410 นายประวัติ  ทานะมัย 
411 นายทองคํา  สมภาวงษ์ 
412 นางธัญวรัตน์  แตงผึ้ง 
413 นายสรรค์ชาย  ชีม่วง 
414 นายสมเกียรติ  เสนานุช 

415 นายสุทิน  วุฒิบุตร 
416 นายจํานงค์  สุขสวัสด์ิ 
417 นายวิวัฒน์  จันทร์เผือก 
418 นางกุลริสา  ณภัทรบดินทร์ 
419 นางกัลยกร  นาคทรรพ 
420 นางสุมาวดี  พงษ์ไชย 
421 นางภิตินันท์  ไชยเดช 
422 นายชลอ  โพธิ์ศิริ 
423 นายกําธร  เสวีวัลลภ 

424 นายจักรทิพย์  บุพสุวรรณ 
425 นางอุไรรัตน์  บางหลวง 
426 นายอุดมพร  ศิริรักษ์ 
427 นางระพินทร์  เจริญศรีทวีชัย 
428 น.ส.ฐิติพรรณ  แตงหมี 
429 นางเกศินี  พราหมพันธุ์ 
430 นายรังสฤษฎ์  ศิริลาภ 
431 นายเสวก  ภูโต 
432 นายยงยุทธ  ศรีจันทร์ 
433 นายยงยุทธ  มีแสงพราว 

434 นายทรงวุฒิ  ภาวิไล 

435 นางม่านฟ้า  แสงสมัย 

436 นางสุพัตรา  สิงห์อมร 
437 นางสุณีรัตน์  ทรัพย์บัว 
438 นางทิพวรรณ  ธาตุทองคํา 
439 นายบัณฑิต  สุภาไชยกิจ 
440 นางมยุรี  จิตต์แก้ว 
441 นายสมสกุล  ทองลุน 
442 นางมณีวรรณ์  พัฒนะโชติบูรณ์ 
443 นางอัจฉราพรรณ  สอนไวย์ 
444 นายศิลปชัย  จันทรนนท์ 
445 นายบัณฑิต  ทมโคตร 

446 นายอาทิตย์  สาธุเม 
447 นายสมศักด์ิ  อภิลักขิตกุล 
448 นายศักด์ิเสริม  คําแดง 
449 นางรัตนา  ม่วงเทศ 
450 นายเฉลิม  โพธิ์ชัย 
451 นางสมคิด  ไวยกัญหา 
452 น.ส.อุมาพร  บัววิเชียร 
453 นายพิสิษฐ์  ฉวีวงศ์ 
454 นางสุภาวดี  อยู่ผาสุข 

455 นางฐานุตรา  เวียงนาค 
456 นางจํานรรจ์  เพียรอนุรักษ์ 
457 นางพรชรินทร์  บุญเจริญ 
458 นายสาคร  วิทยพันธุ์ 
459 นายอําพล  ผลอนันต์ 
460 นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ 
461 นางแสงจันทร์  เติมลาภ 
462 นางอมรรัตน์  เภสัชชะ 
463 นายไพริน  สิทธิผล 
464 นายจําลอง  อุทัยวัฒนเดช 

465 นายพิทักษ์  สุกใส 
466 นายศักด์ิศรี  เพียรสูงเนิน 
467 นายวินัย  สาใจ 
468 นายสมพงษ์  พิมสาร 
469 นายอุดร  ทองศิริกุล 
470 นายอภิชาติ  อธิคมานนท์ 
471 นายอมร  โมสิกมาศ 
472 นางจินตนา  เพชรเชย 
473 นางณัฐฐิดา  เหมทานนท์ 

474 นางมริสา  สาระอาภรณ์ 
475 นายจรัญ  มากสมบูรณ์ 
476 นายธีระศักด์ิ  ธานี 
477 นายสมพร  ถุงนอก 
478 นายทองคูณ  มุทุจิตต์ 
479 นายอุส่าห์  กินีสี 
480 นางอรทัย  นามะสนธิ 
481 นางจิดาภา  โสภณ 
482 นางมันทนา  แก้วลําใย 
483 นายวีระ  ญาณรังษี 

484 นายวิบูลย์  เรืองศรีศุภพงศ์ 

485 นายศิริพงษ์  สุวรรณลพ 

486 นางจิตชญา  จันทร์ทอง 
487 นายคําปน  สืบสิงห์ 
488 นายสุดชาย  วิสิทธิพานิช 
489 นายสมชาย  จารุวรรโณ 
490 นายบุญฤทธิ์  สุขอนันต์ 
491 นายไพฑูรย์  ฤกษ์อร่าม 
492 นางประภาพรรณ  วิไลพัฒน์ 
493 นายเดชา  เชื้อบุญยืน 
494 นายภัคพงศ์  ผาทอง 
495 นายเดชา  ปานแม้น 

496 นางโสภา  กระจาดทอง 
497 นางอิสรา  ไชยศรี 
498 นายจําลอง  วรรณรัตน์ 
499 นางวรรณา  ก่ิงกาญจน์ 
500 นายสมคิด  ป้ันชู 
501 นายทรงชัย  สมณะ 
502 นายปรารภ  ปฐมเพทาย 
503 นายธนกิตต์  พรหมจิตต์ 
504 นางขวัญลักษณ์  ปัญญาภูมิสถิตย์ 

505 นายสมชาย  บริสุทธิ์ 
506 นายพิเชฏฐ์  ชอนงูเหลือม 
507 นางปริษา  บัวก้านทอง 
508 นายชาตรี  ผลทวี 
509 นายขจรศักด์ิ  พุ่มพุก 
510 นายเดชณรงค์  คําชัยวงศ์ 
511 นายประทีป  ทองสุข 
512 นายสุธรรม  ชูสุวรรณ 
513 นายถาวร  ตันตระกูล 
514 นายอํานาจ  สุสุทธิ 

515 นางนันทนา  บุณยานันต์ 
516 นายณัฐพร  รักบํารุง 
517 นายบุรินทร์  ปุริมะ 
518 นายเทวรรณ  อุรีรักษ์ 
519 นายพงษ์ศักด์ิ  เที่ยงธรรม 
520 นายกิตติ  ฉายากุล 
521 นายปรีชา  ศรีจันทะวงศ์ 
522 นายฐะนะวัฒน์  เส้งส่ง 
523 นายไพบูลย์  พงษ์พานิช 

524 นางสมสุข  วิรัตจริยาพร 
525 น.ส.กันยารัตน์  หวังอินทร์ 
526 นายพิสุทธิ์  คงเติม 
527 นายอุทัย  เขียวรอด 
528 นายสุระศาสตร์  ประสม 
529 นายบรรพต  วิไลพัฒน์ 
530 นายเลิศฤทธิ์  ปราณี 
531 นางวารณี  นามะสนธิ 
532 นายรัชสิต  จงจรัสพร 
533 นายมโนชญ  บุณยานันต์ 

534 นางอรุณศรี  รัตนากร 

535 นางปิยรัตน์  ฉิมโฉม 

536 นายสงวน  ทนันชัย 
537 นายสวัสด์ิชัย  ชูพรม 
538 นางผุสดี  ชื่นฉ่ํา 
539 นายสมชัย  ศรีสุนทร 
540 นายพรเทพ  ศิระวงษ์ 
541 นายพีระพล  อ่วมบุญมี 
542 นายชัชวัฒน์  วัฒนธีรางกูร 
543 นางยุพิน  เทศะ 
544 นายวิรัตน์  ไสยะ 
545 นางวลัยภรณ์  ชุมสม 

546 นายมนัส  รวดเร็ว 
547 นายชัยณรงค์  เรืองทอง 
548 นายสวัสด์ิ  แก้วนะรา 
549 นายสํารวย  ชมบุญ 
550 นายสามารถ  เทียนสําโรง 
551 นายนิพนธ์  ภิญโญ 
552 นายสุกิตติ  สุรัติรางคกุล 
553 นางสุนีย์นุช  พงษ์อนันต์ 
554 นางมนัสนันท์  ม่ันฤกษ์ 

555 นางนงลักษณ์  ภูโต 
556 นายมนัส  แสงเทียน 
557 นายธีรวุฒิ  เดชธราดล 
558 นายบัญชา  รุ่งรจนา 
559 นางจรีรัตน์  พลอยแดง 
560 นางฉัตรดาว  เอ่ียมสกุล 
561 นายสิงห์ชัย  ชัยปลื้ม 
562 นางสําราญ  หวังดี 
563 นางเสาวณีย์  วัฒนาสันติกุล 
564 นายประยุธ  ชลสุวรรณ 

565 นายธีระวุฒิ  คงสวัสด์ิ 
566 นายทวีศักด์ิ  วัฒนาสันติกุล 
567 นายนพดล  รีเอี่ยม 
568 นายสมชาย  อ่อนอาษา 
569 นายปราโมท  ห่านวิไล 
570 นายมนตรี  นุชอนงค์ 
571 นายประสงค์  ศรีพรม 
572 นายยุโรป  พวงตระกูล 
573 นายปรีชา  ศรีวิไล 

574 นายทวีป  อ่อนจันทร์ 
575 นายสหพันธ์  นุ้ยเส้ง 
576 นายบัญชาชัย  มัธยมนันท์ 
577 นายไกรศรี  มณีอ่อน 
578 นางสรินทรทิพย์  พึ่งอ่ํา 
579 นางอุษณีย์  กันทพงษ์ 
580 นายประภัส  ผลแก้ว 
581 นายจื่น  วงค์ก๋า 
582 นายสุริยา  สิงหกุล 
583 นายพรชัย  น้อยสวรรค์ 

584 นายรัชพล  ชาญพิทยกิจ 
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585 นางสมบูรณ์  บุญรอด 

586 นายดิเรก  สุดขาว 
587 นายวุฒิชัย  ไชยวรณ์ 
588 นายศักด์ิเมธินทร์  ชมภูราษฎร์ 
589 นางจุรีรัตน์  แก้วนพรัตน์ 
590 นายปรารภ  หาญช้าง 
591 นายวีรเชษฐ์  สงสมพันธุ์ 
592 นางวันวิสาข์  นันทสุทธิวารี 
593 นางสุนันทา  วิสิทธิพานิช 
594 นางถนอม  ทองกําเหนิด 
595 นายสุทธินันท์  รัตนพิทย์ 

596 นายศรี  สุวรรณสุข 
597 นายบุรมย์  ศกุนะสิงห์ 
598 นายสมเกียรติ  หลวงบํารุง 
599 นางสิริพร  มาสุข 
600 นายสุวิทย์  จินดาวรรณ 
601 นางพิมล  นันตา 
602 นายมอง  พันธ์ชู 
603 นายวิษณุวัติ  ตันติโกวิทย์ 
604 นายวิเชียร  เอี่ยมสะอาด 

605 นายมงคล  ประเสริฐ 
606 นายสมเกียรติ  ศรีมหาบรรณ 
607 นางกันตินันท์  ผิวสอาด 
608 นายศุภชัย  สุกใส 
609 นายวิชาติ  พันธุ์คง 
610 นายสุรเดช  บือราเฮง 
611 นางพรเรือง  พิบูลย์ 
612 นายจรัล  หวังกิจ 
613 นายชาตรี  เต็มเมธาวิทยาเลิศ 
614 นายนพรัตน์  ดอกดวง 

615 นายวสันต์  โตทองหล่อ 
616 นายสมรินทร์  ผลจันทร์ 
617 นายวุฒิชัย  ประทุมทอง 
618 นางนงเยาว์  สร้อยสุวรรณ์ 
619 นายสุรศักด์ิ  พีรภูติ 
620 นายจิรศักดิ์  นิรโศก 
621 นายสุเทพ  ว่องวิ่ง 
622 นายวัฒนา  ลังกาฟ้า 
623 นางอุปถัมภ์  โทนธนู 

624 นางสมร  มาสุข 
625 นายอํานาจ  ม่วงปรางค์ 
626 นายเคน  พิมพ์ไกร 
627 นายรัชชัย  สุทธิมา 
628 นายประยูร  ประยูรชาญ 
629 นายอภิเดช  เตียวศิริทรัพย์ 
630 นายวิเชียร  ไทยก่ิง 
631 นายประเชิญ  สร้อยทองคํา 
632 นายสําอางค์  จันทะพฤกษ์ 
633 นายนะเชียร  จวบโชค 

634 นายทองใบ  สายยน 

635 นายสมชาย  จันทขันธ์ 

636 นายนรินทร์  วิรุฬรัตน์ 
637 นายพรเทพ  มหันตมรรค 
638 นายชัยกรณ์  กีฏามระ 
639 นางภาราดา  หินอ่อน 
640 นายดิเรก  ทองสุข 
641 นายปิยะ  อุรีรักษ์ 
642 นายสุวรรณ  มีชัย 
643 นายพลพัชร  ฉัตรอนันต์วงศ์ 
644 นายสุรพล  คําวงษา 
645 นายพิทักษ์ชัย  สังขศิลา 

646 นายพงศ์พัศ  บํารุงสุข 
647 นายวิณัฐ  คําหม่อม 
648 นายไตรรัตน์  สุขพร้อม 
649 นายพัฒนา  วุฒิพงศ์ 
650 นายประยุทธ  เสี้ยวยิ้ม 
651 นายทีปต์  เกิดยินดี 
652 นายสุพจน์  เชิงเขา 
653 นายสุปัน  บุตรสมบัติ 
654 นายอนา  อนาวิโล 

655 นายสมชาย  อวิคุณประเสริฐ 
656 นางสํารวย  บุญญรักษ์ 
657 นายนุกูล  จิตตะปาโณ 
658 นายวุฒิ  สุขแสง 
659 นายวีรศักด์ิ  พลคํา 
660 นายสุพจน์  อินทร์เหล่าใหญ่ 
661 นายนิเวช  มะโนรี 
662 นางไพทูรย์  เชื้อสะอาด 
663 นายเจียม  พันสนิท 
664 นางสุนันทา  อวิคุณประเสริฐ 

665 นายพันธ์ศักด์ิ  วงศ์สูง 
666 นางอรทัย  เกิดแก้ว 
667 นายสันติ  ศรีศิลปกร 
668 นางจิดาภา  ภรณ์พงศ์ 
669 นายประพัฒน์  ไชยสิน 
670 นายนพดล  ชํานาญ 
671 นายชาญชัย  ชูวงศ์ 
672 นายมนตรี  กําเหนิดหล่ม 
673 นายวงศกร  ไม้คู่ 

674 นายพงษ์ศักด์ิ  ขําคล้าย 
675 นายวินิตย์  แต่งผิว 
676 นายอรุณ  ทุมวงค์ 
677 นายสมศักด์ิ  เชียงทอง 
678 นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์ 
679 นางพรทิพย์ภา  ศรีสุวรรณ 
680 นายพิเชษฐ  ขําเอ่ียม 
681 นายนพดล  แก้วคําไสย์ 
682 นางสุรีย์  นุ่มพูล 
683 นายบรรเจิด  มากศิริ 

684 นายจําเนียร  หมวกสันเท๊ียะ 

685 นายอภิรักษ์  อนันต์ศิริวัฒน์ 

686 นางนัชชา  เจนกิจกลชัย 
687 นายโชคชัย  นาคสีดี 
688 นายประจักษ์  มิยา 
689 นายพิษณุ  นวมเฟื่อง 
690 นายบุญเทียน  พูนพิน 
691 นายศักด์ิเดช  ศรีจําปา 
692 นายนิวัธน์  วังทะพันธ์ 
693 นางสุภาพร  ไกรกลาง 
694 นายกริช  สายบัว 
695 นายวนิช  สุระแสง 

696 นายไชยยันต์  อินทรสุวรรณ 
697 นางณัฐฐิญา  เข่งคุ้ม 
698 นายสมทรง  สีดารักษ์ 
699 นางยุพิน  อูปนวล 
700 นายจรงค์  คงระวะ 
701 นายอดิศักด์ิ  อ่ําศรี 
702 นายภัทรพล  จํานงค์ 
703 นายประสงค์โชติ  ไพรวัลย์ 
704 นายธวัช  ทองฉิม 

705 นางศิริญา  พันธุตา 
706 นายศุภมิตร  จารุธัญลักษณ์ 
707 นายไกรสร  วิริยะ 
708 นายสมพร  ศิริ 
709 นางปฎิมา  มั่นศิลป์ 
710 นางดวงเดือน  เศษแสงศรี 
711 นางอภิชญาพัชร์  เติมพันธุ์ 
712 นายกิตติกูล  แก้วเปรม 
713 นายสุริยา  เสกขุนทด 
714 นางพรภินันท์  สกุลธาร 

715 นายบัญชา  อาจยุทธ์ 
716 นายอุเซ็ง  มะสะนิง 
717 นายสุวิทย์  ไทยนุกูล 
718 นายจรัญ  โจมฤทธิ์ 
719 นายเชียง  เชื้อเมืองพาน 
720 นายสมยศ  สําราญพานิช 
721 นายสุพจน์  สุขพันธ์ 
722 นายชาลี  เม่นขํา 
723 นายสานนท์  สังฆารักษ์ 

724 นายสมพงษ์  เปี่ยมพราย 
725 นายกังวาล  พอจิต 
726 นางดรุณี  พุ่มแก้ว 
727 นายสุพจน์  คลังทรัพย์ 
728 นายเกรียงศักด์ิ  จตุรสุขสกุล 
729 นางกฤษณา  จตุรสุขสกุล 
730 นายธณภณ  บุญยงค์ 
731 นายอัษฎพงศ์  พรหมวัชรานนท์ 
732 นายอธิคม  อภัยพงษ์ 
733 นายสิทธิชัย  งานดี 

734 นายคมสัน  แดนโพธ์ิ 

735 ว่าที่ ร.ต.บํารุงพงศ์  คงถิ่นฐาน 

736 นายมงคล  พวงศิลป์ 
737 นายรวีโรจน์  ผิวงาม 
738 นายภราดร  สรรพชัย 
739 นายปริญญา  จันทรนนท์ 
740 นายเรืองฤทธ์ิ  ทันวงศ์ 
741 นายปริญ  ดีอินทร์ 
742 นายปทุม  พงศกรเฟื่องฟู 
743 นายรุ่งโรจน์  จํานงค์วัฒน์ 
744 นายชูศักด์ิ  คงอินทร์ 
745 นายสราวุธ  รักษ์วงศ์ 

746 นายปรีชา  โชโต 
747 นางศศิวัณย์  เอกอุทัยธวัช 
748 นายเหมืองเพชร  ไชยปัญญา 
749 นายพิชิต  วงษ์เตียวตระกูล 
750 นายสมบัติ  ไกรวิเศษ 
751 นายพูลศักด์ิ  กางทอง 
752 นายสุรินทร์  ชิปานันท์ 
753 นายวีระพงษ์  ชนิลกุล 
754 นายชาตรี  มากนวล 

755 นายวัฒนา  ทรัพย์มี 
756 นายอนุวัฒน์  วรรณสิทธิ์ 
757 นายสมศักด์ิ  น้ําผ้ึง 
758 นายเชาว์  สุขรักษ์ 
759 นายบังเอิญ  สีสังข์ 
760 นายผัน  จันทร์สมุทร 
761 นางภัทรวรรณ  ปิ่นประจักษ์ 
762 นายสุรชัย  อินใจ 
763 นายนุกูล  ศรีรัตนกุล 
764 นายวันชัย  จริยาเศรษฐโชค 

765 นายณรงค์  จิตรเที่ยง 
766 นางพัชรินทร์  จันทร์ลา 
767 นายทองดี  พิมพ์เพ็ง 
768 นายวาทิตย์  เจริญศิริ 
769 นายไพจิตร  คะอะรัญ 
770 นายพนัส  เชื้อสะอาด 
771 นายพศวัต  สุวรรณกมลาศ 
772 นางอรุณี  ทองเอี่ยม 
773 นายวิชาญ  คุณพรรษา 

774 นายสุวิชญ์  มณีอินทร์ 
775 นายวันดี  มหาไชย 
776 นายธีรเดช  ศรีวิชัย 
777 นางวันทนีย์  คุ้มปิยะผล 
778 นายวิจิตร  สุวรรณพงษ์ 
779 นายนุกูล  ดีอุดม 
780 นายสมพงษ์  แสงโกมุท 
781 นายอํานาจ  เนาวาสน์ 
782 นางจิราภรณ์  อาจแก้ว 
783 นายธัณยภาคย์  ริมฝาย 

784 นายวินัย  สีดาเจียม 
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785 นางสุภาพร  วงษ์เวียง 

786 นายวีระศักด์ิ  ศรีสัจจัง 
787 นายกฤช  วรรณพงษ์ 
788 นางพิกุล  ปิตุยะ 
789 นายสนาม  ดาเดช 
790 นางมาลินี  มหันตะกาศรี 
791 นางวิลาวัณย์  วิเชียรนพรัตน์ 
792 น.ส.จุติพร  ศรีสวัสด์ิ 
793 นายอํานาจ  วิริยมานุวงษ์ 
794 นายพยนต์  แสงมุข 
795 นายอดุลย์  สังข์ปักษา 

796 นายปราโมทย์  เฟื่องทรัพย์ 
797 นายโกวิทย์  สุราษฎร์ 
798 นายวีระ  อมรศักด์ิชัย 
799 นายธวัชชัย  กิจนิเทศ 
800 นางบุญเรือน  สุทธิกลับ 
801 นางพุทธชาติ  คําบุศย์ 
802 นายเฉลย  เพียช่อ 
803 นายนิพนธ์  บุญรอด 
804 นายยอดย่ิง  น้อมถวาย 

805 นายเอกวิทย์  เทอดเกียรติกุล 
806 นายนเรศ  เจริญภักดี 
807 นายเพิ่ม  พรมทอง 
808 นายวิเชียร  ห้าวแสน 
809 นายสมร  ทูลพุทธา 
810 นายวิชัย  แตโช 
811 นายทรงธรรม  ใจกว้าง 
812 นางรักษิณา  พุฒลพ 
813 นางทองดี  คุ้มหมู่ 
814 นางอรุณี  สุดจันทร์ 

815 นายเฉลิม  ใจเรือน 
816 นายสุโพธิ์  แก้วป่ินทอง 
817 นายถาวร  ต้ังจิตธนากุล 
818 นายวิชัย  อ่อนน้อม 
819 นายนิธิศ  ศิริพิพัฒน์ไพศาล 
820 นางเพียงใจ  เสียงหวาน 
821 นายอดุลย์  สันธนะสุรางค์ 
822 นายพิษณุสุทธ  สุทธการ 
823 นายสมศักด์ิ  โค่นถอน 

824 นายฉัตรชัย  โยธาวุธ 
825 นายสมชาย  สาระถี 
826 นางพรทิพย์  เดชป้อง 
827 นายกฤตเมธ  สัมผัสชัยมงคล 
828 นายไกรวุฒิ  เอี่ยมนนท์ 
829 นายทองนาค  ใจพันธ์ 
830 นางกันยารัตน์  เนตรบุตร 
831 นายวรวุฒิ  ธีรธนาธร 
832 นายสนั่น  ภัทรโชติ 
833 นางวาสนา  ทานะมัย 

834 นายธีระ  ณ วงศ์ 

835 นายประธูป  งานดี 

836 นายสวัสด์ิ  ปะมา 
837 นายนิธิวุฒิ(ธํารงค์)  ระวิวรรณ 
838 นายนิพนธ์  วรนาม 
839 นายวิชัย  สินธพ 
840 นางอรพิณ  ตั้งเสริมวงศ์ 
841 นางพิมพ์นิภา  สุภาพ 
842 นายพิรมย์  สกูลหรัง 
843 นายอภิชิต  วิภูษิตสมบูรณ์ 
844 นางศิริพร  สุ่มมาตย์ 
845 นายพิชิต  ฟ้องเสียง 

846 นายสันติ  แก้วกัญญา 
847 นายประยงค์  ภูมิดอนสาร 
848 นายศิริ  พ่วงกองนะ 
849 นายสุริยะ  สะอาดใจ 
850 นายเสง ี่ยม  ขําปลอด 
851 นายมนัส  แดงชาวนา 
852 นายสรสิทธิ์  เครือวัลย์ 
853 นายสุวิทย์  บุตรวิชา 
854 นายสมพร  พงษ์ธนาคม 

855 นายถาวร  บุญป๋ันดิ 
856 นายทวี  แก้วภูมิแห่ 
857 นายประสาน  แสงอ้น 
858 นายฐิติ  โสมภีร์ 
859 นางธัญญาภรณ์  หิตปราณีต 
860 นางธนิตา  ฝอยทอง 
861 นายมานิจ  ศรีสุจารย์ 
862 นายวีระศักด์ิ  ภู่ศรี 
863 นางเตือนใจ  บุญญลักษณ์ 
864 นางอารยา  อิมิวัฒน์ 

865 นายวิรัช  หน่อนาค 
866 นายนราธิป  นันทราช 
867 นายรณชัย  ป่ินแก้ว 
868 นายมณฑล  อยู่เย็น 
869 นายณรงค์  เพ็ชรพิชัย 
870 นายศักดา  แก้วมรกต 
871 นางนิดหน่อย  ศิริพิพัฒน์ไพศาล 
872 นางสมพิศ  จอมพระ 
873 นายอัครเดช  วงศ์กาฬสินธุ์ 

874 นายคมกฤษ  พิณสาย 
875 นายคลอน  ปานทอง 
876 นายกฤษณะ  นิคมเขตต์ 
877 นายธานี  สมุทระกพงศ์ 
878 นางวัชรา  มณีก้อน 
879 นายทวี  ตาคํา 
880 นายสิริพงษ์  ตระการไทย 
881 นางคนึงนิจ  ค้าไม้ 
882 นายชัยชนะ  เพ็ญธัญกิจ 
883 นายอาทิตย์  สีแก้ว 

884 นายบรรพต  พุ่มน้ําเย็น 

885 นายศิริ  บุญญานุพันธุ์ 

886 นายธีระวัฒน์  เกียรติศิริถาวร 
887 นายไชยยศ  พึ่งสําโรง 
888 นายสมพงษ์  พันธุรัตน์ 
889 นายนพดล  เหมโลหะ 
890 นางสุพรณี  พวงสุนทร 
891 นายประเสริฐ  เชาวพงศ์ 
892 นายสราวุธ  แก้วช่วย 
893 นายประทีป  เถื่อนเหลือ 
894 นายพนเทพ  ฉิ่นไพศาล 
895 นายพรศักด์ิ  สุริยะวงศ์ 

896 นายวิชัย  วงค์มาวิวัฒน์ 
897 นายรุจน์  ทองขจร 
898 นายมนตรี  สวงโท 
899 นางอรสา  วงศ์ไชย 
900 นายประชัย  อุดมทิพยสมบัติ 
901 นายสุรินทร์  กองพล 
902 นางแก้วนภา  กิตติบรรพชา 
903 นางสวรรยา  ผาจันทึก 
904 นายสัมฤทธ์ิ  โพธิ์สุวรรณ 

905 นางเบญจา  แท้สูงเนิน 
906 นายสมเดช  สุทธิแพทย์ 
907 นายเมธี  ทองจิตติ 
908 นายเกริกฤทธ์ิ  มุกดา 
909 นายวีรพล  กึกก้อง 
910 นายสมชาย  เสนาธรรม 
911 นางสังวาลย์  สุวรรณประสงค์ 
912 นายดํารงค์  กิจพฤกษ์ 
913 นายจุฑาวุฒิ  เมฆเงิน 
914 นายปิยวัฒน์  สุคนธ์ 

915 นายสังวาลย์  เผือกเอี่ยม 
916 นายพนัส  ทรายแก้ว 
917 นายธรรมชัย  พรไกรเนตร 
918 นายสมศักด์ิ  ศรีคงทน 
919 นายสัมฤทธิ์  ฉลอม 
920 นายพงศ์กร  เสมมหาศักด์ิ 
921 นายกริชรัตน์  ฟองดา 
922 นางนิรมล  ตานุ 
923 นายธัชปชา  วรากุลภิญโญ 

924 นายบุญชู  ชื่นชม 
925 นายอัฐณวุฒิ  โชติกุล 
926 นายพิศิษฎ์ศักย์  ศรีสมัย 
927 นายบุญเลิศ  ตั้งใจจริง 
928 นายสิทธิโชค  พฒุยืน 
929 นายเกษม  เหมทานนท์ 
930 นางกาญจนา  วิลัยรัตน์ 
931 นางมาลิน่า  มีไชยโย 
932 นายปริญญา  ศรีแก้วดี 
933 นายวิรัตน์  แสงแก้ว 

934 นายอําคา  ประกอบจันทร์ 

935 นายสายัณห์  น้ําทิพย์ 

936 นายยม  กลิ่นสุมาลย์ 
937 นายสุทิน  เทศเขียว 
938 นายวิรัตน์  ด้วงบัว 
939 นายสุพจน์  โกมลมรรค 
940 นายชัชวาล  ศิริสมบัติ 
941 น.ส.มารศรี  หอมบุปผา 
942 นายจรัล  สิทธิ 
943 นายสุวรรณชัย  ชาญวารินทร์ 
944 นายทวีชัย  กันทใจ 
945 นายสมบัติ  โชคอํานวย 

946 นายมีชัย  จันทบิล 
947 นายอมรศักด์ิ  บุญญาปฎิภา 
948 นายปรากฏ  มากชู 
949 นายทวีศักด์ิ  อํามะระ 
950 นายสุภาพ  ซอหนองบัว 
951 นายสุรพงษ์  พันธุเดช 
952 นายบุญเลิศ  เขตจอหอ 
953 นายอํานวย  ไชยวงศ์ 
954 นายชวนากร  วงษ์หาญ 

955 นางมาณี  ปานแดง 
956 นายศุภกฤษ์  ทองสุวรรณ 
957 นายสุรพล  เจริญศรีธงไชย 
958 นายวิรณชัย  อินทร์ทอง 
959 นายรุ่งโรจน์  แก้วสกุล 
960 นายไพศาล  หนูพิชัย 
961 นายมนตรี  วงศ์ใหญ่ 
962 นายประสิทธิ์  อัสโม 
963 นายธนากร  สุวะจันทร์ 
964 นายมนตรี  ก๊วยประเสริฐ 

965 นายบุญเท  ยศรุ่งเรือง 
966 นายสงกรานต์  ใจหลวง 
967 นายสุวรรณ์  ภามี 
968 นายทองสุข  กันยาทอง 
969 นายสํานิ  กองลาแซ 
970 นายฉกรรจ์  วรรณศรี 
971 นายมานพ  นิมาภาศ 
972 นายศักดา  กลิ่นเกษร 
973 นายประวีร์  อารีรักษ์วรากุล 

974 นายวิสุทธิ์  สวงโท 
975 นายมงคลศักด์ิ  เรือนมงคล 
976 นายศุภลักษณ์  จําปา 
977 นายสุรสิทธิ์  พงษ์พานิช 
978 นายทนงศักด์ิ  หลาวเพ็ชร์ 
979 นายศักดา  ชํานาญ 
980 นางศรัณญา  คุมวิสะ 
981 นางรําพึง  ทองทุ่ง 
982 นางดาริกา  พุทธวงศ์ 
983 นายโชคชัย  จันทรา 

984 น.ส.สุพรรณี  ศรีสุภัคจิโรจ 
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985 นายบุญช่วย  นามเมืองปัก 

986 นายศักด์ิสิทธิ์  ศรีทับทิม 
987 นายจิรพงษ์  เอกวานิช 
988 นายณรงค์  ทองขจร 
989 นายสุรวัชร  เปลี่ยนปราณ 
990 นายยงยุทธ  สุดเลิศ 
991 นายมนูญ  ผดุงวงษ์จันทร์ 
992 นายเรวัช  ธรรมานุสรณ์ 
993 นายสุทัศน์  เล้าสกุล 
994 นายศากร  อนุกูล 
995 นายเจริญ  กาญจนรัตน์ 

996 นายภาณุวัตร  ศรพรหม 
997 นางขนิษฐา  มนตรี 
998 นายลคร  ทูลพุทธา 
999 นายสุริยันต์  เสียงหวาน 
1000 นางสมถวิล  ธนะวาสน์ 
1001 นายศุภวัฒน์  เพชรวงศ์ 
1002 นายอุไร  ซึมรัมย์ 
1003 นายพศวัต  เวียงนาค 
1004 นายศักร  แสนสุริยวงศ์ 

1005 นางธนัชชา  วิริยา 
1006 นายศรีทัศน์  ยุวิช 
1007 นายประเสริฐ  นกแย้ม 
1008 นายธํารงค์  ชินสุขใจประเสริฐ 
1009 นายปริญญา  นิลหยก 
1010 นายจันดี  เห็มรัตน์ 
1011 นางสมบูรณ์  ปานสังข์ 
1012 นายทวี  จวงสาคร 
1013 นางรัศมี  ดอนสมหมาย 
1014 นายอภิสิทธิ์  เลิศการค้าสุข 

1015 นายไพศาล  สุ่นหอม 
1016 นางเอมอร  ขอถือกลาง 
1017 นายสมาน  ไชยจินดา 
1018 ว่าที่ ร.ต.ภราดร  จันทราช 
1019 น.ส.ยุพิน  ชุ่มตา 
1020 นายเกียรติศักด์ิ  วาสนาทิพย์ 
1021 นายเกรียง  ประทุมทอง 
1022 นายไพโรจน์  คําโถ 
1023 นายดุสิต  สมุทระกพงศ์ 

1024 นายสําเร็จ  โพธิโคตร 
1025 นายชลวิทย์  นามจันทรา 
1026 นายกฤชวัฎ(ทวี)  รอดเนียม 
1027 นายอุดร  เงินตัน 
1028 นายรัฐภาคย์  ศรีน้อย 
1029 นางดวงตา  อุบลรัตน์ 
1030 นายสมหวัง  อาษา 
1031 นายธีรวุฒิ  นุ่นสังข์ 
1032 นายฆเณศวร์  เทียนสมจิตร 
1033 นายทองสาย  สามารถ 

1034 นายศิริวัฒน์  สีโม้ 

1035 นางโสภา  ศิริไพพรรณ 

1036 นางพวงพรรณ  ยงรัตนา 
1037 นางอมรรัตน์  อินต๊ะ 
1038 น.ส.กมลนัทธ์  นาคะรัตน์ 
1039 นายสาโรจน์  ดวงบุปผา 
1040 นายณรงค์  ดอนศิลา 
1041 นายประทีป  นิธิสุวรรณ 
1042 นายวิชาญ  พินิจ 
1043 นางราวรรณ์  ดิลกพิทยาธร 
1044 นายวันชัย  ชูประดิษฐ์ 
1045 นางรัชนี  รัตนพันธุ์ 

1046 นายสมศักด์ิ  แย้มเย้ือน 
1047 นางธนภร  เอกศิริพงษ์ 
1048 นายเจริญ  อัตโสภณวัฒนา 
1049 นายนพอนันต์  อนันยศวัตสุ 
1050 นายวสันต์  ยิ่งงามแก้ว 
1051 นายนิกร  แก้วโมรา 
1052 นายเรือง  ไตรคังคา 
1053 นายคํารณ  เจริญผล 
1054 นายวิทยา  อยู่ดี 

1055 นายธนพงษ์  เสง ี่ยมศักด์ิ 
1056 นางพรปวีณ์  แสงแก้ว 
1057 นายประสิทธ์ิ  ศรีจามร 
1058 นายบรรลือศักดิ์  ภักดีภูพิงค์ 
1059 นายเยาว์  เรียงสี 
1060 น.ส.อนงค ์ แก้วอ่อน 
1061 นายอาดีด  ชายกุล 
1062 นายประพันธ์  วรรณสาร 
1063 นายทองสา  พานกระดึง 
1064 นายสมศักด์ิ  กาญจนคช 

1065 นายวิชาญ  เพชรประดับ 
1066 นายพิสิษฐ์  อุตสาห์ 
1067 นายชูวัฒน์  เขียวปัญญา 
1068 นายสมพล  แปงกันทา 
1069 นายจําลอง  รักรัตน์ 
1070 นางวรนุช  บุญเพ็ชรทอง 
1071 นายสมศักด์ิ  เมืองคํา 
1072 นายอภิรักษ์  สบิุนศุภมงคล 
1073 นายประสิทธ์ิ  ม่ังมี 

1074 นายจเร  วงศ์ฉายา 
1075 นายวิศณุ  วงศ์พุฒิ 
1076 นายณัฐวัฒน์  จวบจันทร์ผล 
1077 นายไมตรี  ศรีฟ้า 
1078 นายชรัฐธพงศ์  เถาทอง 
1079 นางจินตนา  เมืองแสน 
1080 นายอาคม  ชาติกปริญญ์ 
1081 นายประดุจศิลป์  เตชะ 
1082 นายศักด์ิสิทธ์ิ  กิจขยัน 
1083 นางชยุตา  สดเอ่ียมกฤษดา 

1084 นายสมศักด์ิ  อินทร์อํานวย 

1085 นายรณกฤต  สดเอ่ียมกฤษดา 

1086 นายยอดชาย  แสงกล้า 
1087 นายชาตรี  ศรียาภัย 
1088 นางมาลี  เรืองแสงอร่าม 
1089 นายรุ่ง  แก้วใหญ่ 
1090 นายพิเชษฐ  ชื่นเจริญ 
1091 นายทองใบ  สารีนนท์ 
1092 นายประเสริฐ  ศรีจามร 
1093 นายสุนทร  กิติคํา 
1094 นายสําราญ  ฉุยฉาย 
1095 นายธงชัย  แสงปัก 

1096 นายพรชัย  อินดีสี 
1097 นายบุญจันทร์  แสวงผล 
1098 นายศราวุฒิ  อรุณกิจ 
1099 นายชัยณรงค์  กงชัยภูมิ 
1100 นายชัยมงคล  ปนรัตน์ 
1101 นายสุทัศน์  คําเครือ 
1102 นายณรงค์  สุริวงษ์ 
1103 นายหาญ  จันทร์แสงศรี 
1104 นางปิยพร  ดาราทอง 

1105 นางกนัยุรา  หิรัญสาย 
1106 นายยุทธนา  สัจกุล 
1107 นางอวยพร  ศรีสุวรรณ 
1108 นายรัชพล  มะโน 
1109 นายอัมพร  บุณยะศิวะ 
1110 นายสว่าง  ทองเทพ 
1111 นายประดิษฐ์  บุญโชติ 
1112 นายวีระเชษฐ์  ถ่ินจันทร์ 
1113 นายมานพ  ทองอ่อน 
1114 นายนิมิตร  อัชชาศัย 

1115 นายจรูญ  แก้วโชติ 
1116 นายรหัส  พวงทอง 
1117 นายสมพงษ์  พงษ์พนานุรักษ์ 
1118 นายประสาน  วรเพชรายุทธ 
1119 น.ส.ผ่องศรี  ฟูใจ 
1120 น.ส.ทิพย์วิภา  คงทน 
1121 นายจรูญ  หมายดี 
1122 นางสมบูรณ์  แก้วประทุม 
1123 นายสุรเดช  อินทราชา 

1124 นายประกิจ  อภิรัชตานนท์ 
1125 นายนฤรงค์  ฉลอม 
1126 นายอภิชาติ  ชูกล่อม 
1127 นายพรรษา  สีเหลือง 
1128 นายณฐัภัทร  บุญจีน 
1129 นายมังกรทอง  ทูลพุทธา 
1130 นายสุพจน์  ภู่รัตนโอภา 
1131 นายศิริศิลป์  ศิลปบูรณะ 
1132 นายเจริญ  ช้างสีสังข์ 
1133 นายเกษม  แสงเมือง 

1134 นายประสพ  ช่วยจันทร์ 

1135 นายอาทิตย์  กองริม 

1136 นายสุพจน์  เพริดพร้ิง 
1137 นายชุมพวง  ปามะโน 
1138 นายสมนึก  เพชรประดับสุข 
1139 นายสมพงษ ์ ฤกษ์ยาม 
1140 นายปราโมทย์  เซี่ยงไฮ้ 
1141 นายยนต์  มะลิสอน 
1142 นายอภิชาติ  ผิวสอาด 
1143 นายสมหมาย  เจอแก้ว 
1144 นายไพศาล  เชื่อมขุนทด 
1145 นายสหชาติ  จันทร์สว่าง 

1146 นายพรเลิศ  บัณฑิตเลิศรักษ์ 
1147 นายนรังสินธุ์  เหมะ 
1148 นายศรัณย์วุฒิ  พรสรายุทธ 
1149 นายนิจิตณาพงศ์  บัณฑิตสมิทธ์ 
1150 นายอธิวัฒน์  สารพันธุ์ 
1151 นายนุชิต  จันทาพูน 
1152 นายวันชัย  เทพแจ่มใจ 
1153 นางกัลยา  ศรีจันทร์ 
1154 นางศิริกัลยา  มานะสถิตย์ 

1155 นายไพบูลย์  ขันทอง 
1156 นายปราโมทย์  ดําสาคร 
1157 นายสุรศักดิ์  ประภาโส 
1158 นายสุดใจ  บุตรแตง 
1159 นายตั้ง  กวางทุม 
1160 นายเกรียงศักด์ิ  นพนนท์ 
1161 นายสุระโชติ  ทองบู่ 
1162 นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป 
1163 นายสําเนา  กสิฤกษ์ 
1164 นายอรุณ  จันทรา 

1165 นายปรีชา  เกตทองสง 
1166 นายชัยพฤกษ์  ภูสีฤทธิ์ 
1167 นางกอมาศ  มาสันเทียะ 
1168 นายดุสิต  พนัธุรัตน์ 
1169 นายไพโรจน์  วงษ์ธิ 
1170 นายคําเผียน  คงชาลี 
1171 นายศุภกุล  จันทร์ลา 
1172 นายสมคิด  เพ็ชรอยู่ 
1173 นายอดิเรก  เปล่งศรี 

1174 นายประสิทธิ์  เฉยปัญญา 
1175 นางอัญชลี  พลายบุญ 
1176 นายพิสิทธิ์  พาลีวล 
1177 นายรุ่งรัตน์  ปราบพาล 
1178 นางสมใจ  กีฏามระ 
1179 นายสมร  ไชยเดช 
1180 นางลักษณา  โฉมงาม 
1181 นางณภัทร  อินสกุล 
1182 นายเกษม  ผิวคํา 
1183 นายจํานงค์  อินหนุน 

1184 นายเดชธนา  นระแสน 

74-162.indd   11274-162.indd   112 26/1/2557   1:06:2826/1/2557   1:06:28



ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม  จํ า กั ด

1185 นายธีระยุทธ  สุขนิกร 

1186 นายวิษณุ  กุมภคาม 
1187 นายสมบูรณ์  ใจวงศ์ 
1188 นายสถิตย์พงศ์  เชื้อทอง 
1189 นายเทอดศักด์ิ  หมอมนต์ 
1190 นายนพดล  เหล็กบุญเพชร 
1191 นายประเสริฐ  มาลาคํา 
1192 นายสุพี  สุขขัง 
1193 นายไชยศัก  สอนตะโก 
1194 นายบรพัฒน์  โชติศรีพันธุ์พร 
1195 นายวันชัย  ศรีแย้มวงศ์ 

1196 นายสมคิด  ล่ิมตระกูล 
1197 นายเตชินท์  เชื้อลี 
1198 นายสมเกียรติ  อยู่รอด 
1199 นางรัชภัทร  โภชฌงค์ 
1200 นายนิเวศน์  สกุลศึก 
1201 นายสมบัติ  ธรรมโชติ 
1202 นายพิชัย  เอกศิริพงษ์ 
1203 นายชาติโกศล  อ่อนสนิท 
1204 นายพิทักษ์ชัย  จรินเดช 

1205 นายจําเนียร  ต้นแก้ว 
1206 นายด่ืน  พลภักดี 
1207 นายก้องเกียรติ  ศรีกาญจน์ 
1208 นายบุญยิ่ง  ศรีแปงวงศ์ 
1209 นายสุเทพ  คีมกระโทก 
1210 นายอุดม  หมั่นงาน 
1211 นายบรรจบ  ชีพรับสุข 
1212 นายพงศ์ภาวัต  ใหญ่วงศ์กรณ์ 
1213 นายบุรินทร์  สุดลาภา 
1214 นายทํานอง  จิมานัง 

1215 นางเสาวภา  ผ่องอําไพ 
1216 นางชลดา  อ่อนอาษา 
1217 นางรัตติกร  สวา่งวงษ์ 
1218 นางมานิดา  เอี่ยมใส 
1219 นางวิไลวรรณ์  สุดตา 
1220 นายสมัย  วงค์วิจิตร์ 
1221 นายนิคม  พูลทวี 
1222 นายวณิช  ยุติธรรมภิญโญ 
1223 นางจีรา  จามจุรี 

1224 นายอติชาต  แพรกทอง 
1225 นายประเสริฐ  ทิพย์ภักดี 
1226 นายวิไล  ชนะพล 
1227 นายสุกิจ  แสงสุข 
1228 นายเมืองมน  ทองลาด 
1229 นายสุพจน์  ระวิวรรณ 
1230 นายเสกสรร  ชัยบัง 
1231 นายสุจิณ  เรืองถาวรฤทธ์ิ 
1232 นายรวย  จันทร์สวัสด์ิ 
1233 นายสุรนาท  ตระกูลน่าเล่ือมใส 

1234 นายพีรพล  คําอุดม 

1235 นายสุรชัย  ศรีรัตนพรพันธุ์ 

1236 นายศุภวัฒน์  มะทะ 
1237 นายเทิดศักด์ิ  แกล้มกระโทก 
1238 นายพันธ์ยศ  กีรติพงศ์ศักดา 
1239 นายสุทัศน์  สสิพรรณ์ 
1240 นางมุกดา  เสนหนู 
1241 น.ส.พิมพ์นิภา  ระเริง 
1242 นายเดชชาติ  หาญสิทธานนท์ 
1243 นายนพดล  ประวัติวิไล 
1244 นายบุญช่วย  กองนอก 
1245 นายสมเกียรติ  จินะปัน 

1246 นายจําเริญ  สุพงษ์ 
1247 นายประสิทธิ์  เลิศพิทยานนท์ 
1248 น.ส.ระพีพรรณ  วาสินธ์ 
1249 นายบุญโชติ  มณีช่วง 
1250 นายสามารถ  สุภามณี 
1251 นายชนะ  ผิวเหลือง 
1252 นายมนัส  พิบูลย์ 
1253 นายสุรัตน์  ทรงไทย 
1254 นายสมสุข  จารุศุภกร 

1255 นายบูสัน  หวังกุหลํา 
1256 นายวชิรพัฒน  เอนกนวล 
1257 นายอิทธิพล  โสมาศรี 
1258 นายสมบัติ  พุ่มเนียม 
1259 นายสมชาย  ขําวุฒิ 
1260 นายเกษม  สูงติวงค์ 
1261 นายจรูญ  ยะสิทธิ์ 
1262 นางส้มล้ิม  จําปาเงิน 
1263 นางลาวัณย์  บัวแก้ว 
1264 นายณัฐวัฒน์  จงธนพิศุทธิ์ 

1265 นายวิจิตร  บุษดา 
1266 นายชํานาญศิลป์  ทองพูน 
1267 นายสามาศ  สุดจันทร์ 
1268 นายเกียรติศักด์ิ  เปียงเรือน 
1269 นายมานิตย์  บุญสนอง 
1270 นายวีรพงษ์  วุฒวัณณะ 
1271 นายกิตติพงษ์  ถมปัต 
1272 นางอารณี  วรรณกิจมงคล 
1273 นายวัฒนา  พงษพ์ันธ์ 

1274 นายชนะ  สุนสาระพัง 
1275 นายกมล  พันทุม 
1276 นางสุวรรณา  คล้อยอรุณ 
1277 นางวิไลวรรณ  จันทร์ไทย 
1278 นายประยุทธ  กรัณย์ยศ 
1279 นายคชภพ  เดชครอบช่วง 
1280 นางอรทัย  มีมังคละ 
1281 นายยุทธพงศ์  จันทร์ฟอง 
1282 นายสมชาย  พลอยแดง 
1283 นายสุวรรณชัย  ชีพดํารงวนา 

1284 นายนิรมิตร  ธรรมสะโร 

1285 นายสุพร  เพ่งพิศ 

1286 นายสัมฤทธ์ิ  สังข์ทอง 
1287 นายธนวัฒน์  ยกศรี 
1288 นายยุทธชัย  ปัทมสนธิ 
1289 นายโชติ  จันทร์สุขศรี 
1290 นายจรัญ  ชูสม 
1291 นายประสงค์  สุวรรณโณ 
1292 นายไพโรจน์  ผิวอ่อน 
1293 นายสุพัฒน์  ล่ิมไทย 
1294 นายสมบูรณ์  มูลวงศ์ 
1295 นายทองกฏ  นนท์ลือชา 

1296 นายสิทธิพงษ์  ภิเศก 
1297 นางสุมาลี  หม่ืนทอง 
1298 นายสิริวุฒิ  วงศ์จร 
1299 นายวิทย์  ชุมภู 
1300 นายประสงค์  ชูทอง 
1301 นายสุรัติ  ทองเทพ 
1302 นายคาวี  บัวคํา 
1303 นายอนุพงษ์  อุ่นเรือน 
1304 นายเสถียร  กรุงศรี 

1305 นายคมสัน  คอยลอม 
1306 นายประสาท  เสง่ียมศักด์ิ 
1307 นายกฤษณ์  ช่อกิจ 
1308 นายพงษ์ไพ  ศรีพงศ์พยอม 
1309 นายประสิทธิ์  จันทร์ทรง 
1310 นายพงษ์ศักด์ิ  อุปถัมภ์ 
1311 นายสมพงษ์  มณีก้อน 
1312 นายอนุชา  แนบพุดซา 
1313 นางกฤตยา  ขอถือกลาง 
1314 นายพีรวัฒิ  สิโรตม์พิพัฒ 

1315 นายกิติ  จุ่งดิลก 
1316 นางสุภา  นิลหยก 
1317 นางแสงทอง  สรวงสิงห์ 
1318 นายชะนะ  ชูขํา 
1319 นางอินทิพร  กุบแก้ว 
1320 นายณัฐพงศ์  ยอดเมือง 
1321 นายวรสิทธิ  เนื่องกล่ิน 
1322 นายผาสุข  อ่อนช้าง 
1323 นายจตุรงค์  ชูแก้ว 

1324 นายสุรเชษฐ์  ม่ันคง 
1325 นายสุพจน์  จิตติอาภรณ์ 
1326 นายสุธีร์  ลอยมา 
1327 นายอานันท์  ผาทอง 
1328 นายนพวรรษ  ลําดับ 
1329 นายเสน่ห์  เรืองจํารัส 
1330 นางอภินันท์  ขอพร 
1331 นายสุพิน  พลไธสงค์ 
1332 นายจิตรกร  สังข์พิชัย 
1333 นายไชยา  ยัญญจันทร์ 

1334 นายยมนารถ  หนุนเจริญ 

1335 นายพูลศักด์ิ  สวัสดิภิรมย์ 

1336 นายบุญเลิศ  เกิดบัวทอง 
1337 นายวิโรจน์  เลิศประเสริฐ 
1338 นายกมลชัย  ไชยโรจน์ 
1339 นายประชัย  ศรีจามร 
1340 นายวารี  ยัญญะจันทร์ 
1341 นายสาโรจน์  บุญพร้อม 
1342 นายเฉลิม  กล่ินเกล้า 
1343 นายสมศักด์ิ  ชิปานันท์ 
1344 นายวีระ  ใสแก้ว 
1345 นายสุธรรม  อาดนนท์ลา 

1346 นายสุรพล  ปูแดง 
1347 นายบุญลือ  เกษภิบาล 
1348 นายไพฑูรย์  เทพวิจิตร์ 
1349 นางมยุรี  วรรณพนิิจ 
1350 นางพาพร  เชื้อทหาร 
1351 นายเรวัตร  ทงสาร 
1352 นายประมวล  มาหาร 
1353 นายพิษณุ  กรก่ิง 
1354 นายถาวร  สัมพันธ์ 

1355 นายธีรพล  ปัทมนิรันดร์กุล 
1356 นายสะอาด  ปันวิชัย 
1357 นายชัชวาลย์  กุลทอง 
1358 นายวิรัตน์  วงษ์สวาสด์ิ 
1359 นางสิรินทิพย์  ปานขํา 
1360 นายสมบัติ  สุรินทร์ 
1361 นายประสงค์  ศิริมงคล 
1362 นายสหรัฐ  ศิริวรรณ 
1363 นายกรวิชญ์  ศรีพุทธา 
1364 นายธนิน  อินทร์ทอง 

1365 นายภาสกร  ทองประสม 
1366 นายฉัตรชัย  พลีพูล 
1367 นายวิเชียร  นุชนาฎ 
1368 นายจรัญ  พริบไหว 
1369 นายสายญั  สดเจริญ 
1370 นายอนุพงศ์  เซี้ยมกั้ง 
1371 นายวรการ  จวบจันทร์ผล 
1372 นางยุวดี  เพชรย้อย 
1373 นายอนุกูล  สุภาโชค 

1374 นางคณิสรา  เชฐบัณฑิตย์ 
1375 นายมงคล  ธงสิบเจ็ด 
1376 นายประภาส  ขุนไชยรักษ์ 
1377 นายชุมพร  เวชสถล 
1378 นายเจษฎา  มากล่ัน 
1379 นายเอกชัย  เทพกิจ 
1380 นายเกิดพงษ์  โยหงส์ 
1381 นายสังเวียน  สาหร่าย 
1382 นายพิชัย  สายวิเศษ 
1383 นายสุทธิพงษ์  วงศ์ตาหล้า 

1384 นายสายันต์  สายชู 
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1385 นายวิเชียร  ครองรัตน์ 

1386 นายยงยุทธ  สมฤทธ์ิ 
1387 นายสุทิน  แสงฟ้าเล่ือน 
1388 นายไปร่  ทนสูงเนิน 
1389 นายเสกสรรค์  หงษ์ทอง 
1390 นายขจร  ยอดย่ิง 
1391 นายพินิจ  เพ็ชรหาญ 
1392 นายชัยชนะ  วิชัยดิษฐ 
1393 นายครรชิต  ยองใย 
1394 นายประเวศ  เหมาะกิจ 
1395 นางสุภา  มาลากุล ณ อยุธยา 

1396 นายประกอบ  ชูศรี 
1397 นางกุลฉัตร  วรนิธิภัค 
1398 นายจําเนียร  ธิวงค์ 
1399 นางนงลักษณ์  ยาวุฒิ 
1400 นายวชิรวิชญ์  เพชรประสิทธิ์กุล 
1401 นายวีรวัฒน์  หัวเมืองแก้ว 
1402 นายสงัด  โรจนติรนันท์ 
1403 นายเสริม  สารเงิน 
1404 นางพินัญญา  ทองน้ําวน 

1405 นายสุรศักด์ิ  เกียรติภัทราภรณ์ 
1406 นายอังกูร  ยวงสุวรรณ 
1407 นายปฏิวัติ  เรืองเจริญ 
1408 นายสุทธิพงษ์  เมฆพักตร์ 
1409 นายจินดา  นันทะกูล 
1410 นายบรรจง  สุฉายา 
1411 นางทิพย์ธัญญา  ชูปัน 
1412 นายสําฤทธ์ิ  สุขประเสริฐ 
1413 นายแก่นแก้ว  กล่ินจันทร์ 
1414 นายประมวล  เสนาหม่ืน 

1415 นายณัฐพันธ์  ผาสิงห์ 
1416 นายประจักษ์  ปราชญาพันธุ์ 
1417 นายธีระรัตน์  โสภารัตน์ 
1418 นายจรูญ  ศรีคําภา 
1419 นายมานะ  กล่ินนิ่ม 
1420 นางรุ่งเรือง  เกตุพงศ์ 
1421 นายบรรจบ  เขียวน้อย 
1422 นายนิวัติ  บุญมาวงศ์ 
1423 นางพิมสุดา  เครืออยู่ 

1424 นายสันติ  เอกะวิภาต 
1425 นายเกษม  อ่อนลมูล 
1426 นายนิเวศน์  กาวีระ 
1427 นายหาญชัย  จันทร์กรณ์ 
1428 นายสําเริง  ชิวหากาญจน์ 
1429 นายกนก  โพธิวรรณ์ 
1430 นายสมฤทธ์ิ  คงเมือง 
1431 นายธนิต  สังขนิตย์ 
1432 นายพิเชฐ  สํานวน 
1433 นายชลอ  แก้วสอน 

1434 นายวีระฉัตร  ดอกดวง 

1435 นายสมชัย  โบศรี 

1436 นายมงคล  หงษ์สามสิบเจ็ด 
1437 นายสมลักษณ์  ศรีหิรัญเดช 
1438 นายพรชัย  ช่วยรัตน์ 
1439 นายหนูแดง  แสงศิริ 
1440 นายชาตรี  สัทธรรมนุวงศ์ 
1441 นายพงษ์ศิริ  ถือคํา 
1442 นางวิลาวัลย์  โพธิวรรณ์ 
1443 นายวุฒิพันธุ์  วังใน 
1444 นางศิริพันธ์  พานิชยกุล 
1445 นางรัตนา  ลิสกุลรักษ์ 

1446 นายประทีป  ลิสกุลรักษ์ 
1447 นายจตุรเทพ  โควินทวงศ์ 
1448 นายวสันต์  จารุศังข์ 
1449 นายธีรศักด์ิ  คําทวี 
1450 นายปราโมทย์  อรกิจ 
1451 นางรุ่งทิวา  แสนนรินทร์ 
1452 นายสามารถ  พุ่มมูล 
1453 นายนิกาญจน์  บุญมน 
1454 นายไล  เนตรแสงสี 

1455 นายไกรยง  ผงสุภา 
1456 นายมานะ  บุญขจาย 
1457 นายชวทัช  นนทวงศ์ 
1458 นายสุรพล  เกวี 
1459 นายนิเวช  จอมประเสริฐ 
1460 นายสมนึก  โฉมงาม 
1461 นางกาญจนา  ฤกษ์เมือง 
1462 นางปัญจรัตน์  จินตนา 
1463 นางชไมพร  โยธาวุฒิ 
1464 นายชัยวรรณ  สองเป็ง 

1465 นายประสิทธ์ิ  ดวงสีจันทร์ 
1466 นายทนงศักด์ิ  ศรีหาวงษ์ 
1467 นายสําราญ  เดชะปักษ์ 
1468 นายสุจินต์  แพทย์ยาไทย 
1469 นางสมร  กองพรม 
1470 นายสุทิน  วีระชาติ 
1471 นางทัศนีย์  ศรีมหาบรรณ 
1472 นางประทิน  นันกลาง 
1473 นายทนู  นันกลาง 

1474 นายยุทธศักด์ิ  กิตติบวรกุล 
1475 นายประเมิน  โล่ห์นารายณ์ 
1476 นายสมบูรณ์  ศรีคงจันทร์ 
1477 นายบํารุง  พงษ์ทรัพย์ 
1478 นายชาติชาย  สุขทวี 
1479 นายชาญยุทธ  กุลสูงเนิน 
1480 ว่าที่ ร.ท.ประศาสน์  ทองป้อง 
1481 นายประภาส  เพชรย้อย 
1482 นายดาวเรือง  สมุทรเสน 
1483 นายกวีพนธ์  โคตรุชัย 

1484 นายกฎ  ชัยพินิจ 

1485 นายโกวิท  พรายแก้ว 

1486 นายเมฆ  ช่างฆ้อง 
1487 นายวิจิตร  ไพบูลย์ 
1488 นายอภิชาติ  นุตเจริญ 
1489 นายรุ่งเรืองชัย  ทองคํา 
1490 นายบุญเพ็ง  ชาชูรส 
1491 นายนฤเศรษฐ  แก้วคง 
1492 นายสาคร  สืบสุนทร 
1493 นายประเสริฐ  เสง ี่ยมอยู่ 
1494 นายวิโรจน์  ทองมั่น 
1495 นายนพดล  จิตรเที่ยง 

1496 นายมนู  รัตนคุณ 
1497 นายสมบัติ  อยู่เพ็ชร 
1498 นายชัยรัตน์  วงศ์ฟู 
1499 นายจักรกฤษณ์  ภาคการ 
1500 นางปิยะฉัตร  ศรีประเสริฐรัตน์ 
1501 นายสมศักด์ิ  ทองบ้านบ่อ 
1502 นายสัมพันธ์  สุชาตตระกูล 
1503 นายอํานวย  สําราญศรี 
1504 นายพงศ์สัณห์  ดุสิตกุล 

1505 นายยอดชัย  จันทร์กระจ่าง 
1506 นายธนวัฒน์  รบกล้า 
1507 นายวิชัย  ศรีเมือง 
1508 นายธนดล  ภาคย์สมพงษ์ 
1509 นางจิรภัทร์  สุรินทร์ 
1510 นายบทมากร  ศรีสุวรรณ 
1511 นายสุรพงศ์  อุปการ 
1512 นายอนุกูล  ลําใย 
1513 นายกมลาศ  อิสสอาด 
1514 นายณรณชัย  ชูสุวรรณ 

1515 นายประสิทธิ์  แก้วใจ 
1516 นายอนุสรณ์  โตวรรณ 
1517 นายไสว  จันทฤกดี 
1518 น.ส.สุจินต์  สดเสมอ 
1519 นายสุวรรณ  เสมลับ 
1520 นายรุ่งศักด์ิ  เที่ยงตรง 
1521 นายสุเทพ  เทพนิมิตร 
1522 นายกอเซ็ง  หะเล๊าะ 
1523 นายจักรพันธ์  กุมภะ 

1524 นายกิติศักด์ิ  แสนปัดสี 
1525 นายจารุวัฒ  เต็มไพโรจน์ 
1526 นางวัชรินทร์  ประเสริฐสุทธ์ิ 
1527 นายอนัน  กันแย้ม 
1528 นายสุเทพ  หวังคะพันธ์ 
1529 นายดวงแก้ว  กรรณิกา 
1530 นายณรงค์  เกษสา 
1531 นายบัญหยัด  โยธะกา 
1532 นายภิรมณ์  ประดิษฐ 
1533 นายวินัย  พุฒิเอก 

1534 นายจําเริญ  ธีระพงษ์ 

1535 นายบรรพต  กัลกาเทพเทพิล 

1536 นายเอนก  ตาตระกูล 
1537 นายกอบชนม์  พัชรพิมล 
1538 นายธนิศร  แย้มสุขทวี 
1539 นายประธาน  สุภาใจ 
1540 นายธงชัย  ทองสุข 
1541 นางนิภา  แก้วชูชื่น 
1542 นายสุรศักด์ิ  นันทขว้าง 
1543 นายบุญส่ง  แสงสว่าง 
1544 นายอนวัทย์  สุโขธนัง 
1545 นายสมศักด์ิ  กันยะมี 

1546 นายณัฐวุฒิ  วิงวอน 
1547 นายบุญเลิศ  สอนดี 
1548 นางอังคณา  เฉกแสงทอง 
1549 นายสุรพล  อนันตกุศล 
1550 นายวิชัย  อนันตศิริ 
1551 นายทรงศักด์ิ  สวันสุ 
1552 นายจีระ  ทรงพุฒิ 
1553 นายปราการ  จันทรยากุล 
1554 นายวิชัย  ธรรมชัย 

1555 นายมานพ  คนดี 
1556 นายสมบัติ  ทิพยเนตร 
1557 นายปรีชา  เกาสังข์ 
1558 นายประเวท  เจริญเกียรติ 
1559 นายเรืองศักด์ิ  งดงาม 
1560 นายธัชรชัย  กล้าหาญ 
1561 นายอาทร  กําลังใบ 
1562 นายศิริขิต  ทูคํามี 
1563 นางสุทธาทิพย์  ช่อมะลิ 
1564 นายเฉลิมชัย  ศรีสันต์ 

1565 นางอําไพพรรณ  ใจเอื้อ 
1566 นายสมบุญ  สําราญวนากิจ 
1567 นายอนุชิต  บุญบํารุง 
1568 นางกนกพร  วิภูษิตสมบูรณ์ 
1569 นางสุมาลี  วีระชาติ 
1570 นายเด่นพงษ์  ม่ันคง 
1571 นางอารี  เปี่ยมพอดี 
1572 นายสุบิน  โคตรสขึง 
1573 นายสุขสวัสด์ิ  สุภิวงศ ์

1574 นายสุนันท์  รัตนธน 
1575 นายสมศักด์ิ  ดวงสิริ 
1576 นายยงยุทธ  เง ินคล้าย 
1577 นายณัฐพันธ์  ศรียา 
1578 นายกุลชาติ  สวาศรี 
1579 นายฉลองชัย  ศาลางาม 
1580 นายศุภมิตร  อัตถดก 
1581 นายณรงค์  ถ่ินแฝง 
1582 นายปริญญา  ไชยณรงค์ 
1583 นายอนุพงศ์  ไพศาลภาณุมาศ 

1584 นายสมยศ  รงค์ทอง 
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1585 นายสวัสด์ิ  สุรินทร์ 

1586 นายประคอง  ปัญโญ 
1587 นายนิเวช  แกนุ 
1588 นางพัชรา  เพิ่มทรัพย์ 
1589 นายสุดใจ  ทรัพยะประภา 
1590 นายสมชาย  ทองทราย 
1591 นายขวัญเมือง  พิมพ์อุบล 
1592 นางนฤมล  เรียครบุรี 
1593 นายพินิจ  คงประพันธ์ 
1594 นายศุภชัย  เจาะจง 
1595 นายประศาสน์  อ่อนดี 

1596 นายมณเฑียร  ปวีณานันท์ 
1597 นายจุมพจน์  สิทธิชัย 
1598 นางนิโลบล  ศรีสุวรรณ 
1599 นายอดิศักด์ิ  ดอกแก้ว 
1600 นายพนัส  ชนวาศิลป์ 
1601 นายเฉลิมศรี  ราชจันทร์ 
1602 นายสุเมธ  หนูณรงค์ 
1603 นายเกษม  การินตา 
1604 นายชัชวาลย์  ชนะพันธ์ 

1605 นายสมชาย  หวังศุภางค์กุล 
1606 นายสมจิตร  ตะเภา 
1607 นายสมเจตน์  ศรีเจริญ 
1608 นางสุนิสา  พูนพิน 
1609 นายโสรัจน์  บุญเดช 
1610 นายสมหมาย  หอมช่วย 
1611 นายสาคร  สืบสาย 
1612 นายอิทธิพล  อนุชน 
1613 นายดํารงศิลป์  วิเศษคุณ 
1614 นายเฉลิม  แตงทอง 

1615 นายนพดล  ปราบหงษ์ 
1616 นายประหยัด  จักรแก้ว 
1617 นายทวีศักด์ิ  จันทร์คง 
1618 นายบัววัน  สิทธิวงษ์ 
1619 นายพนมไพร  พงษ์ชัยภูมิ 
1620 นายรณยุทธ  ภูมิคอนสาร 
1621 นางอัมพร  เชียงทอง 
1622 นายพันไซ  แถวอุทุม 
1623 นายประสิทธิ์  คุ้มหมู่ 

1624 นางปักอี  ทองเทพ 
1625 นายบัญชา  รามศิริ 
1626 นายศราวุธ  เกตุเจริญ 
1627 นายธนบูรณ์  นามรัสสี 
1628 นางภัทชา  คําบุศย์ 
1629 นายสังข์คีพ  สมัยกุล 
1630 นายประสงค์  คําขวัญ 
1631 นายอุระพงศ์  วัตตะพล 
1632 นายอารยะ  โด่งดัง 
1633 นายธนกฤต  ขําคมเขตร์ 

1634 นายไพวรรณ  หงอกวิลัย 

1635 นายชพักตร์  ลาภทวี 

1636 นายนพพร  ขันคํา 
1637 นางอําไพ  พรลีแสงสุวรรณ์ 
1638 นายสมรัก  ฟักทอง 
1639 นายมานพ  เฮี้ยนชาศรี 
1640 ว่าที่ ร.ต.วีระศักด์ิ  ว่องทรง 
1641 นายสมคิด  สิงห์สถาน 
1642 นายชํานาญ  ฉายน้อย 
1643 นายสมเดช  ขวัญอ่อน 
1644 นายจําลอง  จองจาย 
1645 นายชํานาญ  วงศ์ชนะ 

1646 นายพรชัย  ทองถาวร 
1647 นายชาญยุทธ  เทพพานิช 
1648 นายยะโกบ  หลีขาว 
1649 นายวีระศักด์ิ  โพธิศิริ 
1650 นางกิตติมา  ด้วงแค 
1651 นายสําราญ  รักษ์พันธ์ 
1652 นายทองใส  วงห์กาฬสินธุ์ 
1653 นายไสว  ตุ้ยดา 
1654 นายสิทธิ  ดอนชัย 

1655 นายสมปอง  ช่วยจันทร์ 
1656 นายสมนึก  รื่นเรืองฤทธิ์ 
1657 นายอธิรัฐ  เสละภูมิ 
1658 นายโกมินทร์  เวินเก่าน้อย 
1659 น.ส.วันเพ็ญ  จันทโชติ 
1660 นายทองอินทร์  มัญจะกาเภท 
1661 นายชุมพร  เข็มเพ็ชร์ 
1662 นายอนันต์  ไชยศรี 
1663 นายวิคม  บรรดา 
1664 นายนิรันดร์  สวัสด์ิรักษ์ 

1665 นายทนง  ดวงสุภา 
1666 นายทวิทย์  เตชะมา 
1667 นายเบิ้ม  เง ินดี 
1668 นายมูหามะนอ  บอเถาะ 
1669 นายสมศักด์ิ  เครือคํา 
1670 นายสุชาติ  เจริญใย 
1671 นายกุลระรัตน์  บุญคุ้ม 
1672 นายปฏิพัทธ์  ศิริวรกุล 
1673 นายไพบูลย์  ภูสถาน 

1674 นางศิริภา  โพธิ์พินิจ 
1675 นายสมชาติ  หลวงพรม 
1676 นายบุญญา  สองเมือง 
1677 นางรัตนพันธ์  สะลิมาต 
1678 นายธีระนันท์  วัชรเสรีกุล 
1679 นายฐาปนา  เทียนสุวรรณ 
1680 นายสมถวิล  ลีลามโนธรรม 
1681 นายจําลอง  สวัสด์ิพูน 
1682 นายวิชาญ  หนูคํา 
1683 นายประสิทธิ์  ทิพย์ภักดี 

1684 นายประยงค์  จามจุรี 

1685 นายทัศนา  ชนะดี 

1686 นายดํารงค์  โล่ห์คํา 
1687 นายวิสิฐ  สาลีพันธ์ 
1688 นายภาสกร  ทองคํา 
1689 นายสุพจน์  สู่กระโทก 
1690 นายสามารถ  สามัญเขตกรณ์ 
1691 นายสมคิด  เก้ือนุ่ม 
1692 นายชาญ  บุญจันทร์ 
1693 นางจิณห์นิภา  ย้อยคุณา 
1694 นายจรัล  ไชยจินดา 
1695 นายจํานง  ฐานะพันธุ์ 

1696 นายประธาน  นุตภูติพงศ์ 
1697 นางประนอม  ชุมเรียง 
1698 นายดิเรก  กุหลาบศรี 
1699 นายคณุตม์  สีสุข 
1700 นายกิตติ  ใจโฮ้ง 
1701 นายพิษณุ  ศรีเพ่ง 
1702 นายปัญญา  เจริญกลกิจ 
1703 นายเอกอรรถ  จันทนุปาน 
1704 นายอําพล  ศรีไหมนุ่น 

1705 นายนิวัต  ดีสันเทียะ 
1706 นางนิตยา  สายแวว 
1707 นายอนุชา  วงศ์นาม 
1708 นายบรรเจิด  เพชรพิสิษฐ์ 
1709 นายบุญเสริม  เทพทอง 
1710 นายศิริพัฒน์  ธโนภาสสกุล 
1711 นายชัชพงศ์  ชูมี 
1712 นายชาติชาย  ชํานิการ 
1713 นายชัชวาล  คําตุ้ย 
1714 นางติด  สมจิตร 

1715 นางวลัยทิพย์  มูสโกภาส 
1716 นายเสกสรรค์  เกตุตรง 
1717 นายวันชัย  ทองโชค 
1718 นายธีระยุทธ  แสนสามกอง 
1719 นายอดิศักด์ิ  สุรแสง 
1720 นายสนอง  ธรรมเกษร 
1721 นายวิชัย  วิใจคํา 
1722 นายวีรพงษ์  คํามาก 
1723 นายคําพันธ์  บุปผางาม 

1724 นายศักดา  ปานเจิม 
1725 นายบรรจง  ยศวิทยากุล 
1726 นายชูชีพ  สุขจํานงค์ 
1727 นายมงคล  ภักดี 
1728 นายภัทรนันท์  คล่ืนแก้ว 
1729 นายฉัตรชัย  สมสวย 
1730 นายชเนตร์  แก่นปัดชา 
1731 นายสังคม  วิถีเศษ 
1732 นายวิจักร  พิกุลศรี 
1733 นายจํารัส  ทวีลาภ 

1734 นายสนอง  สายน้ําเขียว 

1735 นายสานันท์  วรรณะ 

1736 นายรณพร  เอ่งฉ้วน 
1737 นายพิทักษ์  กุลบุตร 
1738 นายณรงค์  พริบไหว 
1739 นายสุพจน์  ใจน้อย 
1740 นายประคิด  เดชโบราณ 
1741 นายวาสนา  ท่อทอง 
1742 นางวรีย์พรรณ  โหมดเทศ 
1743 น.ส.สุวรรณดี  สาแย้ม 
1744 นายดวง  เด่นยุกต์ 
1745 นายพิพัฒน์  อินต๊ะผัด 

1746 นายประสาท  อนันต์ 
1747 นายสมพงศ์  ณิชากรพงศ์ 
1748 นางนลฐญา  ภักดีกุล 
1749 นายวิศิษฎ์  อนุดวง 
1750 นายธานี  พันแสง 
1751 นายเดชา  ทิพย์มณเฑียร 
1752 นายสมพร  คุ้มบุญน้อย 
1753 นายสัญญา  จันทร์เดช 
1754 นางศิริลักษณ์  ทองอยู่ 

1755 นายทรงคุณ  ดาลัดกวนิ 
1756 นายชาญ  อินดี 
1757 นายนิคม  จันตัน 
1758 นายนิวัติ  นพแก้ว 
1759 นายประเสริฐ  เรืองกล้า 
1760 นายสุเทพ  ศิริรัตน์ 
1761 นายสุเมธ  มณีรัตนโสภณ 
1762 นายสนั่น  เผือกพันธุ์ 
1763 นางอัจฉรา  ปัญญาใจ 
1764 นางอันธนา  ธรรมสรางกูร 

1765 นายชนมวุฒิ  เมืองสง 
1766 นางวริศตาร์ิ  หนูแจ่ม 
1767 นางเครือมาศ  ชัยจินดา 
1768 นายธนกร  ศรีไทย 
1769 นางพัชรี  ตุลา 
1770 นายสําราญ  เพ็ชรพลพันธ์ 
1771 นางพัชราภรณ์  มีทอง 
1772 นายจิรวัฒน์  มิมําพันธ์ 
1773 นายวิเศษ  ตลับเงนิ 

1774 นายบุญส่ง  ม่วงศรี 
1775 นายไพบูลย์  พวงเพ็ชร์ 
1776 นายสอาด  สุขเจริญ 
1777 นายสาธิต  เรือนมั่น 
1778 นายสุชาติ  กึกก้อง 
1779 นายสงกรานต์  มะลิ 
1780 นายไกรลาศ  วงศ์วานิช 
1781 นายพุทธินันท์  วังซ้าย 
1782 นางสาลินี  กําเนิดท่าพญา 
1783 นายชาตรี  วิชัยธวัช 

1784 นายชํานาญ  สืบรักษ์ 
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1785 นายสุธรรม  รักบางแหลม 

1786 นายกาญ  จํารัสวงศ์ 
1787 นายพิบาล  สีทม 
1788 นายนุกร  แก้วตุ่น 
1789 นายสมส่วน  รักสัตย์ 
1790 นายรัศมี  กาศเจริญ 
1791 นายบุญแถม  ตามประสี 
1792 นายอารีย์  โสมสิทธิ์ 
1793 นายจํานาน  หนูคง 
1794 นายวิมล  ทิพย์มณเฑียร 
1795 นายประจวบ  ยอดแก้ว 

1796 นายอาทร  เดิมหมวก 
1797 นายชอุ่ม  พิศการณ์ 
1798 นายทิวา  โพธิ์เงินงาม 
1799 นายนพดล  ล้านสม 
1800 นายสุพล  จิตวงศ์ 
1801 นายสมหมาย  แก้วนิคม 
1802 นางวีณา  หนูยิ้ม 
1803 นายประจบ  นุชสิน 
1804 นายบุญธรรม  สมสุข 

1805 นายพงศ์พัฒน์  ใจมั่น 
1806 นางกัลยา  รัตนะชีวะกุล 
1807 นายศักด์ิศิริ  ก่ิงโพธิ์ 
1808 นายรัตติกาล  นวลแก้ว 
1809 นายอาณาจักร  บุญสร้อย 
1810 นายทินภัทร  พึ่งโพธิ์ 
1811 นายสงวนศักด์ิ  งอยหล้า 
1812 นายเสริม  ทองจันทร์ 
1813 นายกัมพล  กอศรีพร 
1814 นายจรัญ  กางการ 

1815 นายวิโรจน์  โคตรสมบัติ 
1816 นายไพโรจน์  บุญญรัตน์ศิริ 
1817 นายอุทัย  โล่ห์ทอง 
1818 นายกริชชัย  สุวรรณรัศมี 
1819 นายสุพิน  อนุบุตร 
1820 นายสวัสด์ิชัย  สืบวงศ์ 
1821 นายพรต  เจริญพร 
1822 นายสง่า  สุวรรณรัตน์ 
1823 นายสุขคํา  ร้อนกาด 

1824 นายสมพร  งาเนียม 
1825 นายสมโชค  เพชรคํา 
1826 นายสัมฤทธ์ิ  เสรีวงษ์ 
1827 นายประเทือง  โกมลเปรินทร์ 
1828 นายสมเกียรติ  พวงเกาะ 
1829 นายก่อเดช  แข็งกล้า 
1830 นายสายชล  วงษ์เมือง 
1831 นายสมชาย  สาริกานนท์ 
1832 นายวัชรินท  นวลแก้ว 
1833 นายเทิดทูน  ทองอิ่น 

1834 นายสุเทพ  ผูกโพธิ์ 

1835 นายปรีชา  เสง ี่ยมวิบูล 

1836 นายสมควร  พรมมา 
1837 นายสุพจน์  เชื้ออินทร์ 
1838 นายลิขิต  ศรีวิสุทธิ์ 
1839 นายยุทธนา  จันทร์เกล้ียง 
1840 นายสุกรี  พงษ์เสือ 
1841 นางสุกัญญา  กสิณศักด์ิ 
1842 ร.ตณัฐธนนท์  ปพนพัชร์นาวิน 
1843 นางปาริชาต  วิริยางคจิตตะ 
1844 นางพวงทิพย์  อินทร์สังข์ 
1845 นายมนัส  ดีอุโมงค์ 

1846 นายพิชชาชาญ  วันยาเดช 
1847 นางจรินทร์  สุขเล็ก 
1848 นายจอม  จันเทศ 
1849 นายเสกสรรค์  สุนทรนาค 
1850 นายรักษ์พล  โพธิ์ทิพย์ 
1851 นายรงค์ฤทธิ์  วงศ์วาท 
1852 นายประโชติ  อมรวัฒน์ 
1853 นายจิรพันธ์  หมวดจันทร์ 
1854 นายชาญวิทย์  แสงสร้อย 

1855 นายสุทิน  การสมบัติ 
1856 นายสุชาติ  ศรีวิริยะ 
1857 นางวลัยพร  สถิตวิบูรณ์ 
1858 นายวินัย  ธนาคํา 
1859 นายชัชวาลย์  วันไชย 
1860 นางอัจฉรา  โพธิ์สร(วิเศษกุล) 
1861 นายดนัย  นันตา 
1862 นายนิพล  ล่องลม 
1863 นายบุญร่วม  อุ่นโต 
1864 นายมานิตย์  ป่ินศักด์ิ 

1865 นายพงษ์ศักดิ์  ป่ินแก้ว 
1866 นายเกียรติศักด์ิ  แจ้งชูศักด์ิ 
1867 นายอาทิตย์  สุวรรณรัตน์ 
1868 นางศิรดา  ผ่องสุขสวัสดิ ์
1869 นายยุทธชัย  ศรีรัชวงษ์ 
1870 นายสงบ  ไชยศรี 
1871 นายอรุณ  หนูชิต 
1872 นายก่อเดช  ทิ้งปากถ้ํา 
1873 นายอํานาจ  หินเทา 

1874 น.ส.สุจิตรา  สุวรรณสาร 
1875 นายประดิษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
1876 นายพนม  ซาวคําเขต 
1877 นายสุกรี  อรรถพร 
1878 นายพิศาล  โรจนรัตน์ 
1879 นายอรรณพ  ชัยพรธนรัตน์ 
1880 นายสมจิตร  คะอูป 
1881 นางสุธี  วันตานาม 
1882 นายศิริพงษ์  พันธ์ุดี 
1883 นายพรพรหม  ธเนศอนันต์ 

1884 นายณรงค์  ฮวงฮุย 

1885 นายประยูร  ชัยปา 

1886 นายเลิศ  เอื้อทวีพล 
1887 นายสุทธิ  เชษฐบุตร 
1888 นายรักษพล  โคตรมงคล 
1889 นายวัชระ  ฟองตระกูล 
1890 นางชญานุช  สัตถาภรณ์ 
1891 นายชอบ  คําแหง 
1892 นายชด  บูชา 
1893 นายอนุสรณ์  วิริยะรัตนพร 
1894 นายสุขสันต์  หวานชื่น 
1895 นางกันจนา  บุญภักดี 

1896 นายสมพงษ์  กวางร้อง 
1897 นายเพลิน  หวานขัน 
1898 นางเกษิตา  ปชาคุณานนท์ 
1899 นายกสิณ  วงษ์สวัสด์ิ 
1900 นายบุญส่ง  กิจนุกูล 
1901 นายขจร  ใจจูน 
1902 นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ 
1903 นายสุรพล  สุวรรณพินิจ 
1904 นายพิงค์พันธ์  คํานา 

1905 นายสุรินทร์  เจือทอง 
1906 นายธนสาร  จันทรโชติ 
1907 นายสมเกียรติ  กัลปพฤกษ์ 
1908 นายนิมิตร  เจริญคุณ 
1909 นางสรวยทอง  พิมสาร 
1910 นายพงศกร  วรีรัตน์ 
1911 นายบุญศรี  นทีโสภา 
1912 นายเสกสรร  จันทรเนตร 
1913 นายสัญญา  จุลลนันท์ 
1914 นายรณฤทธ์ิ  ปล้ืมใจ 

1915 นายอินทร์ตา  สุกทน 
1916 นายวสันต์  กันทะวงศ์ 
1917 นายประนิต  เทพสง 
1918 นายประเดิมชัย  ทะลิ 
1919 นายวีระชาติ  อาจนาเสียว 
1920 นายพยับ  พูลเลิศ 
1921 นายสถาปัตย์  มุ้งทอง 
1922 นายเสรี  นิลสุพรรณ 
1923 นายนคร  เจริญสืบสกุล 

1924 นายวินัย  เทพเสนา 
1925 นายฉลาด  ทองดํา 
1926 นายดําริ  ทองพราว 
1927 นายอํานาจ  คงเหมาะ 
1928 นายรังสรรค์  ธัญญศรีรัตน์ 
1929 นายสัมฤทธ์ิ  ม่วงไหมทอง 
1930 นางวนิดา  อัศวชัยสัจจา 
1931 นายกฤษดา  ชุ่มชื่น 
1932 น.ส.ณัฐวรรณ  เทพเสนา 
1933 นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์ 

1934 นายรณภพ  ณรงค์ 

1935 นายสุธาสิน  ลอยลม 

1936 นายสุเทพ  แสงขาว 
1937 นายวิทยา  นาคศิริ 
1938 นายเวียน  ชูคํา 
1939 นายภาณุ  จูงสาย 
1940 นายศรวัส  ช่วยเจริญ 
1941 นายยุทธพงษ์  วงศ์วาด 
1942 นางสุภาวดี  มณีรักษ์ 
1943 นายสาโรจน์  สุวรรณแว่นทอง 
1944 นายเสรี  นาคบุญ 
1945 น.ส.เพ็ชร์ลัดดา  ยอดคําปัน 

1946 นายนิกร  พลตื้อ 
1947 นายสามารถ  เรืองพุ่ม 
1948 นางพิสมัย  ทิพย์สาตร์ 
1949 นายดาวอรณ์  แจ้งชูศักด์ิ 
1950 นายยงยุทธ  ใจชุ่ม 
1951 นายสมหวัง  วงษ์สวัสด์ิ 
1952 นายวฒิุชัย  เฝือคง 
1953 นายประพงษ์  อรรคสีวร 
1954 นางเทียนฤทัย  แก้วประเสริฐ 

1955 นายราชันย์  ภูมิมะนาว 
1956 นายสมเกียรติ  รัววิชา 
1957 นายสมพร  ยืนยง 
1958 นายสุรัช  อรรคดี 
1959 นายธนวัฒน์  ขัติยวรา 
1960 นายกันย์  จํานงค์ภักดี 
1961 นางวิภาวรรณ  บุญชู 
1962 นายแสวง  ฉาดฉาน 
1963 นางประดับ  ไชยหะนาม 
1964 นายอภิสิทธิ์  พวงยะ 

1965 นางวาทินี  คุ้มเจริญ 
1966 นายทรงวิทย์  จันทรมณี 
1967 นายสิทธิศักด์ิ  ภู่เนตร 
1968 นางรุ่งฤดี  หยิบงามเจริญสุข 
1969 นายสุชาติ  ทองพุ่ม 
1970 นางปราณี  ยิ่งยงค์ 
1971 นายประหยัด  คอยชื่น 
1972 นายมานิต  ฝั้นวีระ 
1973 นายไพโรจน์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ 

1974 นายวิโรจน์  พวงภาคีศิริ 
1975 นางอรวรรณ  ราษฎร์บริรักษ์ 
1976 นายคําใส  รอบรู้ 
1977 นายปณพล  ชีวะเสรีชล 
1978 น.ส.วรรณวดี  หงษาชาติ 
1979 นายสุเทียน  ถึงไชย 
1980 นายนที  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
1981 นายอํานาจ  ครุธสุพรรณ 
1982 นางนิฐริน  ชลกุลจนา 
1983 นายมานพ  สามัญ 

1984 นายสมบูรณ์  พุทธวงศ์ 
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1985 นายธนาธิป  ไอศวรรย์วงศ์ 

1986 นายศิริพงษ์  พรหมจิตต์ 
1987 นายทนงศักด์ิ  ทารัตน์ 
1988 นายราเชนทร์  อินทรพันธ์ 
1989 นายมงคล  อินมงคล 
1990 นายวิชาญ  ราชนารินทร์ 
1991 น.ส.อุศา  ชุ้นฟ้ง 
1992 นายนรินทร์  ตรียงค์ 
1993 นางกนกกาญจน์  เดชจูด 
1994 นายพิเชษฐ์  สงจันทร์ 
1995 นายประสาธน์  สวุรรณคํา 

1996 นายจีระวัฒน์  ทองคงหาญ 
1997 นายนุกูลกิจ  วิชกูล 
1998 นายมนต์ชัย  มุ่งไพศาล 
1999 นายวิเชียร  สุขมะโน 
2000 นายสมนึก  จันทร์ประดิษฐ์ 
2001 นายธงชัย  ถวิลรักษ์ 
2002 นายสุเทพ  บัวจันทร์ 
2003 นางดรุณี  บุญถึง 
2004 นายบุญศักด์ิ  สารยศ 

2005 นายอํานวย  ฝั้นคําอ้าย 
2006 นายสมคิด  จันทรคาต 
2007 นายบุญมา  อาชาชาญ 
2008 นายสมัชชา  สังข์ทอง 
2009 นางจรัสศรี  ศรีประดิษฐ์ 
2010 นายสุริยะพงษ์  ศรีอิ่นแก้ว 
2011 นายคงศักด์ิ  พุทธหะ 
2012 นางณัฏฐกัญญา  ศรีหาผล 
2013 นายทวีชัย  อินอุตมา 
2014 นายฤทธิชัย  พูลพนัง 

2015 นางกฤษณุลักษณ์  สิงห์อินทร์ 
2016 นายสานิตย์  คลังทรัพย์ 
2017 นายทองพูน  ชัยก่ิง 
2018 นายบุญนพ  แปงใจ 
2019 นายบุญรัตน์  ช่วยจะโปะ 
2020 นายไพโรจน์  เพ็ชรกิ่ง 
2021 นายจักรพันธ์  บุญสูง 
2022 นางดวงใจ  ช่ืนชมกลิ่น 
2023 นายกระเษียร  สมพีระกุล 

2024 นายไพโรจน์  เกิดสนอง 
2025 นายสมมาส  พิกุลทอง 
2026 นายศุภชัย  ใจกลม 
2027 นางอังคณา  อังศุพิพัฒน์ 
2028 นายทักษิณ  เสภารัตนานันท์ 
2029 นายกฤตพล  สรรเสริญ 
2030 นางชุติกาญจน์  สรรเสริญ 
2031 นางไพรินทร์  ทองเบี้ย 
2032 นายทวี  กันหาวัน 
2033 นางจําเรียง  เจริญรัตน์ 

2034 นายบุญธนา  ลุนไธสง 

2035 นายวิชัย  เสนาธรรม 

2036 นายชาญณรงค์  ดวงดารา 
2037 นายสนอง  ราชรักษ์ 
2038 นายพิสิษฐ์  บุญญาภิสิทธิ์โสภา 
2039 นายอัครพงษ์  บรรจงการ 
2040 นายจีระวัฒน์  ยูงมณีรัตน์ 
2041 นายสมศักด์ิ  โคตะมะ 
2042 นางสุณี  โคตะมะ 
2043 นางกัญญาวัลย์  ผลอนันต์ 
2044 นายสมพงษ์  ประยูรมหิศร 
2045 นายวิจิตร  คําวัง 

2046 นายกฤษณ  สุขพานิช 
2047 นางพัชรี  เสือเปรม 
2048 นายสยามรัฐ  อวัยวานนท์ 
2049 นางจันทร์ดา  เห็มรัตน์ 
2050 นายอุดร  ดอกพิกุล 
2051 นางจิตรา  ชลัมพุช 
2052 นายสมบัติ  เดชะวงศ์ 
2053 นางเกษแก้ว  นิรมานสกุลพงศ์ 
2054 นายวิทยา  ชาวนาน 

2055 นายณรงค์ศักด์ิ  ชุมสม 
2056 นายศักด์ิสิทธิ์  พัวตะนะ 
2057 นายเทียนชัย  จันทร์แปลง 
2058 นายอําพร  คํากล่อม 
2059 นายประเสริฐ  ภาคภูมิ 
2060 นางธัญญภรณ์  ไชยศรี 
2061 นางคุณัญญามนต์  คณัสณพงศ์ 
2062 นายสรรเสริญ  ทองสมนึก 
2063 นายสว่าง  สิทธิชยาพรกุล 
2064 นางวงดาว  ประภาโส 

2065 นายสมบัติ  อ่อนสอาด 
2066 นายสิงขร  หม่ืนหาญ 
2067 นายสุเมธ  บํารุงเจียม 
2068 นายสุจิน  สุนันตา 
2069 นายสัมพันธ์  รูปสูง 
2070 นายจีระศักด์ิ  ชูศรี 
2071 นายประภาส  ถนนแก้ว 
2072 นายยุทธศักด์ิ  แสนนรินทร์ 
2073 นายพงศ์ศิริ  พันสําโรง 

2074 นายสุพบ  เทือกจอหอ 
2075 นายวิโรจน์  วงศ์หิรัญรัชต์ 
2076 นายสัมพันธ์  มีชูเกตุ 
2077 นางสิรภัทร  สืบค้า 
2078 นางปาริฉัตร  เนียมพุ่มพวง 
2079 นางนุชนาถ  ลอยเด่น 
2080 นายวิสูตร  เพ็งสุข 
2081 นายเอนก  สุวรรณ 
2082 นายเสถียร  โพธา 
2083 นายธีรรัชต์  เอี่ยมเหมือน 

2084 นายวิชัย  เจริญ 

2085 นายสัญญา  วัฒนกุล 

2086 นางภัคจิรา  นวนเท้า 
2087 นางพัชรินทร์  สอนไพบูลย์ 
2088 นายอนุชิต  จันทรวิมลพันธ์ 
2089 นายสันธาน  ม่ันคง 
2090 นายม่วง  แดงกระจ่าง 
2091 นางยุพิน  คงนิติธรรม(แซ่โค้ว) 
2092 นายเอกมล  ทองคําชุม 
2093 นายภิญโญ  นิลเวช 
2094 นายสุรชาติ  เล้าตระกูล 
2095 นายวิรัตน์  เรืองฮุย 

2096 นายพิภพ  อรุณจินดาวรรณ 
2097 นายประเสริฐ  จิระโรจน์ประภา 
2098 นายอนุสรณ์  สนธิคุณ 
2099 นายต๋าคํา  ใสนวล 
2100 นายอโณทัย  ไพยารมณ์ 
2101 นายสมศักด์ิ  มณฑาทอง 
2102 นายสมบัติ  ภู่พันธ์ 
2103 นางลัดดา  จริยเวทย์ 
2104 นางเพ็ญศรี  ศรีจันทร์ 

2105 นายจําเริญ  ศรีเที่ยง 
2106 นายพงศ์ปณต  นนท์ชัยพัฒน์ 
2107 นางยุภา  ด้วงโยธา 
2108 นางสายพิณ  เนียมพูล 
2109 นายสมคิด  แสนโกด 
2110 นายสุทัศน์  ปะละใจ 
2111 นายประยูรยงค์  หนูไชยา 
2112 นายทองสุข  ขัตติยะ 
2113 นายศิรเทพ  สุจรรยา 
2114 นายเกียรติศักด์ิ  พุ่มดอกไม้ 

2115 นางสิริประภา  ถึงคุณ 
2116 นายวิโรจน์  วรรณชัย 
2117 นายศรีสวัสด์ิ  แก้วยัง 
2118 นายนิวัฒน์  เหล่าวิศาลสุวรรณ 
2119 นายคมสันต์  ชาลีผล 
2120 นายธนัทชัย  ทิพย์บุรี 
2121 นางเพ็ญรัตน์  คงฤทธ์ิ 
2122 นายพรชัย  ศรีสมบัติ 
2123 นายนิกร  ศรีธิ 

2124 นายสุชาติ  โภชฌงค์ 
2125 นายอัมพร  ปานมงคล 
2126 นายเทวัญ  จันทร์พรหม 
2127 นายธวัชชัย  สวยสด 
2128 น.ส.กมลลักษณ์  พิทักษธรรม 
2129 นายรุ่ง  หิรัญวงษ์ 
2130 นายชาตรี  ผดุงพงษ์ 
2131 นายประมวล  อวดกล้า 
2132 นางวนิดา  รวยสําราญ 
2133 นางวรรณี  ไพรี 

2134 นายกู้เกียรติ  หัวเมืองแก้ว 

2135 นายสกล  สาริกา 

2136 นายทนงศักด์ิ  แสงประสิทธิ์ 
2137 นายนิพล  ไชยสาลี 
2138 นายประธาน  สังวรณ์ 
2139 นายปัญญา  รักธรรม 
2140 นายวิวัฒน์  สลีสองสม 
2141 นายรังสรรค์  ทรงรูป 
2142 นายมานพ  ศรีศรวล 
2143 นายสาหยุด  จีบโจง 
2144 นางพัทธนันท์  แย้มนวม 
2145 นางฉวีวรรณ  บุญทะโก 

2146 นายวิชาญ  กงชัยภูมิ 
2147 นายกนก  สันธิศิริ 
2148 นายสุชาติ  จันทวงษ์ 
2149 นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ 
2150 นางพรทิพย์  ภุมรินทร์ 
2151 นายกิตติ  ศิริคะรินทร์ 
2152 นางสุวรรณี  วงษ์จู 
2153 นางประนอม  พรพานิช 
2154 นายประยูร  ศรีมา 

2155 นายประชัน  ธรรมป๊อก 
2156 นายประวิทย์  โยธาราษฎร์ 
2157 นายไพศาล  พัฒทุม 
2158 นายชอบ  บุตรเพียร 
2159 นางอาภรณ์  เจนวิถีสุข 
2160 นายอัสสดา  เก้ือกากร 
2161 นายอํานวย  เหล่าตระกูลงาม 
2162 นายอํานาจ  อินวัตพันธ์ 
2163 นายโพธิเศรษฐ์  อรุณโรจน์ 
2164 นายสุรัตน์  วิเศษลา 

2165 นางเพชรรัตน์  ชุมแวงวาปี 
2166 นายวิรัตน์  สิทธิมูล 
2167 นายสมเดช  เครืออิ่ม 
2168 นายสมนึก  สมานไทย 
2169 นายไพศาล  สถิตวิบูรณ์ 
2170 นายวิชชา(วิชา)  ร่วมสุข 
2171 นายชัยวัฒน์  โพธ์ิแจ้ง 
2172 นายดิเรก  ส่งเสริม 
2173 นายสมบุญ  อยู่สําราญ 

2174 นายรณรงค์  เกิดนวล 
2175 นายวรวุฒิ  วงศ์ข้าหลวง 
2176 นายสยาม  ช้างเนียม 
2177 นายประพันธ์  โมสิกรัตน์ 
2178 นายบุญชัย  จินตศิริกูล 
2179 นายธนศาสตร์  เวียงสารวิน 
2180 นายไชยยันต์  วงศ์โสมะ 
2181 นายสมคิด  ตั้งประเสริฐ 
2182 นายสมัคร  น้อยมีชัย 
2183 นางยุพดี  ชิกเหี่ยว 

2184 นายมงคล  สนธิ 
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2185 นายวรัญญู  กดน้ําคํา 

2186 นายคํา  คําบุญชู 
2187 นายธวัชชัย  พูลพิทักษ์ 
2188 นายสัญญา  ศรีประดิษฐ์ 
2189 นางศิริเนตร  ขุนศรีหวาน 
2190 นายทองเลื่อน  จันแก้วบุญมี 
2191 นายกนกพันธุ์  ขึมจันทร์ 
2192 นายตระกูล  เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา 
2193 นายอุดมศักด์ิ  กัปกัลป์ 
2194 นายมงคล  ทิพย์โพธ์ิ 
2195 นายเสกสรร  สกุลเพชรทองคํา 

2196 นายธีระ  ปิยะจันทร์ 
2197 นายประมาณ  อุตกันภัย 
2198 นายบุญช่วย  ดาทอง 
2199 นายวุฒิศักด์ิ  นราพันธ์ 
2200 นางธมกร  ลายกนก 
2201 นางจีระพรรณ  สว่าง 
2202 นายณรงค์ศักด์ิ  พงศ์ดี 
2203 นายสมเกียรติ  ผิวดํา 
2204 น.ส.ฐิติมา  เรศสุข 

2205 นายดํารงค์  หาญภักดีนิยม 
2206 นายปรีชา  รอดเพชร 
2207 นายทินกร  กลิ่นสุคนธ์ 
2208 นายสมจิตร  ฤทธิปะ 
2209 นายองอาจ  จันทร์น้อย 
2210 นายชัยณรงค์  วิทยาวงศรุจ ิ
2211 นางภาวิณี  ตันสกุล 
2212 นายภาสกร  นาชัยเวียง 
2213 นายสมชัย  เสริฐศรี 
2214 น.ส.สุพิชฌาย์  แสงแข 

2215 นายวิชาญ  ดวงจันทร์ 
2216 นายธานี  วงศ์นาค 
2217 นายอักนิษฐ์พงษ์  สวาสด์ินา 
2218 นายเสมา  วงค์อินทร์ 
2219 นายคงพัฒน์  ชายขาว 
2220 นายแดนชัย  เกี๋ยงคํา 
2221 นางรดากุณช์  บุญแสง 
2222 นางอาวดี  ปานเจิม 
2223 นางสุจิตรา  ตระกูลเลิศรัตน์ 

2224 นายตรีภพ  ทิพยศักด์ิ 
2225 นายสมยศ  แสงนิล 
2226 นางปริชาติ  เจริญกรุง 
2227 นางปณิดา  พัฒนพงศ์ 
2228 นายวิลาศ  อนุจันทร์ 
2229 นางสําอาง  หมอกขุนทด 
2230 นายวัฒนชัย  ฉิมแย้ม 
2231 นายสุทธิพงษ์  ไชยเมืองชื่น 
2232 นายประกอบ  นพกาศ 
2233 นายชัยนาจ  ภู่เพชร 

2234 นายดนัย  อินทรสมใจ 

2235 นายเอกมินทร์  บุญพระรักษา 

2236 น.ส.ณัฐกาญจน์  ชูจันทร์ 
2237 นางพนิดา  รุ่งรัตนกุล 
2238 นางสุพรรณ์  สุนทร 
2239 นางจิตนภา  สุวรรณพาหุ 
2240 นายเกตุ  สัมพันทะสิทธิ์ 
2241 นายอรุณ  เกปัน 
2242 นางรุ่งอรุณ  ปานมงคล 
2243 นายทูล  พรอินทร์ 
2244 นางวัชรี  บํารุงศรี 
2245 นายสุชาติ  สมหมาย 

2246 นายคิด  ทาวัน 
2247 นายไพรัช  อินต๊ะจัง 
2248 นายจํารูญ  ศรีเชียงสา 
2249 นายณัฐวัฒน์  นุ้ยศรีราม 
2250 นายวินัย  จิตต์สมสุข 
2251 นายหยัน  สายทอง 
2252 นายเกียรติศักด์ิ  เพชรสกุลวงศ์ 
2253 นายสมเกียรติ  ร่ืนกลิ่น 
2254 นายโชคชัย  คภะสุวรรณ 

2255 นายบุญส่ง  วงศ์ภา 
2256 นางกนกพร  กรรณมรกต 
2257 นางศุภา  ศรีสมัย 
2258 นายสมชาย  เลาหะพิพัฒน์ชัย 
2259 นางกัลยาณกิต  จัตวา 
2260 นายบุญมี  พิมพิสาร 
2261 นายกนต์ธี  เหลืองไพโรจน์ 
2262 นางสุพัตรา  ประจง 
2263 นายเพียร  ถึงคุณ 
2264 นายอดิศัย  สุวรรณโณ 

2265 นายเสมอ  การะเกษ 
2266 นายสุรินทร์  วิยาพร้าว 
2267 น.ส.สุพรรณี  ใจเที่ยง 
2268 นายมานพ  ตู้คํา 
2269 นายสมชาย  วัฒโน 
2270 นางเพ็ญทิพ  พิณสายแก้ว 
2271 นายสมพร  เลาหะรัตน์ 
2272 นายพงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 
2273 นายอุภัย  คําตาเทพ 

2274 นายนิคม  เกิดผล 
2275 นายสุกล  ราชแก้ว 
2276 นางวิสุตรา  อินทองแก้ว 
2277 นายเอกศักฎ์ิ  ภูมิศิริรักษ์ 
2278 นายสมคิด  เสนาะสันต์ 
2279 นายเฉลียว  จันทร์คงช่วย 
2280 นายสมศักด์ิ  นรสิงห์ 
2281 นายวัชรินทร์  วิเชียรนพรัตน์ 
2282 นายทรงพล  ครุฑไชยันต์ 
2283 นายสุรัตน์  หงษ์สระแก้ว 

2284 นายวรวิทย์  รักษาแก้ว 

2285 นายประเสริฐ  บุญทาวงค์ 

2286 นายอุทิตย์  ร่มเย็น 
2287 นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย์ 
2288 นายธนกฤต  พิทักษ์ 
2289 นายประเวชน์  พิทักษ์ธรรมกุล 
2290 นายสมหวัง  แก้วศรี 
2291 นายอนนท์  ศรีไสยเพชร 
2292 นายมังกร  แก้วพรม 
2293 นายพินิจ  ปิ่นสุวรรณ 
2294 นายวรวุฒิ  บูสู 
2295 นายสังวาลย์  บุญกาล 

2296 นายมานพ  งอยจันทร์ศรี 
2297 นางสายสุดใจ  ชุนเชาวฤทธิ์ 
2298 นายเกรียงไกร  สีหรัตนปทุม 
2299 นายธัญนรินทร์  ณ นคร 
2300 นายนิวัฒ  เขื่อนพันธ์ 
2301 นายจําเนียร  ศรีเรือน 
2302 นายประจวบ  มณีฉาย 
2303 นายนิสาด  เหล่าคนค้า 
2304 นายวิชัย  นันลังค์ 

2305 นายสุทธิชัย  ทองประเสริฐ 
2306 นางสุภาษิต  วงษ์กําภู 
2307 นายประสิทธิพล  เสริมธนานันท์ 
2308 น.ส.ณัฐวรรณ  เปาริก 
2309 นายพรเทพ  ช่อมะลิ 
2310 นายพรเทพ  ลิ้วประเสริฐ 
2311 นายสมเกียรติ  โอภาส 
2312 น.ส.นงลักษณ์  เอี่ยมศรี 
2313 นายสง่า  อินทจักร 
2314 นายบรรจบ  เสือเหลือง 

2315 น.ส.ศิริลักษณ์  ธรรมนุ 
2316 นายเอนก  แปงใจ 
2317 นางวราภรณ์  บุญสุข 
2318 นายไสว  คําดี 
2319 นายไพศาล  เทียมยม 
2320 นายนิรันดร  โพธ์ิกระจ่าง 
2321 นายสัมฤทธ์ิ  ฐิติญาณ 
2322 นายสุขสวัสดิ์  โต๊ะพาน 
2323 นางเสาวลักษณ์  บุญทาพฤกษ์ 

2324 นายสมบัติ  นันทสว่าง 
2325 นายจําลอง  สุภาสอน 
2326 นายประจักษ์  จันทร์แก้ว 
2327 นายอุปถัมถ์  กาบบัว 
2328 นายรัญญา  สุดตา 
2329 นายขจร  บุษบงก์ 
2330 นายณัฐธนชัย  ใจหลัก 
2331 นายประยุทธ  จิตรกลาง 
2332 นายพีรพัฒน์  ธรรมประเสริฐ 
2333 นายสุรศักด์ิ  คําฟอง 

2334 นายชนาธิป  ทิพลือชา 

2335 นายรัตนชัย  เขยชัย 

2336 นายสกล  ศรีเงิน 
2337 นางสรินญา  ภมรพล 
2338 นายหฤษฎ์  เครือเตียว 
2339 นายประภัสร์  ทองเต็ม 
2340 นางธันยพร  ธรรมโชติ 
2341 นายสมสันต์  บุญเกษม 
2342 นางพรรณี  ทับทองหลาง 
2343 นายถวิล  สาดคล้า 
2344 นายไชยา  สิทธิผล 
2345 นายศิวณัฐ  สี่เหรียญน้อย 

2346 นายบุญเหลือ  โกยทรัพย์มา 
2347 นายวรวิทย์  อิ่มทรัพย ์
2348 นายพัด  บุญสารี 
2349 นายสมใจ  สวดสม 
2350 นายยงยุทธ์  ถาวร 
2351 นายสมหมาย  มีสี 
2352 นายสุรสันต์  ประทุมไข 
2353 นายเสน่ห์  ยะกันมูล 
2354 นางปราณี  นาคชํานาญ 

2355 นางวาสนา  สีสังข์ 
2356 นางจีรกานต์  วงค์ปัญญา 
2357 นายไพฑูรย์  เจนเจริญพันธ์ 
2358 นายวสันต์  ชีวาภิสัณห์ 
2359 นายสุพรรณ  คําภูษา 
2360 นายจีรศักด์ิ  กูลเรือน 
2361 นายวิวัฒน์  คุ้มภัย 
2362 นายสมชาย  ชาติชํานาญ 
2363 นายเอนก  นาลาดทา 
2364 นายประสงค์  เหมะพนัธ์ 

2365 นายนฤดล  สีชาติ 
2366 นางผ่องศรี  ช่วยจันทร์ 
2367 นางอุษา  ดีเหมือน 
2368 นายวิเชียร  ขําสระน้อย 
2369 นายอรรถชัย  นาคบุตร 
2370 นายกิตติ  ศักด์ิคะทัศน์ 
2371 นายสัญลักษ์  ตรึกตรอง 
2372 นายสมัย  พิษณุ 
2373 นายอาคเนย์  เป็นใจ 

2374 นายวรรณะ  ทองมี 
2375 นายชัยยา  อินทรเสน 
2376 นายฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล 
2377 นางนงนุช  วงค์วิจิตร์ 
2378 นางนิรมล  นิลปาน 
2379 นางอัจฉรา  เหมือนประสงค์ 
2380 นางวรรณเพ็ญ  สุขสมอรรถ 
2381 นายเจนศักด์ิ  บึงอําพันธ์ 
2382 นายสามารถ  พัดทอง 
2383 นายสมพงษ์  สีนวล 

2384 นายณรงค์  เพชรสาย 
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2385 นายบัณฑิตย์  อ่ําทอง 

2386 นายทองลวย  ชลพันธ์ 
2387 นายเดชาวุธ  เศรษฐพรรค์ 
2388 นายสมศักด์ิ  วนัสสกุล 
2389 นายสมศักด์ิ  พิมพ์แต้ม 
2390 นายรังสรรค์  ไชยวงศ์ 
2391 นายสมคิด  ติต๊ะ 
2392 นายกําธร  สุวรรณเวช 
2393 นายณัฐวุฒิ  เง ินดี 
2394 นายวันชัย  มาตุภูมานนท์ 
2395 นายวิสูตร  ยืนวิไล 

2396 นายอีสา  หลงสลํา 
2397 นายศิริพงษ์  คล้ายอุดม 
2398 นายชัยยุทธิ์  แสงหิรัญ 
2399 นายสุขุม  ธรรมโรจน์ 
2400 นางกันยา  ลาภวงศ์ประเสริฐ 
2401 นายประหยัด  ต๊ะนะสา 
2402 นายสมปราชญ์  ผลชู 
2403 นางวราภรณ์  คงสมา 
2404 นายโสภณ  หุตะปาน 

2405 นายนคร  บุญเมือง 
2406 นายสมใจ  อินทร์เอียด 
2407 นางเบ็ญจมาศ  สีคําอินทร์ 
2408 นายพานิช  หยงสตาร์ 
2409 นางวิชญาดา  ตรีสัตย์ 
2410 นางสยุมพร  สวัสด์ิวงษ์ 
2411 นางวาสนา  สังสมศักดิ์ 
2412 นายเฉลียว  สีทอง 
2413 นายประจวบ  เพราะสําเนียง 
2414 นายสิทธิชัย  ทิพย์บํารุง 

2415 นายศุภากร  ปทุมรัตนาธาร 
2416 นายหรรษา  เรืองชัย 
2417 นายประธาน  ทองป่ิน 
2418 นายอนุพงศ์  กาบจันทร์ 
2419 นายสมศักด์ิ  จิตคงสง 
2420 นายสมพงค์  อินขัตย์ 
2421 นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจิต 
2422 นางอรทัย  เมฆฉาย 
2423 นายอดุลย์  ศุขะเนตร 

2424 นายทองม้วน  บุริพา 
2425 นายวรเทพ  บุญยืน 
2426 นายวิทยา  โกษาผล 
2427 นางสุรชาญา  ธีราปัญญาวุฒิ 
2428 นายเทอดธรรม  จักรนารายณ์ 
2429 นายทวีวัฒน์  เดชาวาสน์ฐนนท์ 
2430 นายสุเทพ  จันทร์สกุล 
2431 น.ส.รุ่งทิวา  กิจเจริญนันทเชาว์ 
2432 นายอํานวย  บุญกัน 
2433 นายบํารุง  คูหา 

2434 ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา  ศรวัฒนา 

2435 นายมงคล  สุภัคสกุลหิรัญ 

2436 นายอรุณ  คงได้ 
2437 นายสมนึก  ถิ่นเกาะยาว 
2438 นายสมศักด์ิ  ก๋งเม๋ง 
2439 นายนพดล  โอภาสเสถียร 
2440 นางนิตยา  ทัพพะรังสี 
2441 นางสุพัตรา  กลั่นจินดาดี 
2442 นายเสกสันต์  มานะอุดมสิน 
2443 นายอุดม  อินโองการ 
2444 น.ส.พนาวัลย์  จันทร์สระคู 
2445 นายสมหมาย  คําแก้ว 

2446 นายสมหวัง  ไชยศรี 
2447 นางสุนิตา  หงนิพนธ์ 
2448 นายคมสันต์  วิสิทธิสาตร์ 
2449 นางนันทิยา  รัตนจันทร์ 
2450 นางหัทยา  ล่ิมวงศ์ 
2451 นางกชพรรณ  วงศ์แก้ว 
2452 นางจิรัฎฐ์  ปรานต์ประสิทธิ์ 
2453 ส.ต.อ.(ญ)ณัฐชยา  คมขํา 
2454 นางสุวรรณี  บุญญาโยธิน 

2455 นางนันทิยา  ชอุ่มผล 
2456 นายชอุ่ม  ชอุ่มผล 
2457 นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์ 
2458 นางเปรมจิตต์  สุวรรณบงกช 
2459 นางช่อฟ้า  โนนทนวงษ์ 
2460 นางพัสราพร  รัตน์ศิริเลิศ 
2461 นางเครือวัลย์  รังสิพานิช 
2462 นายสุวัฒน์  วรรณพินิจ 
2463 นายถาวรศักด์ิ  วงศ์ประเสริฐ 
2464 นายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ 

2465 นายจงพิพัฒน์  อุทรักษ์ 
2466 นายอํานาจ  ใจมอย 
2467 นายพงษ์ศักด์ิ  คงเทียน 
2468 นางอุสนะ  ศิริพันธุ์ 
2469 นายธนกร  ทังตุ่น 
2470 นางอุบล  บุพพัณหสมัย 
2471 นายชาญณรงค์  สุวรรณคํา 
2472 นายณัฐพงศ์  แก้วเข่ือนขันธ์ 
2473 นางขนิษฐา  หนันสีสุข 

2474 นางสุวิมล  ถนอมเผ่า 
2475 นางณัชชา  วิสุทธิเทพกุล 
2476 นายอรุณ  สินบํารุง 
2477 น.ส.ไพรินทร์  วรรณกี้ 
2478 นางอาภรณ์  สาวิโร 
2479 นายเทวรักษ์  ยอดวงศ์ 
2480 นายธีรพนธ์  หิรัตนพันธุ์ 
2481 นางสิริมาส  ชาญศรีเจริญพร 
2482 นางพัชรินทร์  ปะละน่าน 
2483 นางพรทิพย์  บาลี 

2484 น.ส.พูลศรี  จันทร์คล่ี 

2485 น.ส.พัชราภรณ์  เยาวสุต 

2486 นายนิพนธ์  เข็มนาค 
2487 นายประพันธ์  ทองสุข 
2488 นางวิภาวรรณ  นันทรักษ์ 
2489 นางทัศนีย์  บุญเต็ม 
2490 น.ส.ณัฐชนนษ์  อุปัชฌาย์ 
2491 นางบุบผา  หงษ์อ่อน 
2492 นายประโยชน์  ก้านจันทร์ 
2493 น.ส.อัมพร  ภักดีแก้ว 
2494 นางทิพวรรณ  เสนาพิทักษ์ 
2495 นายสําเภา  เขื่อนศิริ 

2496 นางศศิกาญจน์  ปักกันต์ธร 
2497 นายสุชาติ  สว่างอารีย์รักษ์ 
2498 นายไพโรจน์  ภัทรนรากุล 
2499 นายวิชัย  ธนาสุนทร 
2500 นางช่อผกา  พินิจมนตรี 
2501 นางฟองแก้ว  กรีธาธร 
2502 นางสายใจ  ผุดผ่อง 
2503 นายศักด์ิชัย  โปร่งพันธ์ 
2504 นายถวัลย์  พงษ์นิกร 

2505 นายธเรศ  สมณะ 
2506 นางอาสน๊ะ  สะมาแอ 
2507 นางตอยีบ๊ะ  บุญยาวีร์ 
2508 นางอุมาพร  แจ่มใส 
2509 นายนพชัย  ส่งเสียง 
2510 นางศรีอรุณ  สุขเจริญ 
2511 นายวรรณศักด์ิ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 
2512 น.ส.เอื้อใจรัช  ทองดอนโพธิ์ 
2513 นายนิสิทธิ์  ยมศิริ 
2514 น.ส.ชมภูนุช  พิมพ์ทอง 

2515 นางศิรประภา  คําใบ 
2516 นางวรรณภา  จะชาลี 
2517 นายนาวี  ศิลป์สุภากุล 
2518 นายนิธิศ  วีระชาติ 
2519 นายสุระชัย  ภาสดา 
2520 นางวิริยา  อาษานอก 
2521 นางอรอนงค์  อุทัยหงษ์ 
2522 นางจรรฑณา  โพธิแท่น 
2523 นางพนัชกร  บุอ่อน 

2524 นายพิชัย  อินทรัตน์ 
2525 นายศุภพงศ์  บุณยเกียรติ 
2526 นายธีรวัฒน์  สุวรรณศรี 
2527 นายบรรจง  ชนะสิทธิ์ 
2528 นางนัฐธิดา  แสงภู่ 
2529 นายสุวรรณ  ทะวะดี 
2530 นายนิทัศน์  ภิญญสาสน์ 
2531 นายเนรมิตร  รุกขเชษฐ์ 
2532 นายพิทยา  จตุวรพัฒน์ 
2533 นางกนกวรรณ  พูลสวัสด์ิ 

2534 นางเบญจมาศ  ยกฤทธิ์ 

2535 น.ส.ขวัญใจ  จันที 

2536 นายบัณฑิต  ประเสริฐอัมพร 
2537 นางณัฏฐา  มีเพียร 
2538 นายวีรศักด์ิ  ฉลอม 
2539 นายแสงนํา  ผจงวิริยาทร 
2540 นายอภิชาติ  ชนาธิปกุล 
2541 นายธราเทพ  กุลพานิช 
2542 นายสราวุธ  สราศิริ 
2543 นายพรชัย  เฉลิมสุข 
2544 นายยงยุทธ  พนิตอังกูร 
2545 น.ส.อมรรัตน์  ศรีนิลพันธุ์ 

2546 นายสุข  แสนงาม 
2547 นายอุดมศักด์ิ  สงวนศิริธรรม 
2548 นายประสิทธิ์  เพียรอนุรักษ์ 
2549 นางสิริวัฒนา  กังวาลเลิศ 
2550 น.ส.วีรญา  ธรรมสิทธิ์ 
2551 นางสาย  สรรพกิจ 
2552 นายบุญปลูก  เนตรหนู 
2553 นางฉันทนา  ทับทอง 
2554 นายจรูญ  จันทวงษา 

2555 นางกรรณิการ์  นพรัตน์ 
2556 นางเกวลิน  นาสมใจ 
2557 นายปัญญา  ถนอมทรัพย์ 
2558 นายอิศรา  ล่ิมวงศ์ 
2559 นางมณีรัตน์  หม่ันกลาง 
2560 นางอนงค์  ชานะมูล 
2561 นายชัยวุฒิ  สุริยมณฑล 
2562 นายสุนทร  บังค่าย 
2563 นายสัญญา  ยงบุญเนียม 
2564 นายวงศ์วิวรรธ  ธนูศิลป์ 

2565 นางสุกัญญา  ใจปิติ 
2566 นายชัยวัฒน์  เฉลยไกร 
2567 นางเนตรนภา  เย็นใจ 
2568 น.ส.จุฑามาศ  นิลยงค์ 
2569 นายเผดิม  เข็มประดับ 
2570 นางมาริษา  เอี่ยมพ่วง 
2571 นางประไพพรรณ  ไพศาลศักด์ิ 
2572 นางจินดารัตน์  เรืองโชติวิทย์ 
2573 นายไฉน  บุญชู 

2574 นางธนิษฐา  วุฒิสิทธิกร 
2575 นางวรินทร  ทับเคลียว 
2576 นางนิชาภา  ดอกอินทร์ 
2577 น.ส.อารีรัตน์  หาดกระโทก 
2578 นางนฤมล  อินทร์จนัทร์ 
2579 นายอาคม  ศรีเชียง 
2580 นางอุมาภรณ์  สุกใส 
2581 น.ส.สพินนา  อ่อนเพ็ง 
2582 น.ส.จินดารัตน์  ปังตระกูล 
2583 นายศราวุธ  เขื่อนแข 

2584 นางป่ินนภา  ศรวิชัย 
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2585 นายสุเทียบ  ศรีลาชัย 

2586 นางสุพิชชา  อินทคง 
2587 นางพรพิมล  โต๊ะทอง 
2588 นายศุภกร  แสงส่อง 
2589 น.ส.นิตยา  ลากะรินทร์ 
2590 นางวันทนา  กลิ่นหอม 
2591 นายศุภิสิทธิ์  ตุลาพัฒน์ 
2592 นายอนุรักษ์  ศรีดาน้อย 
2593 นางธีรรัตน์  วิไลรัตน์ 
2594 นางรุ่งทิพย์  ถาวงษ์กลาง 
2595 น.ส.นพวรรณ  หร่ังหมอยา 

2596 นางพิชญ์อาภา  ชินวิชา 
2597 นายอัมรินทร์  นุ่มดี 
2598 นายทนงศักดิ์  เปรมปราโมทย์ 
2599 นายธงชัย  นาราษฎร์ 
2600 น.ส.นรากร  คําสมุทร 
2601 นางจิราพร  ศิริสุวรรณพงศ์ 
2602 นางวิภาวรรณ  บุญประเสริฐ 
2603 นางทาริกา  ธุดงค์ 
2604 นายนพพงศ์  บุญชูดวง 

2605 นางอุไร  หลีสิน 

2606 น.ส.สายฝน  สว่างจิต 
2607 นางวณัฐฌา  ยอดราช 
2608 นางอรวรรณ์  รัตนชมภู 
2609 นางวรรณา  ภู่ระหงษ์ 
2610 นายสามารถ  มีอาษา 
2611 นางอรอุมา  เภตรา 
2612 นางเดือนฉาย  ประทุมรัตน์ 
2613 นางลักษมี  นาหว่าน 
2614 นางกนกอร  ผลหาญ 
2615 นางนภัทรธร  บางทพิย์ 

2616 นายนภดล  สอนศรี 
2617 นายนที  แมตหก 
2618 นางสมใจ  นรนิล 
2619 นางทัศนา  คําดํา 
2620 นายคําสุข  ไตรเกษม 
2621 นายอภิสิทธิ์  ปันแก้วแสง 
2622 นายพยงค์  ตุ้มธรรมรงค์ 
2623 นายไพทูรย์  ตันศิริ 
2624 นายเอกพร  กันโต 

2625 นางนภาพร  พินโย 

2626 นางพิศมัย  ทองสง่า 
2627 น.ส.พิจิตรา  เกียรติไกรรัตน์ 
2628 นายศรีวรรณ  เตชะชื่น 
2629 นายเดชา  มีแยบ 
2630 นายบุญลือ  รักศิลป์ 
2631 นายเดช  สุขก๋า 
2632 นายกณิศ  บุญญาสถิตสถาพร 
2633 นายกีรติ  เมฆสุวรรณ 
2634 นายบุญทรง  รู้ทํานอง 
2635 นายธนากร  หงส์พันธ์ 

2636 นายพงศภัค  เอียบสกุล 
2637 นายภักดี  กาไรภูมิ 
2638 นายสุเทพ  ภาโส 
2639 นายพงษ์ศักดิ์  วุฒิสาร 
2640 นายสราวุฒิ  กังวีระนนท์ 
2641 นายวุฒิชัย  แก้วนพรัตน์ 
2642 นางเบญญาภา  ช้อยจอหอ 
2643 นายพิทักษ์  แย้มมยาสุจริต 
2644 นายพิพัฒน์  อินต๊ะผัด 

2645 นางชไมพร  โยธาวุฒิ 

2646 นายประสิทธิ์  สุวรรณศร 
2647 นายสุเมธ  ศิริลักษณ์ 
2648 นางวนิดา  อัศวชัยสัจจา 
2649 นางนวลทิพย์  ศิริกุล 
2650 นายภวังค์  ชัยวินิจ 
2651 นายสุรพล  อธิสุมงคล 
2652 นายก่อเดช  แข็งกล้า 
2653 นายพงศ์ธร  บรรณโศภิษฐ์ 
2654 นางอนงค์  ชานะมูล 
2655 นายวรรณะ  ทองมี 

2656 นายสุข  แสนงาม 
2657 นายนภดล  แก้วคําไสย์ 
2658 นายสันธาน  มั่นคง 
2659 นางมณีรัตน์  สิริกวินกอบกุล 
2660 นายพิชัย  จันที 
2661 นายวัชระ  ฟองตระกูล 
2662 นายขจรศักดิ์  ยวงทอง 
2663 นางส้มลิ้ม  จําปาเงิน 
2664 นายวงศ์วิวรรธ  ธนูศิลป์

9. ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก ประจําปี 2556 (รวม , , .00 บาท)
เด ือน จ ํานวน(คน) จ ํานวน(บาท) 

มกราคม 12,604 624,155.00 
กุมภาพันธ์ 12,593 623,560.00 

มีนาคม 12,572 622,420.00 

เมษายน 12,559 62 , .00 

พฤษภาคม 12,539 620,695.00 

มิถุนายน 12,531 620,295.00 

เด ือน จ ํานวน(คน) จ ํานวน(บาท) 

กรกฎาคม 12,519 619,5 .00 
สิงหาคม 12,515 619,285.00 

กันยายน 12,510 618,885.00 

ตุลาคม 12,509 618, .00 

พฤศจิกายน 12,507 618,315.00 

ธันวาคม 12,494 617,695.00

10. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ประจําปี 2556
จํานวน 69 คน เป็นเงิน 268,000.00 บาท 

รายละ 1,000 บาท จ ํานวน 5 คน 

1 นางมณี บูชาดี 

2 นายอัครพงษ์ บรรจงการ 

3 นายเบ็งจะ ตรีสาร 

4 นายสมบัติ ลิบงามเลิศ 

5 นายสุรัตน์ พ่วงประจง 
รายละ 3,000 บาท จ ํานวน 29 คน 

6 น.ส.แสงดาว ปานแหลม 

7 นายสกุล ทัดเกษร 

8 นายณรงค์ วงษ์บําหรุ 

9 น.ส.ศิริพร วงศ์กําภู 

10 น.ส.สุกัญญา กสิณศักดิ์ 

11 นายพงศ์อมร คชศิลา 

12 นายชาญยุทธ กุลสูงเนิน 

13 นางสมพิศ จอมพระ 

14 นางสุวิมล พรหมประสทิธิ์ 

15 นายวรวิทย์ ลงวุฒิ 

16 น.ส.กมลรัตน์ ชูใจ 
17 นางปักอี ทองเทพ 

18 น.ส.ขนิษฐา รักษาสัตย์ 

19 นายศักดิ์ณรงค์ เหมธานินทร์ 

20 น.ส.รุ่งทิวา กิจเจริญนันทเชาว ์

21 น.ส.พรปวีณ์ แสงแก้ว 
22 น.ส.เตือนใจ ศุภนคร 

23 นางเล็ก สินสมบัติ 

24 นายวุฒิชัย ปักกลาง 

25 นายวีรพงษ์ คํามาก 

26 นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย์ 

27 นายปพน ปิยะกุล 

28 นางนัฐธิดา แสงภู่ 

29 นายปรัญญา เสนาฤทธิไกร 
30 นายมนู สาบุตร 

31 นายลือสัก สักพันธ์ 

32 น.ส.สิรยา รัตตนวิเชียร 

33 นายรวีโรจน์ ผิวงาม 

34 น.ส.ขนิตถา ศรีวิมล 

รายละ 4,000 บาท จ ํานวน 34 คน 

35 นายโกมินทร์ เวินเก่าน้อย 

36 นายอุดร เง ินตัน 

37 นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง 

38 นายมานิตย์ ปิ่นศักดิ์ 

39 นายขจร คิดหา 

40 นางวรรณา อ่อนน่วม 
41 นายณรงค ์โพธาชัย 

42 นายเอนก ทรัพย์พันธ์ 

43 นายนิกร พลตื้อ 

44 นายศักดา จันทรา 

45 นายประทีป นิธิสุวรรณ 
46 นายประกอบ นพกาศ 

47 นายประสาท จิตต์วารี 

48 นายทวีป ล้อมวงษ์ 

9. ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก ประจําปี 2556 (รวม , , .00 บาท)
เด ือน จ ํานวน(คน) จ ํานวน(บาท) 

มกราคม 12,604 624,155.00 
กุมภาพันธ์ 12,593 623,560.00 

มีนาคม 12,572 622,420.00 

เมษายน 12,559 62 , .00 

พฤษภาคม 12,539 620,695.00 

มิถุนายน 12,531 620,295.00 

เด ือน จ ํานวน(คน) จ ํานวน(บาท) 

กรกฎาคม 12,519 619,5 .00 
สิงหาคม 12,515 619,285.00 

กันยายน 12,510 618,885.00 

ตุลาคม 12,509 618, .00 

พฤศจิกายน 12,507 618,315.00 

ธันวาคม 12,494 617,695.00
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49 นายสิทธิศักดิ์ ภู่เนตร 

50 นายสมศักดิ์ นรสิงห์ 

51 นายพยับ พูลเลิศ 

52 นายจํารูญ ศรีเชียงสา 

53 นายสุรัติ ทองเทพ 
54 นายอนา อนาวิโล 

55 น.ส.ดวงพร วัฒนากวิน 

56 นายวิโรจน์ ศิริพันธุ์ 

57 นายพิเชษฐ์ บุญมา 

58 นายศักดิ์สิทธิ์ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 

59 นายสมบรูณ์ ทูลกิจใจ 
60 น.ส.วรพรรณ์ ปรีดีวงษ์ 

61 นายณัฏฐภู ภูเจริญ 

62 นายเหมืองเพชร ไชยปัญญา 

63 นายชาญวิทย์ อัครศรีวร 

64 นางอรษา เสรีจติวิชิต 

65 นายขวัญชัย บุญเมือง 
66 นายภาสกร ทองคํา 

67 นางสมมารถ บางประดิษฐ์กุล 

68 นายอนุชิต สุขัมมาศ 
รายละ 40,000 บาท จ ํานวน 1 คน 

69 นายคม ชัยภักดี

   

11. รายชื่อผ ู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ ื่อช่วยเหล ือสมาชิกเน ื่องมาจากปฏิบัติราชการ ประจ ําปี 2556  
จํานวน 1 คน เป็นเงิน 10,000.00 บาท  

1 นายชาติชาย สุขทวี 
 

12. รายชื่อผ ู้รับเงินทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหร ือเป็นโสด ประจําปี 2556  

จํานวน 56 คน เป็นเงิน 168,000.00 บาท  
1 นายสว่าง สีตะวัน 

2 น.ส.ปราณี ลีละวัฒนากูล 
3 น.ส.สุธิสา สุราทะโก 

4 น.ส.บุศบรรณ บรรจงคณิต 

5 น.ส.อารีรัตน์ อยู่ผ่อง 

6 น.ส.พัชรนันท์ ทิพย์ภักดี 

7 น.ส.ชฎาธร ทับแห 
8 นายนเรศ สุรชีวะ 

9 นางวัลภา สมเกื้อ 

10 น.ส.จันทนา ไวยพารา 

11 น.ส.รักชนก ชาญช่าง 
12 นายกิตติ ตั้งปอง 

13 นายสาฑร ทองกลับ 

14 นายฐิตินันท์ ขยันการ 

15 นายสมหวัง ผลโภชน ์

16 นายสมพงษ์ ล่องสุวรรณ 
17 น.ส.วราภรณ์ มาตย์ภูธร 

18 น.ส.เบญจวรรณ สุภารัตน์ 

19 น.ส.นพรัตน์ อินทรธ์งชัย 

20 นายธัญยธรณ์ ธนรัชต์เรืองกิจ 

21 น.ส.อรพันธ์ จิตต์อารีกุล 
22 น.ส.ศุภลักษณ์ ศิริมงคล 

23 น.ส.อาภรณ์ เชื้อรุ่งโรจน์ 

24 นายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ 

25 นายดํารง หาญอาษา 
26 นางสมจิตต์ ตันพานิช 

27 นายรัชศักดิ์ จันทกิจ 

28 นายกิตติชัย ภู่เจริญ 

29 นายศิลา พิพัฒสกุลการ 

30 นายทนงเดช สุนทรวรจันทร์ 
31 น.ส.เกษณีย์ พิทักษ ์

32 น.ส.จุฬาลักษณ์ สมหาญวงศ ์

33 นายประมอญมิตร ทนทาน 

34 นายสามารถ จริยานุวัฒน์ 

35 น.ส.สุจิตรา เสถียรกาล 
36 นายชัยสิทธิ์ สันติมิตร 

37 นายสมพล เวียงนิล 

38 นายประพันธ์ เจตอารีทรัพย์ 

39 น.ส.ศุภลักษณ์ แก้วกังวาล 
40 นางวนิดา ศรีสุทธิพันธ์ 

41 นายนิรัญ แก่นจันทร์ 

42 น.ส.ณัฐนันท์ พูลประโยชน์ 

43 น.ส.จรรยา อินทรเสวก 

44 น.ส.ฐิติยารัตน์ รัตติยากรณ์ 
45 น.ส.ธัชพร บริสุทธิพันธุ์ 

46 นายนิวัฒน์ สุขเสนีย์ 

47 น.ส.ชญานุตม์ คงสมทอง 

48 น.ส.พนิดา เสสเดช 

49 น.ส.ดวงดาว แพทย์เจริญ 
50 น.ส.อาภรณ์ อุดมศิลป์ 

51 น.ส.สุกาญจนา จันทวรรณ 

52 นายมนิด เพชรกันหา 

53 นายชีวิต อักษรสิทธิ์ 
54 นางภูสิน เกตานนท์ 

55 นางพอตา สิงห์สาธร 

56 น.ส.ณัฐพันธ์ ตรีชิต

 
13. รายชื่อผ ู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาช ิก ประจ ําปี 2556  

จํานวน 255 คน เป็นเงิน 1,115,747.11 บาท  
ล ําดับ  ชื่อ-สกุล จ ํานวน(บาท) 
1 นายพิรัตน์ จ่าชัยภูมิ              2,000.00  

2 นายจรินทร์ เปียนวม              2,000.00  

3 นายสถิตย์ ถินนา               2,000.00  

4 นายน้อย หนูไขว               2,000.00  

5 นายสมศักดิ์ แก้วปาน             2,000.00  

6 นายเสกสรร สกุลเพชรทองคํา      2,000.00  

7 นายอิทธิพล ไสยวงศ์              2,000.00  

8 น.ส.อติพร ธวิทย์ชัยพร          2,000.00  

9 นายทวีป ไกรเกษ               2,000.00  

10 นางอําไพ พิริยะภรณ์              2,000.00  

11 นายนิวัฒน์ คํางาม               2,000.00  

12 นายจักรศิลป์ อินทรจร          2,000.00  

13 นายกฤษฎา สุภาพไพบูลย์     2,000.00  

14 นายมานพ ณ นคร               2,000.00  

15 นางสมเสมอ พรชวรัตน์            2,000.00  

16 นางระพี สมสนิท               2,000.00  

17 นายวีรพล กุลมาตย์               2,000.00  

18 นายดอกรัก บุญค้ําชู              2,000.00  

19 นางจินตนา ข่ายม่าน              2,000.00  

20 นายนิพนธ์ พลพยัคฆ์กุล          2,000.00  

21 นายธนู ขันติศุข               2,000.00  

22 นางจิรพร โกมลรุจิ               2,000.00  

23 นายวิโรจน์ พิมมานโรจนากูร      2,000.00  

24 นายยุทน เชื้อบุญมี               2,000.00  

25 นายดํารงเกียรติ มิตรภักดี         2,000.00  

26 นายไพฑูรย์ เจนเจริญพันธ์        2,048.00  

27 นายแสวง ฉาดฉาน               2,052.80  

28 นายคําสุข พรมกันทา             2,060.80 

29 นายนิรมิต จัตุปา               2,070.00  

30 นายณรงค์ เพ็งรอด               2,098.50  

31 นางพิทยา อินทร์แก้ว            2,121.70  

32 นางฉลวย ลิ้มสกุล               2,185.60  

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
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33 นายเขียว ธรรมธิ 2,195.20  

34 นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร          2,216.80  

35 นายโฉ๊ะ ยังหาด 2,262.70  

36 นายไพโรจน์ นาคบาง         2,274.00  

37 นางศรีพรรณ นิ่มนวล 2,280.00  

38 นายเจียร สุวรรณชาตรี            2,300.40  

39 นายตั๋น มณีโต 2,387.00  

40 นางนวล โพธิ์ทอง 2,393.60  

41 นายสมศักดิ์ นรสิงห์ 2,420.40  

42 นางแสงหล้า จันต๊ะพรหม          2,425.50  

43 นายบุญรอด นกเล็ก 2,456.10  

44 นายธงชัย ฝั้นเต็ม 2,465.00  

45 นางรชัดา มากกุญชร 2,478.60  

46 นายบุญทอง ชัยวงศ์ 2,500.50  

47 นางสุวิมล เผ่าวนานนท์          2,543.20  

48 นางวิลาวัลย์ ตินตะศิริ 2,549.70  

49 นายวิเชียร อ้มเถื่อน 2,561.90  

50 นายประสิทธิ์ บุญชัย 2,587.20  
51 น.ส.สําออย ศรีบุญไทย            2,605.44  

52 นายภูริภัณฑ์ ทองวิจิตร           2,640.00  

53 นายยิ่งศักดิ์ ลิ่มสกุล 2,668.80  

54 นายสมชาย พรมเอี้ยง 2,709.00  

55 นายเกรียงศักดิ์ อรุณ 2,718.90  

56 นางนิภา คล้อยใหญ่ 2,721.00  

57 นายสมศักดิ์ ทะเลน้อย           2,739.00  

58 นายปุรดิษฐ์ พิณแพทย์           2,769.25  

59 นายชุมพล สุขเกษม 2,800.00  

60 นายสุเทพ ทองศิริพันธ์            2,815.20  

61 นายสมัย อโณทัย 2,822.00  

62 นายไว แซ่ลิ้ม 2,871.00  

63 นายสมบูรณ์ กาศมณี            2,900.70  

64 นายบุญช่วย แพรงสุวรรณ         2,928.25  

65 นายอุทัย ศิลปศร 2,930.80  

66 นายสมโภชน์ วิจิตร 2,959.95  

67 นางจวน บางพุก 2,993.45  

68 นายวิไล จันดาหัวดง 3,032.10  

69 นายสุจิตร อยู่มั่น 3,064.50  
70 นายบุญเพ็ง ดาแก้ว 3,080.85  

71 นางอุดมวรรณ ก้าวสัมพันธ์     3,092.40  

72 นางวิไล เม่นขํา 3,096.05  

73 นายอภิชัย ศรีใส 3,106.00 

74 นายสมศักดิ์ ทรวงชมพันธ์      3,117.00  

75 นายเอนก ลิ้มประเสริฐ           3,169.80  

76 นายประภาส พิทยากุลพงศ์        3,172.05  

77 นายสมทรง บุญแจ่ม 3,178.40  

78 นายเกตุ ศรีวิราช 3,197.70  

79 นายช่วง ดอนน้อย 3,221.00  

80 นายหลิน สาดเอี่ยม           3,226.20  

81 นายแจ๊ว กลอยเดช        3,240.90  

82 นายสมศักดิ์ ไพรเถื่อน        3,250.00  

83 นายประจบ พุฒแก้ว       3,255.00  

84 นายอินหวัน วงศ์ฝั้น      3,260.40  

85 นายบุญสม อภิรักษ์วงศ์       3,277.50  

86 นางอุบล เลาสิน 3,278.10  

87 น.ส.ละเอียด ศิริสายัณห์ 3,284.10  

88 นายสมศักดิ์ อินนาค 3,288.90  

89 นางปราณี ภูแก้ว       3,294.75  

90 นายประทวน ชํานาญ         3,296.50  

91 นายผจญ บุญจวบ 3,335.00  

92 น.ส.ทวี อิสรานนทกุล         3,336.30  

93 นายสมยศ รงค์ทอง 3,338.10  

94 นายธานินทร์ วงษ์นิกร      3,345.90  

95 นายถวิล เปียมี 3,353.00  

96 นายสุภัทร สารรัตน์           3,362.00  
97 นายสหัส รัตนะกรี 3,364.20  

98 นางศรีสมร หล้ารินทร ์          3,367.10  

99 นายเสรี บุตตะชา 3,387.70  

100 น.ส.อําไพวรรณ สุวรรณประภา   3,412.20  

101 นายวัน สุวรรณชาติ 3,413.20  

102 นายซัก วิทยายนต์ 3,439.00  

103 นายสมคิด บัวบาง 3,568.95  

104 นายนิเวช ทรงกลิ่น 3,571.00  

105 นายมนัส ฉวี 3,575.35  

106 นายลี มณีทอง 3,579.60  

107 นางญิบพันธ์ บุญญวงศ์         3,581.90  

108 นายซีน บูชาดี 3,583.80  

109 นายสุรพงษ์ พันธุเดช            3,593.10  

110 นายอนุศาสตร์ ไชยมงคล        3,617.25  

111 นายสาธิต สิงห์อมร 3,629.85  

112 นายประยูร อักษรทอง           3,690.50  

113 นายถาวร รัตนวงษ์          3,703.35  

114 นายนิพนธ์ พิมพ์เสนา           3,719.25  

115 นายวิฑูรย์ แก้วปลอด           3,790.40  
116 นายประจวบ เจ็กพูน            3,811.00  

117 นายสุวิทย์ ลิ้มสุวรรณ           3,811.50  

118 นางอัมภา ทักษิยานนท์      3,865.00  

119 นายสนธิชัย เขียวมาลี          3,865.15  

120 นายทศพล ทิพย์เนตร          3,998.50  

121 นายหลาง สลุงอยู่ 4,006.00  

122 นายสมศักดิ์ วาศรี 4,036.00  

123 นายอ้าย ยะวงศ์ 4,051.75  

124 นายสายันต์ ลุนาวัน          4,071.10  

125 นายสุรชัย วิทยาประภากร      4,140.00 

126 นางพงศ์จินต์ เชื้อสกุล           4,185.50 

127 นายไชยยงค์ ธนารักษ์     4,188.00 

128 นายไสล ไชยมงคล 4,211.90 

129 นายประยูร แสนจันทร์           4,227.60 

130 นายนําชัย เลิศพัฒนภิญพงศ์     4,246.20 

131 นายทวี จ้อยศิริ 4,246.25 

132 นายสม จิตตประพันธ์           4,247.96 

133 นายสวัสดิ์ รัชฎาวรรณพงษ์       4,271.40 

134 นายเอียด ชุมจันทร์           4,274.55 

135 นายธีระ นิ่มคํา 4,281.00 

136 นายสมโภชน์ อุปสรรค์          4,297.50 

137 นายกฤติน สินธุรงค์          4,327.50 

138 นายอุสมาน อับดลเล๊าะ       4,329.60 

139 นายวิจิตต์ ใจจันทึก 4,339.65 

140 นายสํารวย ยินดีอารมณ์       4,348.05 

141 นายพันธ์ คํามาเกี๋ยง            4,361.50 

142 นายคม ชัยภักดี 4,362.40 
143 นายแถมชัย ศรีสําราญ    4,372.80 

144 นายยงยุทธ พูนเกษม        4,422.60 

145 นายธีรวัฒน์ บุญฤทธิ์      4,439.60 

146 นายบุญยก สามเกลียว        4,475.00 

147 นายพนมมาศ ยอมเยาว ์       4,494.60 

148 นายสนั่น บุญเสมแสน        4,504.90 

149 นายอําพันธ์ บุญมาดํา        4,526.50 

150 นายสนม ฤกษ์เจริญ         4,527.60 

151 นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว         4,538.40 

152 นายเจษฎา แก้วโชติ            4,556.50 

153 นายชํานิ เวียงบาล 4,595.10 

154 นายโสพิต นวลจันทร์           4,653.00 

155 นายสํารวย หนูแสง 4,684.70 

156 นายนพรัตน์ ศรีสังข์ 4,725.00 

157 นายทรงชัย สมณะ 4,732.25 

158 นายอุดร รัตนรัตน์ 4,735.50 

159 นายยุทธนา ดาวเด่น            4,768.75 

160 นายสุวิทย์ โอฐงาม 4,789.05 

161 นายใบ สุภาพพูล 4,798.80 
162 นายแสน ช้างแก้ว 4,825.20 

163 นายปกาสิต นุชมี 4,858.80 

164 นายสมศักดิ์ ธรรมชาติ           4,897.20 

165 นายนิรมย์ บุญเหมือน           4,926.70 

166 นายสุริยา สุวรรณกุล           4,960.00 

167 นายบัญชา ทองอนันต์        4,990.00 

168 นายต๋า ผงสุภา 5,027.10 

169 นายอนันต์ โตวิริยะเวช          5,046.00 

170 นายบัญญัติ น้ําเง ิน 5,049.60 
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171 นายอากาศ สวนอินทร์          5,059.50  

172 นายสมศักดิ์ จรจาก 5,073.00  

173 นายเกษม ก่อกระโทก         5,107.15  

174 นายทอน ชนะ 5,107.15  

175 นายวัชรินทร์ วิเชียรนพรัตน์     5,136.00  

176 น.ส.อุษา พิจิตรศิริ 5,183.75  

177 นายจักรี ละครวงศ์ 5,226.00  

178 นายวีรศักดิ์ ไอยรากาญจนกุล     5,230.90  

179 นายปัญญา เสือคล้าย           5,290.40  

180 นายทวี พลพันธ์   5,364.00  

181 นายจํานงค์ บุญอึ่ง 5,473.00  

182 นายกมล ด้วงพันนา            5,486.80  

183 นายเฉลิม เพียช่อ 5,498.85  

184 นายสัมพันธ์ มรกตคันโธ         5,519.90  

185 นายสุรพงษ์ วงษ์มีพันธ์         5,540.70  

186 นายพิชัย จอมศรีประเสริฐ        5,679.60  

187 นายเชิดชัย ยศไกร 5,724.00  

188 นายชัชวาลย์ พิศดําขํา           5,730.75  
189 นายพฤฒ เตชะวัฒนาบวร       5,772.80  

190 นายประเสริฐ เมืองมูล           5,830.00  

191 นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ 5,909.61  

192 นายสุรพล มะโนสา 5,948.60  

193 นายธานี มนลูักษณ์ 5,958.40  

194 นายไพฑูรย์ ตนพยอม           6,005.25  

195 นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย์          6,197.35  

196 นายณรงค์ ทองขจร 6,224.60  

197 นายบุญช่วย พานิชย์ 6,238.75  

198 นายไชยรัตน์ ทองก้อน           6,255.90  

199 นายสมโพธิ์ อ่อนเกตุพล         6,608.70  

200 นายธนิศวร โพธิ์เนียร            6,708.90  

201 นายจุริวัตร วนหิรัญกุล         6,740.40  

202 นายสมเกียรติ กิจยุทธชัย        6,926.45  

203 นายทองมั่น แจ้งใจธรรม         7,000.00  

204 นายสมเกียรติ ภูมิดิษฐ์          7,000.00  

205 นางอวยพร อาภาพิพัฒน์กุล      7,000.00  

206 นายชลาทร ศรีตุลานนท์        7,000.00  

207 นายสมศักดิ์ เถินบุรินทร์        7,000.00  

208 น.ส.พวงผกา จันทร์ศรี         7,000.00  

209 นางพนิตตา บุญเพิ่ม            7,000.00  

210 นางไพรินทร์ เชื่อมชิต        7,000.00  

211 นายดนุชา ดะเซ็ง 7,000.00  

212 นายภิญโญ ผลเจริญ           7,000.00  

213 น.ส.กาญจนา เศรษฐกร          7,000.00  

214 นายทักษ์ จารุวัฒนานนท์        7,000.00  

215 นางดวงพร ตันวัฒนธนากุล    7,000.00  

216 นายศรจักรพร จ.ชมประสพ     7,000.00  

217 นายเชิงชาย แก้วพุกผา       7,000.00  
218 นายดํารงศักดิ์ สมวัฒนศักดิ์     7,000.00  

219 นายการุณย์ ไชโยราษฎร์       7,000.00  

220 นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย์      7,000.00  

221 นายสิทธิชัย หาญวณิชย์เวช     7,000.00  

222 นายสวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์          7,000.00  

223 นายธรรมศักดิ์ พิทักษ์จารุพันธ์   7,000.00  

224 นายประวิทย์ ศรีโตนด          7,000.00  

225 นางมณีวรรณ์ พัฒนะโชติบูรณ์   7,000.00  

226 นายจุมพล ธรรมเขตต ์          7,000.00  

227 นายพิชัย จินาพันธ์ 7,000.00 

228 นางศิริวรรณ ลําดับวงศ์        7,000.00 

229 นายโสพล เอกสุข 7,000.00 

230 นายบรรลือ ต.วัฒนผล           7,000.00 

231 นายวิศาล เลิศนิติวงศ์         7,000.00 

232 นายเฉลย แตงจันทึก         7,000.00 

233 ว่าที่ร.ตสุรพล วงศ์สําราญ        7,000.00 

234 นายสุพล กุลศรี 7,000.00 

235 นายคารม สําเนียง 7,000.00 

236 นายพัฒนพล บุญยงค์        7,000.00 

237 นายชุมพล เวศพันธุ์           7,000.00 

238 นายศุภชัย วิเศษกุล           7,000.00 

239 นางประภาพร ศิลาคม          7,000.00 

240 นายทวีศักดิ์ หงษ์บิน           7,000.00 

241 นายสุรเด่น สัญญอาจ         7,000.00 

242 นายธีระนันท์ อ่อนเรือง         7,000.00 

243 นายกิตติ ตั้งปอง 7,000.00 

244 นายณรงค์ นครพันธ์        7,000.00 

245 นางศจีรัตน์ บุญชิต 7,000.00 

246 นายอํานวย อุบลศรี           7,000.00 
247 นายจุลพล สุภาพรเหมินทร์  7,000.00 

248 นายเกษม รัตนศิริ 7,000.00 

249 นางจิราพร ทองหล่อ   7,000.00 

250 นายประสาท สืบสุข   7,000.00 

251 นายประดิษฐ์ เจริญสุข   7,000.00 

252 นายเลอชัย จําปา 7,000.00 

253 นางสุดารัตน์ คงมั่น     7,000.00 

254 นายธาดา เสาวลักษณ์   7,000.00 

255 นายฉัตรอุดม แก้วรุ่งเรือง    7,000.00 

14. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจําปี 2556
จํานวน 255 คน เป็นเงิน 1,721,000.00 บาท 

รายละ 1,000 บาท จ ํานวน 554  คน 
1 นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิธรรม    1,000.00 

2 นายวิริยะ เกชรารัตน์    1,000.00 

3 นายวิจิตร เกษสัมมะ    1,000.00 

4 นายวิชัย สอนสมภาร    1,000.00 

5 นายอุทัย ทิพย์บรรเทิง    1,000.00 

6 นายวงศ ์ทองปั้น    1,000.00 

7 นายวิเศษ รุ่งสอาด    1,000.00 

8 นายบุญพบ ดอนชัย    1,000.00 

9 นายปรีชา เส้งรอด    1,000.00 

10 นายอดุลย์ สัทธรรมนุวงศ์    1,000.00 

11 นายเจริญ ผ่องใส    1,000.00 

12 นายสมคิด วงศ์ติ่ง    1,000.00 

13 นายเสกสรร ทรวงแก้ว    1,000.00 

14 นายวิษณุ กุมภคาม    1,000.00 

15 นายจรัญ แสนธิ    1,000.00 

16 นายโชคชัย มณีนาค    1,000.00 

17 นายเกษม สหพัฒนวนา    1,000.00 

18 นางล้ํา รัตนากร    1,000.00 

19 นายประสิทธิ์ ศุภลักษณ์    1,000.00 

20 นายอํานวยพร ไวทยการ    1,000.00 

21 นายขวัญอยู่ วงค์นิ่ม    1,000.00 

22 นางอรุณี ปิ่นทอง    1,000.00 

23 น.ส.สุวินชา ดิเรกวัฒนะ    1,000.00 

24 นายธาดา ชํานาญกิจ    1,000.00 

25 นายสุเทพ คีมกระโทก    1,000.00 

26 นายประทุม บุญเลิศ    1,000.00 

27 นายสุรพล เจริญรักษ์    1,000.00 

28 นายสุวิทย์ จันทราภรณ์    1,000.00 

29 นายพนม ควันธรรม    1,000.00 

30 นายสามารถ อภินันทโน    1,000.00 

31 นายจํานงค์ จงเจริญ    1,000.00 

32 นายดําริห์ สิงห์โต    1,000.00 

33 นายวีระ นาคศรีสุข    1,000.00 

34 นายเที่ยง ด้วงปันตา    1,000.00 

35 นายวัลลภ บังเกิดผล    1,000.00 

36 นายสุเทพ กลิ่นจันทร์    1,000.00 

37 นายสุรินทร์ วินิจฉัย    1,000.00 

38 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์    1,000.00 
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39 นางสมจิตร ศรีสุริยะ    1,000.00 

40 นายสวัสดิ์ ดุลยพัชร์    1,000.00 

41 นายชัยยุทธ แม่นยํา    1,000.00 

42 นายเดชชาต ิหาญสิทธานนท์    1,000.00 

43 นายคําม่วง แสนบุตร    1,000.00 

44 นายประเสริฐ คนต่ํา    1,000.00 

45 นายอดุลย์ ภูยาธร    1,000.00 

46 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม    1,000.00 

47 นายเทพ มณฑากุล    1,000.00 

48 นายสนอง เกิดในมงคล    1,000.00 

49 นายสมลักษณ์ เง ินแย้ม    1,000.00 

50 นายเยื้อ วรรณบวร    1,000.00 

51 นายพินิจ เจียมภิรมย์ศักดิ์    1,000.00 

52 น.ส.ไพวรรณ เล็กอุทัย    1,000.00 

53 นายพิชิต เจริญชัยสงค์    1,000.00 

54 นางดวงพร ปิยางสุ    1,000.00 

55 นางสุคนธ์ ชูสุวรรณ    1,000.00 

56 นางจารุณี วงศ์ข้าหลวง    1,000.00 
57 นายพิจิตร ชัยรัตนาอาภรณ์    1,000.00 

58 นายศุภดิษฐ์ สันติเดชา    1,000.00 

59 น.ส.ลัดดาวัลย์ ล่ามกิจจา    1,000.00 

60 นางพิศมัย ประทุมมณี    1,000.00 

61 นางประยูร วรรณคุณ    1,000.00 

62 นายพงศกร อินทรกําเนิด    1,000.00 

63 นายจิระศักดิ์ สุทธิสมบูรณ์    1,000.00 

64 นางวรรณี วงษ์วิจิตร    1,000.00 

65 นายชาญชัย ชาญยุทธกูล    1,000.00 

66 นายจิระ จินตนุกูล    1,000.00 

67 นายพินิจ ประสารบุญ    1,000.00 

68 นายอนุพันธ์ อินทะมุสิก    1,000.00 

69 นายพล ชูช่วย    1,000.00 

70 นายบรรลือศักดิ์ อวยพร    1,000.00 

71 นายปะเปี๊ยะ ลําใยงาม    1,000.00 
72 นายณรงค์ชัย มารุ่งเรือง    1,000.00 

73 นายแสงอนันต์ รัตนโกมล    1,000.00 

74 นายทา เมืองแก้ว    1,000.00 

75 นางทิพย์วารี สมพงษ์    1,000.00 
76 นายอาคม เวทย์สุภาสุข    1,000.00 

77 นางนันทิยา ทิพย์รักษา    1,000.00 

78 นายปรีชา ศรีทวีป    1,000.00 

79 นายอนันต์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์    1,000.00 

80 นายนันทวัฒน์ รัตนโพธิวัฒน์    1,000.00 

81 นายเฉลิม สุลัย    1,000.00 

   1,000.00 

   1,000.00 

82 น.ส.วีนัส ศรีพงษ์ 

83 นางนพวรรณ จันทรเนตร 

84 นายวินัย ปัญญาธัญญะ    1,000.00 

85 นายณรงค์กร นิลกาญจน์    1,000.00 

86 นายภุชงค์ ธรรมานุวงศ์    1,000.00 

87 นางพรพิมล ทองคงหาญ    1,000.00 

88 นายธน ูบุญทรง    1,000.00 

89 นายวรรธนะ แสงโสดา    1,000.00 

90 น.ส.ประโลม โพธิเพ็ง    1,000.00 

91 นายโสมนัส เวชพันธุ์    1,000.00 

92 นางสงวน ไข่แก้ว    1,000.00 

93 นางสมจิตต์ พรหมบุตร    1,000.00 

94 นายบรรเจิด สุทธิฤกษ์    1,000.00 

95 นายเดโช ปลื้มใจ    1,000.00 

96 นายประสิทธิ์ กําทอง    1,000.00 

97 นางบุญนํา วงศ์สุวรรณ    1,000.00 

98 นายประวัติ หิรัญญสมบัติ    1,000.00 

99 นายสุนทร สุจริตธรรม    1,000.00 

100 นายชํานาญ สุขศรีงาม    1,000.00 

101 นายไพบูลย์ สาลีทอง    1,000.00 

102 นายพล คูรณารักษ์    1,000.00 
103 นายยัณห์ ทักสูงเนิน    1,000.00 

104 นายบุนนาค กลีบจําปี    1,000.00 

105 นายพนม ผุดเพชรแก้ว    1,000.00 

106 นางยินดี สลักลาย    1,000.00 

107 นางระเบียบ วังศรี    1,000.00 

108 น.ส.สุขศรี ยิ้มใจบุญ    1,000.00 

109 นายประสิทธิ์ ธงหนึ่ง    1,000.00 

110 นายณรงค์ ขําหิรัญ    1,000.00 

111 นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์    1,000.00 

112 นางระเบียบ มาตะราช    1,000.00 

113 นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ    1,000.00 

114 นายวิทูร เชาว์นวม    1,000.00 

115 นายทองคํา สีพูแพน    1,000.00 

116 นายถวัลย์ ภิญญสาสน์    1,000.00 

117 น.ส.อํานวย อุบลศิลป์    1,000.00 

118 นายสันติภาพ วรรณเพิ่มพูล    1,000.00 

119 นายสมบัติ เครือบุญราช    1,000.00 

120 นางบุญชู ศรบุญทอง    1,000.00 

121 นางพรรณอร พินิจอักษร    1,000.00 
122 นายวิเชษฐ์ ลาภยศ    1,000.00 

123 นายธงชัย สวพงศ์    1,000.00 

124 นายมานิจ ไชยนอก    1,000.00 

125 นายสากล ทองคําจันทร์    1,000.00 

126 นายประเสริฐ จิตสมบูรณ์มิตร   1,000.00 

127 นายพิชิต สุโขทัย    1,000.00 

128 นายนริศ ต่างสุข    1,000.00 

129 นายบวรพล ภู่จิรเกษม    1,000.00 

130 นายถาวร เพียรมาก    1,000.00 

131 นางชมชื่น คําพุฒ    1,000.00 

132 นางจันทร์อบ วงศ์สัมพันธ์    1,000.00 

133 นายชาต ิลาภมาก    1,000.00 

134 นายสงคราม บรรจงแจ่ม    1,000.00 

135 นายพัตร์ ทาเพี้ยง    1,000.00 

136 นายประภาส เพิ่มพูน    1,000.00 

137 นายทนงศักดิ์ ศักดิ์สวัสดิ์    1,000.00 

138 นางวรัญญา วังใน    1,000.00 

139 นายสําฤทธิ์ ประดิษฐ์ค่าย    1,000.00 

140 นายสงวน เหล่าดวงศรี    1,000.00 

141 นายสุรินทร์ ยศอักษร    1,000.00 

142 นายสันต์ จันทร์เปล่ง    1,000.00 

143 นางนงคราญ กุลณดี    1,000.00 

144 นายวิฑูรย์ จเร    1,000.00 

145 นายดํารงค์ เหมือนภักตร์    1,000.00 

146 นางบุปผาชาติ รักษ์หิรัญ    1,000.00 

147 นางบุญสืบ เอี่ยมขํา    1,000.00 

148 นายนพดล ขันมณี    1,000.00 
149 นายไพโรจน์ สุกันฑา    1,000.00 

150 นายณรงค์ สิทธิวัง    1,000.00 

151 นายไพจิตร วิบูลย์พงศ์    1,000.00 

152 นายสอน กิตติสร    1,000.00 

153 นายหลักชัย หุตะมาน    1,000.00 

154 น.ส.ขนิษฐา ดิษฐบรรจง    1,000.00 

155 นายณัฎฐพล คันธารัตน์    1,000.00 

156 นายปี้ ภู่กลาง    1,000.00 

157 นางแจ่มจันทร์ พิริยะพงศ์    1,000.00 

158 นายประเชิญ จันทะเบ้า    1,000.00 

159 นายชลอ แสงประเสริฐ    1,000.00 

160 นางสุชาดา อํานวยวิวัฒน์    1,000.00 

161 นายประเสริฐ เถื่อนบัวระบัติ    1,000.00 

162 นายกวีพนธ์ โคตรุชัย    1,000.00 

163 นายสมบูรณ์ อื้อจรรยา    1,000.00 

164 นายทรงชัย มณีอินทร์    1,000.00 

165 น.ส.รัชนี วชิโรดม    1,000.00 

166 นางนิตยา ภูรีวิโรจน์กุล    1,000.00 

167 นายณกรณ์ โพธิสุนทร    1,000.00 
168 นายวารินทร์ จิระสุขทวีกุล    1,000.00 

169 นายสมประสงค ์โยธาจุล    1,000.00 

170 นายสุเทพ เหลืองณะลาภีร์    1,000.00 

171 นายไพโรจน์ ภิญโญสรศักดิ์    1,000.00 

172 นายทว ีภุมรินทร์    1,000.00 

173 นายประสาท จินตรานันต์    1,000.00 

174 นายไตรรัตน์ ศรีสุราช    1,000.00 

175 นายขรรค์ชัย ศรีสุริยะ    1,000.00 

176 นายวิชิต พัฒนโกศัย    1,000.00 
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177 นายวิจิตร บุ้งทอง    1,000.00 

178 นายสมใจ บุญประสิทธิ์    1,000.00 

179 นางประวิง สุขสวัสดิ์    1,000.00 

180 นายธีรพงษ์ งามวิไลรัตน์    1,000.00 

181 นางเกษร อินทราวิวารัตน์    1,000.00 

182 นายพิชัย พานิชกุล    1,000.00 

183 นายจิตต์ นาดนุกูล    1,000.00 

184 นายพงษ์ชัย ไชยพงศ์    1,000.00 

185 นายวรัท พรหมโชติกุล    1,000.00 

186 นางสมเตือน ตรีชิตร์    1,000.00 

187 นายสมุด ฟองน้ํา    1,000.00 

188 นายพิสิฎฐ เนียมทรัพย์    1,000.00 

189 นายประสงค ์ซื่อมาก    1,000.00 

190 น.ส.ชัญญาภัค สรรพศร ี    1,000.00 

191 นายบพิตร มณีรัตน์    1,000.00 

192 นายอนวัทย์ สุโขธนัง    1,000.00 

193 นางกรรณา จิตตรัตนานันท์  1,000.00 

194 นายสิทธิโชค ธรรมภิบาลอุดม   1,000.00 
195 นายสมบัติ ทิพยเนตร    1,000.00 

196 นายโชติฤทธิ์ ชวัติชัย    1,000.00 

197 นายนันทศักดิ์ วงศ์วนากุล    1,000.00 

198 นายกุลภัทร์ บุญบางเก็ง    1,000.00 

199 นายวีระ ยาคล้าย    1,000.00 

200 นางจรรยา ธนาฐิตากร    1,000.00 

201 นายฉลอง ศรีสัตนา    1,000.00 

202 นายกมล สุกันธา    1,000.00 

203 นายสํารวย สังข์วรรณะ    1,000.00 

204 นางเกษร ว่องสาริการ    1,000.00 

205 น.ส.ประเพชร ดํารงไทย    1,000.00 

206 น.ส.บัวเรียว ขัดศรี    1,000.00 

207 นายมานะ ศรีวงษ์วรรณะ    1,000.00 

208 นายอดิศักดิ์ โรจนาพงษ์    1,000.00 

209 นายบรรณเลิศ รัชตกุล    1,000.00 

210 นายมนตรี ศิริมาศ    1,000.00 

211 นายวุฒิพันธ์ โฆษจันทร    1,000.00 

212 นางศศิธร อ้นวงษา    1,000.00 

213 นายชัยทัต ไตรรัศมี    1,000.00 
214 นายประเสริฐ ลิ้มรสสุข    1,000.00 

215 นายแปลก พิมลไทย    1,000.00 

216 นายจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย์    1,000.00 

217 น.ส.ฉัตราวดี วิไลรัตน์    1,000.00 

218 นายสนิท รัตนโสภณวิศิษฎ์    1,000.00 

219 นายนิคม อินทร์ดนตรี    1,000.00 

220 นายวิบูลย์ เจริญสัมฤทธิ์    1,000.00 

221 นายอุดมพร อาณัติวงศ์    1,000.00 

222 นายจรุง กาญจนกุล    1,000.00 

223 นายนพดล วุฒิอารีย์    1,000.00 

224 นายเริงชัย เผ่าสัจจ    1,000.00 

225 นายอนันต์ ไชยศรี    1,000.00 

226 นายประสิทธิ์ บุญสุข    1,000.00 

227 นายทว ีคงแสงดาว    1,000.00 

228 นายไพฑูรย์ เส็งเจริญสุข    1,000.00 

229 นายชาญ ปิ่นทอง    1,000.00 

230 นายจํารัส รัตนกุล    1,000.00 

231 นายเทพรักข์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1,000.00 

232 นายพรเทพ หิมะเจริญ    1,000.00 

233 นายพิเชฏฐ์ ไชยมา    1,000.00 

234 นายทิพย์ ถามถ้วน    1,000.00 

235 นายมานพ ศรชนะ    1,000.00 

236 น.ส.รัชยา มัคไพบูลย์    1,000.00 

237 นายประสิทธิ์ จิ้วสกุล    1,000.00 

238 นายวีระ ดีนวลพะเนา    1,000.00 

239 นายชัยวุฒิ ดลอารมย ์    1,000.00 

240 นายประสิทธิ์ บุญเกิด    1,000.00 
241 นายปรีดี ลอยมี    1,000.00 

242 นางวิไล ปุบผะโก    1,000.00 

243 นายประพนธ ์งามภักด ี    1,000.00 

244 นายธงชัย เสียงสุวรรณ    1,000.00 

245 นายไพรัช บุญน้อม    1,000.00 

246 นายประยูร อยู่จุ้ย    1,000.00 

247 นายจรูญ วิเศษสุวรรณภูมิ    1,000.00 

248 นายสร สาระคุณ    1,000.00 

249 นายอํานวย เทพทัศน์    1,000.00 

250 นายสมสุข เพ็ชรขัณฑ์    1,000.00 

251 นายสันติภาพ ยังชุ่มชื่น    1,000.00 

252 นายสุรัตน์ ธีรธนาธร    1,000.00 

253 นายอินทร์จันทร์ ฟูกา    1,000.00 

254 นางผ่องพรรณ กาทอง    1,000.00 

255 นางชลธิชา ลิจุติภูมิ    1,000.00 

256 นายสํารอง ปิ่นนิล    1,000.00 

257 นายพานิช คงหนู    1,000.00 

258 นายสมบูรณ์ เขื่อนพันธ์    1,000.00 

259 นางวรุณยุพา คําลือ    1,000.00 
260 นายสมคิด ลือราช    1,000.00 

261 นายแสวง ไอยรากาญจนกุล    1,000.00 

262 นายคํานึง วนกรกุล    1,000.00 

263 นายนรินทร์ สุขประภาภรณ์    1,000.00 

264 นายวิเศษ จันทร์ทอง    1,000.00 

265 นายสมพงศ ์วรรณวาสน์    1,000.00 

266 นายนิวัตร ชาติกานนท์    1,000.00 

267 นายสาํรวย ศรีเกตุ    1,000.00 

268 นายสมมาตร สวัสดิ์วงศ์    1,000.00 

269 นายบุญฤทธิ์ ภูริยากร    1,000.00 

270 นายประชา ตันจริยานนท์    1,000.00 

271 นายเกียรติก้อง พิตรปรีชา    1,000.00 

272 นายพินิตย์ โห่อวยชัย    1,000.00 

273 นายประสิทธิพร ปักษาสวย    1,000.00 

274 นายบุญ ฟ้าร่วน    1,000.00 

275 นางวิลาวรรณ เกียรตินันทน์    1,000.00 

276 นางสุวรรณี เสวตพันธ์    1,000.00 

277 นายประเสริฐ อรุณรัตน์    1,000.00 

278 นายชวาล ทัฬหิกรณ์    1,000.00 

279 นายมานพ พวงทอง    1,000.00 

280 นายชาญณรงค์ รุ่งเรืองศรี    1,000.00 

281 นายเมตตา อารีย์    1,000.00 

282 นายศรัณย์ ใจสอาด    1,000.00 

283 นายรวม เวียงคํา    1,000.00 

284 นายประลอง ช่วยสุรินทร์    1,000.00 

285 นายสมนึก มีนา    1,000.00 

286 นายไพรัช เคนวิเศษ    1,000.00 
287 นายสุภัทร์ หะยะกังฉัตร์    1,000.00 

288 นางกอจินดา มัคไพบูลย์    1,000.00 

289 นางพันธ์ออ สุขจิตภิญโญ    1,000.00 

290 นายวีระวัฒน์ ฉินทกานันท์    1,000.00 

291 นางปราณี รัตนาพันธ์    1,000.00 

292 นายเชาว ์ชัชพงศ์    1,000.00 

293 นางสายหยุด สาเขตร ์    1,000.00 

294 นายเป็ง แปงใจ    1,000.00 

295 นายสมศักดิ์ ธูปโชติ    1,000.00 

296 นายทวีสุข สิทธิกร    1,000.00 

297 นายบุญยืน ศรีวงศ์    1,000.00 

298 ร.ตณัฐธนนท์ ปพนพัชร์นาวิน   1,000.00 

299 นายสมบูรณ์ วรรณพินิจ    1,000.00 

300 นายประดษิฐ์ อุตรพงษ์    1,000.00 

301 นายภุชพงศ์ วิราภรณ์    1,000.00 

302 นายสมชาติ ตันตา    1,000.00 

303 นายชัชวาลย์ เพ็ชร์สงฆ์    1,000.00 

304 นางบุปผา เกตุกั้น    1,000.00 

305 นายนนท์ โสภิษฐานนท์    1,000.00 
306 นายเสน่ห์ นาวเหนียว    1,000.00 

307 นายมูล สุขวงศ์    1,000.00 

308 นายพาศนา ระวังนาม    1,000.00 

309 นายสมศกัดิ์ นามวงษ์    1,000.00 

310 นายประทวน อุตตโรทัย    1,000.00 

311 นายสุพจน์ เจตะภัย    1,000.00 

312 นายสนุทร พุทธรักษ์    1,000.00 

313 นายบุญส่ง กิจนุกูล    1,000.00 

314 นางสกุล เธียรไทย    1,000.00 

74-162.indd   12574-162.indd   125 26/1/2557   1:06:4626/1/2557   1:06:46



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

315 นายปรีชา โสภาภูมินทร์สกุล    1,000.00 

316 นายสมศักดิ์ แก้วมา    1,000.00 

317 นายลือชัย มณีศรี    1,000.00 

318 นายยุทธ เป็กทอง    1,000.00 

319 นางทองอินทร์ เป็กทอง    1,000.00 

320 นางสุนทร ทองเผ่า    1,000.00 

321 นายวินิจ อังศุภนิช    1,000.00 

322 นางเบญจวรรณ สังข์ทอง    1,000.00 

323 นายวีระ สายัณห์    1,000.00 

324 นายวัง ศรีเรือง    1,000.00 

325 นายบรรพต บุบผานิโรจน์    1,000.00 

326 นายวิเชียร วิจิตรไพศาล    1,000.00 

327 นายสมาน พงศ์ชํานะภัย    1,000.00 

328 นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ    1,000.00 

329 นายบุญฤทธิ์ นิทัศน์วิจิตร    1,000.00 

330 นายอิสระ การชัยตระกูล    1,000.00 

331 นายประเวช ภูติประวรรณ    1,000.00 

332 น.ส.พิศวาท มีเมือง    1,000.00 
333 นายบุญเอก คงเล่ง    1,000.00 

334 นายบุญทา เครือคํา    1,000.00 

335 นายนพดล พฤกษะวัน    1,000.00 

336 นายสมพร พิมสาร    1,000.00 

337 นายบญัญัติ แสงสว่าง    1,000.00 

338 นายอํานาจ รงค์ทอง    1,000.00 

339 นายบุญชัย บุญชิต    1,000.00 

340 นายเดชาธร ชัยฤกษ์    1,000.00 

341 นายแก้ว ภูริผล    1,000.00 

342 นายมงคล อู่เง ิน    1,000.00 

343 นายเฉลิมพล มณีวรรณ์    1,000.00 

344 นายสมควร รักวนัส   1,000.00 

345 นายอเนก วัฒนพานิช    1,000.00 

346 นายวัฒนชัย เพชรมุนี    1,000.00 

347 นายทรงชัย พึ่งชมภู    1,000.00 

348 นายมานะ เหลืองพุฒิกุลชัย    1,000.00 

349 นายประสม รุ่งน้อย    1,000.00 

350 นายมา พานพบ    1,000.00 

351 นายมาโนช วินัยพานิช    1,000.00 
352 นายคํามูล ดาวหาร    1,000.00 

353 นายสาฑร ทองกลับ    1,000.00 

354 นายสํารวย รถทอง    1,000.00 

355 นายวิฑูรย์ อินทร์อุดม    1,000.00 

356 นายสมพล พยุงธรรม    1,000.00 

357 นายสมชัย ชูศรี    1,000.00 

358 นายวิโรจน์ ดรุณ    1,000.00 

359 นางวนิดา รตานนท์    1,000.00 

360 นายสมหมาย ศรีทรสุทธิ์    1,000.00 

361 นายอุดม ศรีประเสริฐ    1,000.00 

362 นายบุญเสริม ม่วงบุญ    1,000.00 

363 นายวิชิต ปัญญาภรณ์    1,000.00 

364 นายณรงค์ศักดิ์ มณีแสง    1,000.00 

365 นายกลิ่น แก้วกุย    1,000.00 

366 นายปรีชา สุวรรณคาม    1,000.00 

367 นายทองหลาง ลานุช    1,000.00 

368 นายสมชัย เสวตพันธ์    1,000.00 

369 นายผ่าน ใจเย็น    1,000.00 

370 นายสุพจน์ สุคนธโอสถ    1,000.00 

371 น.ส.ระพิน สุทธินันท์    1,000.00 

372 นายอาทิตย์ ตรงจิตรเกษตร    1,000.00 

373 นายอรุณเดช ภารัตนวงศ์    1,000.00 

374 นายสําราญ อ๊อดกัน    1,000.00 

375 นายพงษ์เทพ เจตะภัย    1,000.00 

376 นายศักดิ์สิทธิ์ พัวตะนะ    1,000.00 

377 ร.ตประคิด ปฐมศิริกุล    1,000.00 

378 นายภาษิต ตันติวัฒน์    1,000.00 
379 นายสดมภ์ โรจน์เมธา    1,000.00 

380 นายประยูร เหมาะทอง    1,000.00 

381 นายวินัย โรจน์พานิช    1,000.00 

382 นายธีรวัฒน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ   1,000.00 

383 นายสงคราม มหาอุตม์    1,000.00 

384 นายวีระพันธ์ จูงพงศ์    1,000.00 

385 นายธนากร แสนโภชน ์    1,000.00 

386 นายสนิท บุญพิทักษ์    1,000.00 

387 นายสมบูรณ์ จันทะปา    1,000.00 

388 นายพินิจ จินต์จันทรวงศ์    1,000.00 

389 น.ส.นาฏยา อัตรผดุง    1,000.00 

390 นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์    1,000.00 

391 นายจํานงค์ แจ่มใส    1,000.00 

392 นายวุ่น นกน้อย    1,000.00 

393 นายมงคล แสงรุ่งอรุณ    1,000.00 

394 นายชนะ เดี่ยววิไล    1,000.00 

395 นายสุริยนต์ ไชยชมภู    1,000.00 

396 นายสุวัช สิงหพันธุ์    1,000.00 

397 นายสมศักดิ์ วัฒนศัพท์    1,000.00 
398 นายเฉลียว เผือกแดง    1,000.00 
399 นายนิวัฒน์ เหล่าวิศาลสุวรรณ  1,000.00 

400 นายจรินทร์ อินทร์แก้ว    1,000.00 

401 นายชัยสิทธิ์ ขวัญเกื้อ    1,000.00 

402 นายสุทธกิตติ์ บุณยบุตร    1,000.00 

403 นายมานิต เพชรล้ํา    1,000.00 

404 นายปัญญา สุทธศรี    1,000.00 

405 นายชาญวิทย์ อัครศรีวร    1,000.00 

406 นายธรรมนูญ แก้วอําพุท    1,000.00 

407 นายสุชาติ ลิ้นทอง    1,000.00 

408 นายสุรศักดิ์ มานะเสถียร    1,000.00 

409 นายถวิล กุศลกุล    1,000.00 

410 นายสมศักดิ์ อินทะเสม    1,000.00 

411 นายสุชาติ พจนสุนทร    1,000.00 

412 นายเมธี ประจงจิตสกุล    1,000.00 

413 นายชาตรี ประพันธ์    1,000.00 

414 นายวิรัช เบ็ญจพันธุ์ทวี    1,000.00 

415 นายศักดา เดียวหทัย    1,000.00 

416 นายนพรัตน์ ขํารักษา    1,000.00 

417 นายภิเศก สาลีกุล    1,000.00 

418 นายทองคํา วังโพธิ์    1,000.00 

419 นายรังสรรค์ ทรงรูป    1,000.00 

420 นายบรรพต อุดมยันต์    1,000.00 

421 นายเสมียน แก้วโย    1,000.00 

422 นายบวร กุลดิลก    1,000.00 

423 นายสมนึก อาจหาญ    1,000.00 

424 นายสนทยา ทิพย์วารีรมย์    1,000.00 
425 นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์    1,000.00 

426 นายสนั่น สุนทรารักษ์    1,000.00 

427 นายสมบูรณ์ ทวีสิน    1,000.00 

428 นายสุวิทย์ ปานเทวัญ    1,000.00 

429 นางเบญจมา บํารุงถิ่น    1,000.00 

430 นายอนันต์ รัตนคํามน    1,000.00 

431 นายวินิจ รักชาติ    1,000.00 

432 นายทองดี วิหก    1,000.00 

433 นายเชาว์ สอาดเจริญ    1,000.00 

434 นายปรีชา เฉลิมพิชัย    1,000.00 

435 นายสมคิด มหิทธาฤทธิไกร    1,000.00 

436 นายเกรียงไกร ไชยยงค์    1,000.00 

437 นายวสันต์ จรภักดี    1,000.00 

438 นายวรชาติ ศรีบุญแสน    1,000.00 

439 นายไพบูลย์ ทองศุข    1,000.00 

440 น.ส.วันเพ็ญ กงัสนานนท์    1,000.00 

441 นายสนั่น พรหมโณมัย    1,000.00 

442 นายสวัสดิ์ นาควะรี    1,000.00 

443 นายวิสุทธิ์ สังข์วรรณะ    1,000.00 
444 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา  1,000.00 

445 นายสายัณห์ สิงหพันธุ์    1,000.00 

446 นางละออง ปิ่นทอง    1,000.00 

447 นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช    1,000.00 

448 นายศุภโชค ขัตติยะมาน    1,000.00 

449 นายวิชาญ ทวิชัย    1,000.00 

450 นายนิพนธ์ อนุกูล    1,000.00 

451 นายศิริ มงคลประเสริฐ    1,000.00 

452 นายปรีชา คชพล    1,000.00 
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453 นายชุมพล ชาญวิรัตน์    1,000.00 

454 นางเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์    1,000.00 

455 น.ส.ฐิติมา สิงห์โต    1,000.00 

456 นายประชา ลือชูวงศ์    1,000.00 

457 นายอธิสันต์ พรรณอธิโรจน์    1,000.00 

458 นางระวีวรรณ เพิ่มพูน    1,000.00 

459 นายพนัส รัตน์นราทร    1,000.00 

460 นายเฉลิมชาติ มณีสุธรรม    1,000.00 

461 นายศรราม พงศ์ไพโรจน์    1,000.00 

462 นายวันชัย วรรณวงค ์    1,000.00 

463 นายสวาท แจ่มเหมือน    1,000.00 

464 นายสงคราม เสียงสูง    1,000.00 

465 นายปลอดประสพ สุรัสวดี    1,000.00 

466 นายขวัญใจ วรรณพงษ์    1,000.00 

467 นายมานพ เชาว์ชํานาญ    1,000.00 

468 นายจรัญ นาคพน    1,000.00 

469 นายสาย ชุดขุนทด    1,000.00 

470 นายนิรัตน์ บุญญวงศ์    1,000.00 
471 นางธัญพร สงเคราะห์    1,000.00 

472 นายนพดล นาชิน    1,000.00 

473 นายพนัส วงษ์รัตนะ    1,000.00 

474 นายอัมรินทร์ ครุยทอง    1,000.00 

475 นางอารี แก้วชูแสง    1,000.00 

476 นายชาตรี คงคาน้อย    1,000.00 

477 นายประชวน เสือแก้ว    1,000.00 

478 นายวีระศักดิ์ ไชยชาติ    1,000.00 

479 นายเสริมศักดิ์ ท่าดี    1,000.00 

480 น.ส.กาญจนา ชูพินิจ    1,000.00 

481 นายธนัท ระวังพรหมราช    1,000.00 

482 นายสันติ เจริญศรี    1,000.00 

483 นายสุธี ไพศาล    1,000.00 

484 นายสําเนาว์ ประสมทรัพย์    1,000.00 

485 นายบุญส่ง วงศ์ภา    1,000.00 

486 นายนิทัศน์ ชาตริตานนท์    1,000.00 

487 นายณฤทธิ์ สมิตินันทน์    1,000.00 

488 นายชลอศักดิ์ มากชู    1,000.00 

489 นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์    1,000.00 
490 นายวรชัย กิติวิริยะชัย    1,000.00 

491 นายโยธิน ยุวะกนิษฐ์    1,000.00 

492 นายชเยนทร์ เปลื้องเจริญ    1,000.00 

493 นายมังกร กมลธนากุล    1,000.00 

494 นายจํานงค์ เก่งกว่าสิงห์    1,000.00 

495 นายฉกรรจ์ ปิ่นแก้ว    1,000.00 

496 นายธวัชชัย จึงเจริญ    1,000.00 

497 นายนิวัฒ กาญจนรังษี    1,000.00 

498 นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์    1,000.00 

499 นายประนยั โสมวงศ์    1,000.00 

500 นายสุชิน สําราญสุข    1,000.00 

501 นางกนกวรรณ จันทร์กระจ่าง    1,000.00 

502 นายเกษม ภุมมาพันธ์    1,000.00 

503 นายเอกศักฎิ์ ภูมิศิริรักษ์    1,000.00 

504 นายเสริม คลองข่อย    1,000.00 

505 นายโกมล มากวงษ ์    1,000.00 

506 น.ส.จําลอง ปั้นเพชร    1,000.00 

507 นายสุรพงษ์ วงศ์ดี    1,000.00 

508 นายวิเชียร อ่อนเกตุพล    1,000.00 

509 นายเถลิงเดช กาบคํา    1,000.00 

510 นายวิสิษฐ์ พงษ์ศิริเดชา    1,000.00 

511 นายวิชิต ดวงฉวี    1,000.00 

512 นายบุญรักษ์ ประจันเขตต์    1,000.00 

513 นายวรวิทย์ เชื้อสุวรรณ    1,000.00 

514 นายอุดม ธารีจิตร์    1,000.00 

515 นายฉัตรชัย พราหมณ์แก้ว    1,000.00 

516 นายสุกิจ ประแจวัฒนะ    1,000.00 
517 นายฉิม แก้วมา    1,000.00 

518 นางนิยดา คงแสงดาว    1,000.00 

519 นางประเทือง ทิมศิลป์    1,000.00 

520 นางพิมพิศ สนธิพงษ์    1,000.00 

521 นายสินชัย ช่องสมบัติ    1,000.00 

522 นายไพโรจน์ พันธุ์ภักดี    1,000.00 

523 นายสันต์ ตรังรัฏฐพิทย์    1,000.00 

524 นางสุรินทร์ สิงสุขสี    1,000.00 

525 น.ส.กาญจน์สุดา พุกพัด    1,000.00 

526 นายสมคิด เฉิดฉายพันธุ์    1,000.00 

527 นายไชโย ยิ่งเภตรา    1,000.00 

528 นายทองสุข พานทอง    1,000.00 

529 นายวีระศกัดิ์ วงศ์วิวัฒน์    1,000.00 

530 นายสุภัทร สารรัตน์    1,000.00 

531 นายนิวัฒน์ คํางาม    1,000.00 

532 นายจักรศิลป์ อินทรจร    1,000.00 

533 นายไชยยงค์ ธนารักษ์    1,000.00 

534 นายชุมพล สุขเกษม    1,000.00 

535 นายกฤษฎา สุภาพไพบูลย์    1,000.00 
536 นายไพฑูรย์ เจนเจริญพันธ์    1,000.00 

537 นายนิรมิต จัตุปา    1,000.00 

538 นายมานพ ณ นคร    1,000.00 

539 นางสมเสมอ พรชวรัตน์    1,000.00 

540 นางระพี สมสนิท    1,000.00 

541 นายวีรพล กุลมาตย์    1,000.00 

542 นายสมศักดิ์ ทรวงชมพันธ์    1,000.00 

543 นายภูริภัณฑ์ ทองวิจิตร    1,000.00 

544 นายสุรชัย วิทยาประภากร    1,000.00 

545 นายดอกรัก บุญค้ําชู    1,000.00 

546 นางจินตนา ข่ายม่าน    1,000.00 

547 นายสํารวย หนูแสง    1,000.00 

548 นายนิพนธ์ พลพยัคฆ์กุล    1,000.00 

549 นายธนู ขันติศุข    1,000.00 

550 นางจิรพร โกมลรุจิ    1,000.00 

551 นายวิโรจน์ พิมมานโรจนากูร    1,000.00 

552 นายสมศักดิ์ ไพรเถื่อน    1,000.00 

553 นายยุทน เชื้อบุญมี    1,000.00 

554 นายดํารงเกียรติ มิตรภักดี    1,000.00 

รายละ 1,500 บาท จ ํานวน 662 คน 
555 นางประไพพักตร์ ส่วนพงษ์    1,500.00 

556 นายอักษร ศรีรังกูร    1,500.00 

557 นายสมัคร อภินันทโน    1,500.00 

558 นางปุ้ม เทวารัมย์    1,500.00 
559 นายสายัณห์ สมพงษ์    1,500.00 

560 นายโสด สังข์ทุ่ง    1,500.00 

561 นางจรวย สิงห์พยัคฆ์    1,500.00 

562 นางศุภาภรณ์ มีนาพันธ์    1,500.00 

563 นางพัชนันท์ กิจสุนทร    1,500.00 

564 นางยุพดี ฉั่วบุญเชิด    1,500.00 

565 นายภุชงค์ หวังวีระ    1,500.00 

566 นางนารี เทศศิริ    1,500.00 

567 นายวิชาญ ฉิมวารี    1,500.00 

568 นายศิริ วีรธรรม    1,500.00 

569 นางมนัสนันท์ ขันธ์ต้นธง    1,500.00 

570 นายณรงค์ หาญธรรมธร    1,500.00 

571 นายสุรพล รุจิโรจน์    1,500.00 

572 นายสมศักดิ์ อนูปกิจ    1,500.00 

573 นายทรงกลด ประเสริฐผล    1,500.00 

574 นางแสงทิพย์ คําโสพันธ์    1,500.00 

575 นายปพนพัชร์ กันศิรวุฒิวงศ์    1,500.00 

576 นายวิฑูรย์ พีระวัฒน์    1,500.00 

577 นางโศรดา เอ็มพงษ์    1,500.00 
578 นางสงบ รุจิรัตน์วานิช    1,500.00 

579 นายสมชัย เพียรสถาพร    1,500.00 

580 นางกัญญา ธีระพัฒนารักษ์    1,500.00 

581 นายเทอดพงศ์ สุภาเพิ่ม    1,500.00 

582 นางกาญจนา อันตระกูล    1,500.00 

583 นายสิทธิพงษ์ เบญพรม    1,500.00 

584 นายองอาจ แก้วรัตน์    1,500.00 

585 นางกฤตินี บุญยืน    1,500.00 

586 นายวัฒนา แก้วกําเนิด    1,500.00 

587 นายอุดม ตันวัฒนธนากุล    1,500.00 

588 นายโกศล สุดแสวง    1,500.00 

589 นายสมจิตต์ วงศ์วัฒนา    1,500.00 
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590 นายสมพร ไชยจรัส    1,500.00 

591 นายสถิตย์ สวินทร    1,500.00 

592 น.ส.สมุิตรา ฉั่วตระกูล    1,500.00 

593 น.ส.สุภี โกศัยเนตร    1,500.00 

594 น.ส.ปราณีต คงมั่น    1,500.00 

595 นางนวลจันทร์ พานิชสุโข    1,500.00 

596 นายโสดร อ่วมปราณี    1,500.00 

597 นายชูชัย ภานุวัฒนวงศ์    1,500.00 

598 นายเอิบ เชิงสะอาด    1,500.00 

599 นางบุญศรี สู่วงศ์ธรรม    1,500.00 

600 นายไพโรจน์ วาดเขียน    1,500.00 

601 นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ    1,500.00 

602 นางจิดาภา จิตรการนทีกิจ    1,500.00 

603 นายสุวิทย์ รัตนมณี    1,500.00 

604 นางสมจิตร์ ลิ่มอัด    1,500.00 

605 นายลอย ท้าวดี    1,500.00 

606 นายเชิดวิทย์ คงมีสุข    1,500.00 

607 นายชาญ ทองงาม    1,500.00 
608 นางจิรวรรณ จารุพพัฒน์    1,500.00 

609 นายประยูร ถิ่นเปลือย    1,500.00 

610 นายพิภพ จันทนวรางกูร    1,500.00 

611 น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์    1,500.00 

612 นายประสิทธิ์ ธีระพัฒนารักษ์    1,500.00 

613 นายสง ่า แสงดี    1,500.00 

614 นายทศพร นาคนาเกร็ด    1,500.00 

615 นางสถาพร พึ่งพระเกียรติ    1,500.00 

616 น.ส.ทัศนีย์ รอดแจ่ม    1,500.00 

617 นายจําลอง ยวงการ    1,500.00 

618 นายธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ    1,500.00 

619 นายระพินทร์ ดีวงศ์มาศ    1,500.00 

620 นางมัณฑนา วงศ์เง ิน    1,500.00 

621 นายวันชัย วิรานันท์    1,500.00 

622 นายชาติ สุมานนท์    1,500.00 

623 นายไพโรช นูมหันต์    1,500.00 

624 นางสุภางค์พักตร์ ธรรมสโรช    1,500.00 

625 น.ส.ภัทรี คงสาคร    1,500.00 

626 นายสุรินทร์ สุขเอมโอษฐ์    1,500.00 
627 นายชิโนพันธ์ พึ่งอ่อน    1,500.00 

628 นางยศภรณ์ เจริญกล้า    1,500.00 

629 นายชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์    1,500.00 

630 นายกิติ ศิริวัลลภ    1,500.00 

631 นายลํายวง เอี่ยมศรี    1,500.00 

632 นายสุพจน์ จันทร์สมบูรณ์    1,500.00 

633 นางกุณฑล สันทัดการ    1,500.00 

634 นายอรรถพันธ์ จันทรัตนวงศ์    1,500.00 

635 นายสุรสิงห์ วรกุลสวัสดิ์    1,500.00 

636 นายสุรพันธ์ ศิริสว่าง    1,500.00 

637 นายสุเทพ เลาหะเดช    1,500.00 

638 นายพรเทพ อุนรัตน์    1,500.00 

639 นายสรรค์ เชื้อบุญมี    1,500.00 

640 นางประไพ คงคานนท ์    1,500.00 

641 นางเฉลิม กาบตุ้ม    1,500.00 

642 นายสมชาย เอกะวิภาต    1,500.00 

643 นายมงคล คุ้มไข่น้ํา    1,500.00 

644 นายภิเษกศิษฎ์ พิลึก    1,500.00 

645 นายนิวัฒน์ หงส์พันธ์    1,500.00 

646 นายเดชา พงษ์พานิช    1,500.00 

647 นายสมนึก โตพ่วง    1,500.00 

648 นายพิทยา รัฐกาญจน์    1,500.00 

649 น.ส.กุลศิริ จุลกะสุทธิ์    1,500.00 

650 นายอุดม ยกฉวี    1,500.00 

651 นายมานะ พึ่งพิศ    1,500.00 

652 นายคงศักดิ์ สายอร่าม    1,500.00 

653 น.ส.วชิราภรณ์ เอกะวิภาต    1,500.00 
654 นายอุดร ตรีลาภี    1,500.00 

655 นายละมัย เชื้อเพ็ชร์    1,500.00 

656 นางวนิดา ทองโกมล    1,500.00 

657 นางสะอาด เนื่องอุทัย    1,500.00 

658 นายสุรีย์ สุภัทรประทีป    1,500.00 

659 นางอนงค์ บุญล้อม    1,500.00 

660 นายสามารถ ชัยชนะ    1,500.00 

661 นางบุญนาค จันทร์แฉ่ง    1,500.00 

662 นายสงวน เดชวิศิษฏ์สกุล    1,500.00 

663 นางละมุล อภิรัฐเมธี    1,500.00 

664 นายจําลอง ไชยณรงค์    1,500.00 

665 น.ส.ยิ่งรัตน์ ทรงบรรจง    1,500.00 

666 นายวุฒิ กลิ่นระคนธ์    1,500.00 

667 นางพูนทรัพย์ เดชารักษ์    1,500.00 

668 นายปรีชา โภคประเสริฐ    1,500.00 

669 นายปัญญา เกษสุวรรณ    1,500.00 

670 นายประพันธ์ ยานะ    1,500.00 

671 นายมิ่งเมือง เกาวนันท์    1,500.00 

672 นายหิรัญ ศิริปัญญา    1,500.00 
673 นายสมชาย ดิษฐศร    1,500.00 
674 นายเทิดศักด์ิ พิทักษ์ธรรมคุณ   1,500.00 

675 นายอนันต์ ฉายอรุณ    1,500.00 

676 นายสมเกียรติ บุญเรือง    1,500.00 

677 นายสง ่า เพชรประดับ    1,500.00 

678 นายณรงค์ อินทุลักษณ์    1,500.00 

679 นางณัฐมน มณีนิตย์    1,500.00 

680 นายสวง แสงทรัพย์    1,500.00 

681 นายวิง มียิ่ง    1,500.00 

682 นางนภาลัย แซ่หยง    1,500.00 

683 น.ส.อัมพร นันทภาณุวัฒน์    1,500.00 

684 นายทายาท ธิยะใจ    1,500.00 

685 นายไพรัญ พรหมหิตาทร    1,500.00 

686 นายวีรพล การกสิขวิธี    1,500.00 

687 นายศิริวัฒน์ เผ่าวงศา    1,500.00 

688 น.ส.เบญจวรรณ คฤหพัฒนา    1,500.00 

689 นายเดชพันธ์ เดชบุญพบ    1,500.00 

690 นายสุรชัย ลิมปิโกวิท    1,500.00 

691 นายโสภณ สังเมฆ    1,500.00 

692 นางทองหล่อ ใจหงษ์    1,500.00 

693 นายสุธี วิสุทธิเทพกุล    1,500.00 

694 นายสมนึก บุญยืน    1,500.00 

695 นายบุญธรรม มั่นใจ    1,500.00 

696 นายธานินทร์ จันทร์ประเสริฐ    1,500.00 

697 นายโชคชัย กุดีศรี    1,500.00 

698 นายวิทยา ศรีวิไล    1,500.00 

699 นายประทัง สุวรรณกูฏ    1,500.00 
700 นายประดิษฐ์ จันต๊ะพรหม    1,500.00 

701 นายศุภชัย ปรุเขตต์    1,500.00 

702 นายวุฒิชัย มัสอูดี    1,500.00 

703 นางภาวนา ลรรพรัตน์    1,500.00 

704 นายประพันธ์ ผลพันพัว    1,500.00 

705 นายประสาท สุพรหมอินทร์    1,500.00 

706 นายประมวล ศรีหะ    1,500.00 

707 นายสุบรรณ เมฆเมืองทอง    1,500.00 

708 นายบุญศรี เตียงงา    1,500.00 

709 นายสุรินทร์ พวงบุปผา    1,500.00 

710 นางควรคิด กล้าณรงค์ราญ    1,500.00 

711 นายสมชัย โพธิ์ศรีหิรัญ    1,500.00 

712 น.ส.อุษา นาคชื่น    1,500.00 

713 นายโกมล ภูแก้ว    1,500.00 

714 นายไพโรจน์ นิวาสวัต    1,500.00 

715 นางอรุณศรี กุลวิทิต    1,500.00 

716 นางวาสนา ธรรมรักษา    1,500.00 

717 นางวรรณี สุทัศน์ ณ อยุธยา    1,500.00 

718 นายสุนทร ภูศรีเทศ    1,500.00 
719 นายชนะ กฤชเปลี่ยนมา    1,500.00 

720 นางยุพี คําภาบุตร    1,500.00 

721 นางปรียา จันทร์สอง    1,500.00 

722 นางสายพิณ วชิรพงศ์พันธ์    1,500.00 

723 นายสุวิชา ลิ้มวนานนท์    1,500.00 

724 นายชูเชิด สาระไทย    1,500.00 

725 นายบุญชุบ บุญทวี    1,500.00 

726 นายบัณฑิต โพธิ์น้อย    1,500.00 

727 นายสินไชย บูรณะเรข    1,500.00 
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728 นางมณี ว่องไว    1,500.00 

729 นายวิทยายุทธ คําไหว    1,500.00 

730 นายโกวิท ฉายสุรีย์ศรี    1,500.00 

731 นายศุภร สุวรรณประทีป    1,500.00 

732 นายสวิทย์ ปานสวย    1,500.00 

733 นายปราโมทย์ เลื่อนราม    1,500.00 

734 นางจงรักษ์ โหตรภวานนท์    1,500.00 

735 นายประกิจ จูฑะพงษ์    1,500.00 

736 นายสถาพร บุญสาใจ    1,500.00 

737 นายปยิบุตร พูลสวัสดิ์    1,500.00 

738 นายกฤษณะ พฤกษะวัน    1,500.00 

739 นายนิมิต ศรีภักดี    1,500.00 

740 นางสําอางค์ ปานแก้ว    1,500.00 

741 นายธิติพันธ์ เวรุวณารักษ์    1,500.00 

742 นายกองมี เลิศล้ํา    1,500.00 

743 นายกมล เฉียบฉลาด    1,500.00 

744 นางอุดมลักษณ์ เฉียบฉลาด    1,500.00 

745 นางณัชกานต์ อินสวัสดิ์    1,500.00 
746 นายธงชัย เปาอินทร์    1,500.00 
747 น.ส.วรินทร์พร พัฒนะโชติบูรณ์  1,500.00  

748 นายบัณฑิตย์ เพชรกาฬ    1,500.00 

749 นายวิโรจน์ วุฒิเสน    1,500.00 

750 นายอดิศักดิ์ ลิขสิทธิ์ศุภการ    1,500.00 

751 นายสมศักดิ์ ศมนวงศ์    1,500.00 

752 นายศรัณยพงศ์ วรรณพิณ    1,500.00 

753 นายทวี หนูทอง    1,500.00 

754 นายสรสิทธิ์ กนิษฐสุต    1,500.00 

755 นายธวัชชัย แก้วอําไพ    1,500.00 

756 นายอรุณ เฉลยถิ่น    1,500.00 

757 นายจรัล รุจิเรกพัฑฒนะ    1,500.00 

758 นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร    1,500.00 

759 นายสนั่น กิ่งเมืองเก่า    1,500.00 

760 นางลีลา กญิกนันท์    1,500.00 

761 นายหล้า กองแก้ว    1,500.00 

762 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก    1,500.00 

763 นางศุภลักษณ์ สิทธิผล    1,500.00 

764 นายสกลศักดิ์ รัมยะรังสิ    1,500.00 
765 นายวิโรจน์ โลกา    1,500.00 

766 นายมานพ เลาห์ประเสริฐ    1,500.00 

767 นายวิโรจน์ สนสูงเนิน    1,500.00 

768 นายสมยศ กีรติวุฒิกุล    1,500.00 

769 นายสนิท ศรีสุระ    1,500.00 

770 นายปรีชา อร่ามพงษ์พันธ์    1,500.00 

771 นายดํารงศักดิ์ งามแท้    1,500.00 

772 นายวิเชียร สุมันตกุล    1,500.00 

773 นางดวงมณี สถิติ    1,500.00 

774 นายเฉลย สุขถาวร    1,500.00 

775 นางมาลี โทณานนท์    1,500.00 

776 นางณัฏฐวรรณ จันทนะโพธิ์    1,500.00 

777 นายปณิทาน จันทมา    1,500.00 

778 นายอุทัย แจวจันทึก    1,500.00 

779 นายพสิษฐ์ นพคุณ    1,500.00 

780 นางสุนันท์ โคกจินดา    1,500.00 

781 น.ส.กรณรักษ์ ช่างไม้    1,500.00 

782 น.ส.รัชนี วิสุทธิแพทย์    1,500.00 

783 นายณรงค์ อุทยารัตน์    1,500.00 

784 นายสัมพันธ์ ดีพันธ์    1,500.00 

785 นายสมปอง ศรีสุรินทร์    1,500.00 

786 นายประชุม แสงกล้า    1,500.00 

787 นายวิชาญ ตราชู    1,500.00 

788 นายสัมพันธ์ บัวทอง    1,500.00 

789 นายวิชา แนววงศ์    1,500.00 

790 นายสมพงษ์ พิมสาร    1,500.00 

791 นางวนิดา สุบรรณเสณี    1,500.00 
792 น.ส.บังเอิญ นวะมะรัตน์    1,500.00 

793 นางสิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์    1,500.00 

794 นางสุรภี นิ่มเซียน    1,500.00 

795 นายจันทร์ นวลแก้ว    1,500.00 

796 นายพิศ เขียวสูงเนิน    1,500.00 

797 นายธงชัย จารุพพัฒน์    1,500.00 

798 นายประสิทธิ์ รักหอม    1,500.00 

799 นายไพฑูรย์ ศรทอง    1,500.00 

800 นายเกรียงศักดิ์ เสพย์ธรรม    1,500.00 

801 นายศตพร ศรีจํานงค์    1,500.00 

802 นายวิสันติ์ จันทรา    1,500.00 

803 นางพรพรรณ มณฑลรัตน์    1,500.00 

804 นายอุบล ลีละทีป    1,500.00 

805 นางจิราภรณ์ นิตินาถ    1,500.00 

806 นางนิรัตน์ โหเจริญ    1,500.00 

807 นายมนตรี อินทวงศ์    1,500.00 

808 นายสัมผัส ชูช่วย    1,500.00 

809 นายสมนึก นิลกาญจน์    1,500.00 

810 นายสุดใจ รําพึงนิตย์    1,500.00 
811 นายนพรัตน์ นาคสถิตย์    1,500.00 

812 นายสนุทร อินแป้น    1,500.00 

813 นายสุรินทร์ บัวสุวรรณ    1,500.00 

814 นายสุวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์    1,500.00 

815 นายณรงค์ เฟื่องขจร    1,500.00 

816 นายบุญฤกษ์ สุชัย    1,500.00 

817 นายจตุพร มังคลารัตน์    1,500.00 

818 นางกฤษเนตร ระภาพันธ์    1,500.00 

819 นายจํานงค์ กาญจนบุรางกูร    1,500.00 

820 นายมนัส มาลีวงษ์    1,500.00 

821 นายทวน เรืองสังข์    1,500.00 

822 นายสุรินทร์ นาวารัตน์    1,500.00 

823 นายกิตติพงษ์ สทิวะวงศ์    1,500.00 

824 นายปรีชา รมณารักษ์    1,500.00 

825 นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์    1,500.00 

826 นายสุทัศน์ โยพนัสสัก    1,500.00 

827 นายวินัย วรสวัสดิ์    1,500.00 

828 นายธวัชชัย วทานิยกุล    1,500.00 

829 นายมงคล วานิชกูล    1,500.00 

830 นายเอกชัย เอกทัฬห์    1,500.00 

831 นายบุรินทร์ ปุริมะ    1,500.00 

832 นางนภัสภรณ์ ณ. ตะกั่วทุ่ง    1,500.00 

833 นายสุทธิคมน์ สุกสีเหลือง    1,500.00 

834 นางอํานวย ทรัพย์เพิ่ม    1,500.00 

835 นายนิพนธ์ สงวนญาติ    1,500.00 

836 นายประวัติ โวหารดี    1,500.00 

837 นายสวัสดิ์ คําวงษ์    1,500.00 
838 นายถาวร ทําทอง    1,500.00 

839 นายทัศนะ ทองสืบสาย    1,500.00 

840 นางอําไพ คงคา    1,500.00 

841 นายจํานงค์ วุฒิคุณ    1,500.00 

842 นายสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน    1,500.00 

843 นางกนกนาถ น้อยเสวก    1,500.00 

844 นายอรุณ เหลียววนวัฒน์    1,500.00 

845 นายนิโรจน์ วชิระพงษ์    1,500.00 

846 นายมนต์ชัย ธีโรภาส    1,500.00 

847 นายสุกิจ รักพานิชแสง    1,500.00 

848 นายเจริญ อ่ําสอน    1,500.00 

849 นายทองสุข หวังผล    1,500.00 

850 นางประชิด พฤทธิสาริกร    1,500.00 

851 นายกุญชร พฤทธิสาริกร    1,500.00 

852 น.ส.แน่งน้อย สุทธิถวิล    1,500.00 

853 นายทัศน์พล จันทร์เสถียร    1,500.00 

854 นายสุพจน์ นิวาสเวช    1,500.00 

855 นายโกมล แพรกทอง    1,500.00 

856 นายยศ สุขปือ    1,500.00 
857 นายวิรัช ถาวร    1,500.00 

858 นางผ่องศรี อภินันทโน    1,500.00 

859 นายบุญยก ถุงคํา    1,500.00 

860 นายสิทธิชัย ประสิทธิ์    1,500.00 

861 นางวิสุนี จันทพิมพะ    1,500.00 

862 นายบุรมย์ ศกุนะสิงห์    1,500.00 

863 นางสรวงสิริ ปุญญฤทธิ์    1,500.00 

864 นางภัททิรา สุนทรสมิต    1,500.00 

865 นายทองใบ รัตนวงศ์    1,500.00 
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866 นายสมโภชน์ คล้ายนาค    1,500.00  

867 นายกฤษณ์ เกื้อชู    1,500.00  

868 นายทม พุ่มทอง    1,500.00  

869 นายประหยัด ปินตาริน    1,500.00  

870 นางบุญเรือน ดูใจ    1,500.00  

871 นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ    1,500.00  

872 นางจิรัตน์ บุญเจริญ    1,500.00  

873 นายเสรี แสงจันทร์    1,500.00  

874 นายไพโรจน์ สุนทรเสถียร    1,500.00  

875 นายสมรินทร์ ผลจันทร์    1,500.00  

876 นายศรศักดิ์ บัวแก้ว    1,500.00  

877 นายทองใบ สายยน    1,500.00  

878 นายกรัณย์ จันทร์สุวรรณ    1,500.00  

879 นายวีระศักดิ์ จําปา    1,500.00  

880 นายชลอ ม่วงป่า    1,500.00  

881 นายสมพงศ์ เจริญราช    1,500.00  

882 นางมาลี โสภา    1,500.00  

883 นายสมพงษ์ ธรรมโชติ    1,500.00  
884 นายพลพัชร ฉัตรอนันต์วงศ์    1,500.00  

885 นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์    1,500.00  

886 นายธนู หอระตะ    1,500.00  

887 นายสุรพล คําวงษา    1,500.00  

888 นายบรรหาร พิบูลศักดิ์    1,500.00  

889 นายสุวัฒน์ จิตชัยกรณ์    1,500.00  

890 นายสมพร อันทะพัฒน์    1,500.00  

891 นายชาลี วนากมล    1,500.00  

892 นายอมร อินแถลง    1,500.00  

893 นายธนัท อัฐภิญญาโน    1,500.00  

894 นายบุญมี พริบไหว    1,500.00  

895 นางพิมพาวรรณ บุญส่ง    1,500.00  

896 นายชอบ เพชรคง    1,500.00  

897 นายสนั่น วีระธรรม    1,500.00  

898 นายอ่อน เทือนสูงเนิน    1,500.00  

899 นายสง ่า จุดาบุตร    1,500.00  

900 นายพิศาล วสุวานิช    1,500.00  

901 นางวัชนี คดพิมพ์    1,500.00  

902 นายสุธรรม บุญมี    1,500.00  
903 นายสุรสีห์ สีหะบัณฑิต    1,500.00  

904 นายวีระชัย จันดาฝ่าย    1,500.00  

905 นายอุทิศ วงศ์ปัญญา    1,500.00  

906 นายประดิษฐ์ แก้วแก่น    1,500.00  

907 นายสุเมธ อุดมมนกุล    1,500.00  

908 นายพิทยา เพชรมาก    1,500.00  

909 นายกาจ อินเฉิดฉาย    1,500.00  

910 นายชุมพล เจียมวิไล    1,500.00  

911 นายสงบ พิริยาสัยสันติ    1,500.00  

912 นายณรงค์ จิตต์ไทย    1,500.00  

913 นายวรีะพงษ์ สวงโท    1,500.00  

914 นายสุรัตน์ แสนเย็น    1,500.00  

915 นายทองค้ํา เจริญศิลป์    1,500.00  

916 น.ส.ศิริพร ทองอารีย์    1,500.00  

917 น.ส.สําอางค์ แสงทอง    1,500.00  

918 นางวยุภรณ์ บุญนิล    1,500.00  

919 นายถวัลย์ พลหล้า    1,500.00  

920 นางสุภาวดี คงเจริญ    1,500.00  

921 นายมานพ มะทะ    1,500.00  

922 นายวนิช สุระแสง    1,500.00  

923 น.ส.ลัดดาวัลย์ จุลกทัพพะ    1,500.00  

924 นายพฤกษ ์จันทพิมพะ    1,500.00  

925 นายนิพนธ์ หงษ์ดําเนิน    1,500.00  

926 นายธีระพงษ์ ธรรมารักษ์    1,500.00  

927 นายยอดชาย บุณยเนตร    1,500.00  

928 นางปราณี โชครุ่ง    1,500.00  

929 นางนพรัตน์ จั่นเชย    1,500.00  
930 นายเจอดพงษ์ มกรมณี    1,500.00  

931 นายวิษณุ รัตนาพันธุ์    1,500.00  

932 นายณรงค์ ทะวิไชย    1,500.00  

933 นายอรรถพร หวังวิวัฒนา    1,500.00  

934 นายเสรี คึมยานาง    1,500.00  

935 นายกมล เปรมปรุงวิทย์    1,500.00  

936 นายรักษ์พงษ์ ทองอร่าม    1,500.00  

937 นายไสว นามคํา    1,500.00  

938 นายวีระศักดิ์ ไป่ทาฟอง    1,500.00  

939 นายสุพร บุญญาเดช    1,500.00  

940 นายวิรัช คล้ายจินดา    1,500.00  

941 นายจรัญ ปัญญาสิทธิ์    1,500.00  

942 นายวิวัฒน์ งามงอน    1,500.00  

943 นายกองเชียร์ แก้วฉบับ    1,500.00  

944 นายวีระ เนียมคนตรง    1,500.00  

945 นายสมศักดิ์ สถิติ    1,500.00  

946 นายอุทิศ จูงพงศ์    1,500.00  

947 นายกาวิน ศักดี    1,500.00  

948 นายสิงหาท เอี่ยมเล็ก    1,500.00  
949 นายเสน่ห์ หมั่นพลศรี    1,500.00  

950 นางยาหยี นครจันทร์    1,500.00  

951 นายรุ่งโรจน์ จํานงค์วัฒน์    1,500.00  

952 นายนิวัตน์ ชูแสง    1,500.00  

953 นายชาญณรงค์ ภูปา    1,500.00  

954 นางนงนาถ อาภรณ ์    1,500.00  

955 นายธรรมรัตน์ อนุรักษ์    1,500.00  

956 นายธีระพันธ์ อินทรทัต    1,500.00  

957 นายปรีชา อุปการ    1,500.00  

958 นายวิรัช นาคทองกุล    1,500.00  

959 นายวินัติ มณีศรี    1,500.00  

960 นายปรีชา สงค์รัตน์    1,500.00  

961 นายผัน จันทร์สมุทร    1,500.00  

962 นายทองแดง วันเพ็ญ    1,500.00  

963 นายชัย ฤทธิรังศรีโรจน์    1,500.00  

964 นายสําราญ อภิรักษากุล    1,500.00  

965 นางวรรณา อ่อนน่วม    1,500.00  

966 นายจํานงศ ์สุตะวงค์    1,500.00  

967 นายประดิษฐ์ หอมจีน    1,500.00  

968 น.ส.วรวัลย์ พฤทธิสาริกร    1,500.00  

969 นายเสริม แต่กลาง    1,500.00  

970 นายบรรจง กุลชิต    1,500.00  

971 นายอดุลย์ คาน    1,500.00  

972 นายบุญเลิศ นุกูลรัตน์    1,500.00  

973 นางเกศราวัลย์ ทวีสิน    1,500.00  

974 นายวิชัย เถรว่อง    1,500.00  

975 นายวินัย เครือสุคนธ์    1,500.00  
976 นายอํานวย กุลนาพันธ์    1,500.00  

977 นางจินตนา กุลนาพันธ์    1,500.00  

978 นายศิริ สมสนิท    1,500.00  

979 นายถนัด วชิรจุติพงศ์    1,500.00  

980 นายถกล บํารุงตระกูล    1,500.00  

981 นายทินกร เค้าสิม    1,500.00  

982 นายประเสริฐ เสรีวัตตนะ    1,500.00  

983 นายชัยวุฒิ หมื่นแก้ว    1,500.00  

984 นางพรรณี ยันตรกิจ    1,500.00  

985 นายวินัย พวงแฉล้ม    1,500.00  

986 น.ส.พรรณงาม ตันสมพงษ์    1,500.00  

987 นายเฉลยีว รอดกลึง    1,500.00  

988 นายจันดี คํามาก    1,500.00  

989 นายมนต์ชัย ฟักทอง    1,500.00  

990 นายสมหวัง เพชรขัณฑ์    1,500.00  

991 น.ส.ศิริกูล หมอดี    1,500.00  

992 นายสุวัฒน์ ทัศนสุวรรณ    1,500.00  

993 นายณัฐชัย สุปิน    1,500.00  

994 นายปรีชา ภู่จีบ    1,500.00  
995 นายเสง ี่ยม ชะรา    1,500.00  

996 นายสังข์ พันสนิท    1,500.00  

997 นายพิสิฏฐ์ ภูวนันท์    1,500.00  

998 นางปัญจนีย ์ธีรานุวัฒน์    1,500.00  

999 นายสมุทร สิงห์โตแก้ว    1,500.00  

1000 นายโตก บุญขาว    1,500.00  

1001 นายเจริญสุข จั่นเพ็ชร์    1,500.00  

1002 นายยรรยง สีหเทพเลขา    1,500.00  

1003 นายเชิดชัย นิลัมภาชาต    1,500.00  
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1004 นายประภาส อ่ําทอง    1,500.00 

1005 นายกระจ่าง จันทร์เพ็ง    1,500.00 

1006 นางอมรรัตน์ ทองอินทร์    1,500.00 

1007 นายชัยยันต์ สมบูรณสิน    1,500.00 

1008 นางทศพร เสนะบุตร    1,500.00 

1009 นายเสวก สุจิณโณ    1,500.00 

1010 นางเบญจณัฏฐ์ ชัยทวีธรรม    1,500.00 

1011 น.ส.ธัญชนก จงจิตร    1,500.00 

1012 นายภุชงค์ อินสมพันธ์    1,500.00 

1013 นายชัชชัย เจตะภัย    1,500.00 

1014 นางจิณห์จุฑา กาโย    1,500.00 

1015 นายโกมลชัย บุญไชย    1,500.00 

1016 นายเลิง ศรีสอาด    1,500.00 

1017 นายเพ็ญ ธรรมโชติ    1,500.00 

1018 นายประสงค์ รุณสุข    1,500.00 

1019 นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธํารง   1,500.00 

1020 นางอํานวย คลี่เกษร    1,500.00 

1021 นายประสงค์ สังข์วรรณ    1,500.00 
1022 นายจําลอง แสงสว่าง    1,500.00 

1023 น.ส.นภาพร คงมีลาภ    1,500.00 

1024 นายสุชาติ ไทยเพ็ชร์    1,500.00 

1025 นางพรพรรณ นาคศรีสุข    1,500.00 

1026 นางสีไพร เหลืองหิรัญ    1,500.00 

1027 นางชื่นจิต พูพงษ์    1,500.00 

1028 นายสนั่น ภัทรโชติ    1,500.00 

1029 นายจรุง คงเจริญ    1,500.00 

1030 นายจําเริญ ผดุงชอบ    1,500.00 

1031 นางวิภาวรรณ รุณสุข    1,500.00 

1032 นายสมชาติ ธรรมพิทักษ์    1,500.00 

1033 นายสาน วงษ์สวาท    1,500.00 

1034 นายเขียด สินปรุ    1,500.00 

1035 นายบุญล้วน จันทร์นวล    1,500.00 

1036 นายคําม ีมีอาษา    1,500.00 

1037 นายบุญเลื่อน ปั่นกลาง    1,500.00 

1038 นางจันทนา สุวิสิษฐ์    1,500.00 

1039 นายอนันต์ ภูมิเนาว์นิล    1,500.00 

1040 นายอนันต์ กิมภากรณ์    1,500.00 
1041 นางเล็ก สินสมบัติ    1,500.00 

1042 นายนง บํารุงถิ่น    1,500.00 

1043 นายสายัณห์ ประดับแดง    1,500.00 

1044 นายพิภพ ละเอียดอ่อน    1,500.00 

1045 นายมานิตย์ อุตสาหะ    1,500.00 

1046 นายนิสิต เลิศนาคร    1,500.00 

1047 นายสุพงษ์ พันธุมโน    1,500.00 

1048 นายประสพ ประเทศรัตน์    1,500.00 

1049 นายนิพนธ์ นิ่มสุข    1,500.00 

1050 นายทองอินทร์ พินิจมนตรี    1,500.00 

1051 นายชยันต์พล รุณสุข    1,500.00 

1052 นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม    1,500.00 

1053 นายเจษฎา เหลืองแจ่ม    1,500.00 

1054 นายทับ เสียงสูง    1,500.00 

1055 นายถนอม อักษรเจริญ    1,500.00 

1056 นางสุกัญญา ดาจง    1,500.00 

1057 นายคนอง ศิลปบูรณะ    1,500.00 

1058 นายสนิท จําปาเทศ    1,500.00 

1059 น.ส.เตือนใจ ศุภนคร    1,500.00 

1060 นายเฉลิม อาจสูงเนิน    1,500.00 

1061 นางสายสมร คมวัชรพงศ์    1,500.00 

1062 นายประหยัด สันวงศ์    1,500.00 

1063 นางสร้อย บุญประคอง    1,500.00 

1064 นายธํารงค์ สุรางกุล    1,500.00 

1065 นายสุริยา กลางเคื่อม    1,500.00 

1066 นายณรงค์ สุจริต    1,500.00 

1067 นายณัฐกิตติ์ พวงจิตร    1,500.00 
1068 นายนราเดช บุญเอี่ยม    1,500.00 

1069 นายสังวาลย์ สังข์วรรณะ    1,500.00 

1070 นายวิโรจน์ ศิริพันธุ์    1,500.00 

1071 นายบรรจบ ไชยบล    1,500.00 

1072 นายประชา ลิมพะสุต    1,500.00 

1073 นายวินัย ศิลปดิษฐ์    1,500.00 

1074 นายยู โฉมแดง    1,500.00 

1075 นายณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์    1,500.00 

1076 นางเพียงพิศ คําบุญลือ    1,500.00 

1077 นายอนันต์ วัฒนวิกย์กรรม    1,500.00 

1078 นายชาญวิทย์ ตาบุตร    1,500.00 

1079 นายถาวร พุดตานทอง    1,500.00 

1080 นางลําพรรณ เจริญรัตน์    1,500.00 

1081 นายประยงค์ เต็มดอน    1,500.00 

1082 นายวรรณะ ไชยแขวง    1,500.00 

1083 นายบุญเชิด ทาจินะ    1,500.00 

1084 นายสิงหราช ยามมี    1,500.00 

1085 นายสุชาติ สุวรรณพฤกษ์    1,500.00 

1086 นายสุทธิชัย วีระไพบูลย์    1,500.00 
1087 นางสมปอง รงค์ทอง    1,500.00 

1088 นายสิงห์คํา ทองสุวรรณ    1,500.00 

1089 นายสุรพจน์ สุทิน    1,500.00 

1090 นายสมใจ คงบุญ    1,500.00 

1091 นายสุประดิษฐ เหลาแสง    1,500.00 

1092 นายเจตน์ ศรีเรือง    1,500.00 

1093 นายสุเทพ สักทอง    1,500.00 

1094 นายเกรียงกริช อรรฐาเมศร์    1,500.00 

1095 นายสัมฤทธิ์ อ่อนแสง    1,500.00 

1096 นายเสรี เติมใจ    1,500.00 

1097 นายปรากฏ มากช ู    1,500.00 

1098 นางวีระวรรณ สัจจารักษ์    1,500.00 

1099 นายสง ่า อิสระ    1,500.00 

1100 นายสุรินทร์ ชลธารเฉลิม    1,500.00 

1101 นายสุนทร ประจันนวล    1,500.00 

1102 นายเสถียร ต้นคํา    1,500.00 

1103 นายบวร แก้วดวงดี    1,500.00 

1104 นายรัตน์ ประพงษ์    1,500.00 

1105 นายบุญเทียม สุทธสม    1,500.00 

1106 นายบุญมี ครูภิรมย์    1,500.00 

1107 นายอัมพร ปิ่นอาภรณ์    1,500.00 

1108 นายหิรัญ วิพันธุ์    1,500.00 

1109 นางสอิ้ง จันทร์สวัสดิ์    1,500.00 

1110 นายวัฒนา สมรรคเสวี    1,500.00 

1111 นายไพบูลย์ ศรีสัจจัง    1,500.00 

1112 น.ส.ณัฐกาญจน์ ไชยกาล    1,500.00 

1113 นายณรงค์ เจริญผล    1,500.00 
1114 นายรัติ มาลัยกรอง    1,500.00 

1115 นางครองทรพัย์ มานะยิ่ง    1,500.00 

1116 นายสม เอกบุตร    1,500.00 

1117 นายพิมาน บูรณะพิมพ์    1,500.00 

1118 นางฉวีวรรณ เพ็ชร์สงฆ์    1,500.00 

1119 นายปฏิวัติ เทพานวล    1,500.00 

1120 นางปรียา เวียงศิริ    1,500.00 

1121 นายชัยชนะ สุชาโต    1,500.00 

1122 นายเตียวเฮี้ยง แซ่ลิ้ม    1,500.00 

1123 นายสําอางค์ โยธี    1,500.00 

1124 นายทวีวัฒน์ วรกิจ    1,500.00 

1125 นางรัชนี เกตุแก้ว    1,500.00 

1126 นายฉัตรชัย รัตโนภาส    1,500.00 

1127 นายเกษมสําราญ สิงหสุต    1,500.00 

1128 น.ส.วิไล ฉวีวรรณากร    1,500.00 

1129 นางสุดารัตน์ ฤกขะเมธ    1,500.00 

1130 นายบัวไข ใสภูเขียว    1,500.00 

1131 นายสมนึก ทิพย์โพธิ์    1,500.00 

1132 นายจํารัส ทองป้อง    1,500.00 
1133 นายเทพินทร์ อักษรศรี    1,500.00 

1134 นางรําพึง นาคสินธุ์    1,500.00 

1135 นายวิจิตร อดิศัยสกล    1,500.00 

1136 นายลําเจียก เย็นนะสา    1,500.00 

1137 นางพนอ ทองบ่อ    1,500.00 

1138 นายอานนท์ แซ่หลิม    1,500.00 

1139 นางปัน อุดม    1,500.00 

1140 นายสมใจ สมฤทธิ์    1,500.00 

1141 นายมนู สมจิตร    1,500.00 
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1142 นายสมพงษ์ น้อยเสวก    1,500.00 

1143 นางพัชนีย์ เย็นแสงจันทร์    1,500.00 

1144 นายมานพ บุณยานันต์    1,500.00 

1145 นายสมบัติ ไสยกิจ    1,500.00 

1146 นายวิโรจน์ สุขเกษม    1,500.00 

1147 นายสาโรช วงศ์วิเชียร    1,500.00 

1148 นายวิทัศน์ ศรีวิวรรธนกุล    1,500.00 

1149 นายวัชรชัย ไชยบุญเรือง    1,500.00 

1150 นายฆเณศวร์ เทียนสมจิตร    1,500.00 

1151 นายวรฉัตร สินวัต    1,500.00 

1152 นายเต่า มุ่งผลกลาง    1,500.00 

1153 นายดวงดี ชิปานันท์    1,500.00 

1154 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์    1,500.00 

1155 นายจุมพล กาฬสินธุ์มงคล    1,500.00 

1156 นายปราโมทย์ ฮูเซ็น    1,500.00 

1157 นายจําปา โมเล็ก    1,500.00 

1158 นายอาทิตย์ สิขัณฑกนาค    1,500.00 

1159 นายสุพจน์ ธูปบูชา    1,500.00 
1160 นายสมจิตร บุญไชย    1,500.00 

1161 นายวันชัย คุ้มประเสริฐ    1,500.00 

1162 นายปรีชา พานิชมาท    1,500.00 

1163 นางปราณี คงมั่น    1,500.00 

1164 นายเกษม แสงกล้า    1,500.00 

1165 นายเที่ยง ปัญญาคม    1,500.00 

1166 นายสมเกียรติ วัชรเสรีกุล    1,500.00 

1167 นายเอนก อุบลศุข    1,500.00 

1168 นายสุข แก้วฟู    1,500.00 

1169 นายคํา ทาเขียว    1,500.00 

1170 นายใจ จันทร์นวล    1,500.00 

1171 นายจําลอง รักรัตน์    1,500.00 

1172 นายมงคล พิมนล์พันธุ์    1,500.00 

1173 นายณรงค์ ถาวรวัตต์    1,500.00 

1174 นายสุนิตย์ ภูรีกุล    1,500.00 

1175 นายวีรวัฒน์ วัฒนธีรกุล    1,500.00 

1176 นายทรงวุฒิ เทียมทอง    1,500.00 

1177 น.ส.สุทิน กลิ่นจันทร์    1,500.00 

1178 นายปรีดา แพงพิบูลย์    1,500.00 
1179 นางประสาน ชาตะศิริกุล    1,500.00 

1180 นายโกวิทย์ สุรธรรม    1,500.00 

1181 นางทิพยา จารุนาคร    1,500.00 

1182 นายสุชาติ ชูพิทักษ์    1,500.00 

1183 นายปรัชญา ศรีพร    1,500.00 
1184 นายเจริญรัตน์ ฉัตรกันยารัตน์  1,500.00 

1185 นายประเสริฐ ผงแสง    1,500.00 

1186 นายปฎิภาณ คงกระพันธ์    1,500.00 

1187 นายนาคินทร์ สุตนพัฒน์    1,500.00 

1188 นายปรีชา ตระกูลศรี    1,500.00 

1189 นางอัมพร สุคนธ์พานิช    1,500.00 

1190 นายศุภชัย ราชกรม    1,500.00 

1191 นายประศาสน์ วิสุทธิกุล    1,500.00 

1192 นายอุดมศักดิ์ นิภาเกษม    1,500.00 

1193 น.ส.ลาวัลย์ ศรศิลป์ชัย    1,500.00 

1194 นายจีรศักดิ์ จิตรจง    1,500.00 

1195 นายสํารอง ขวัญเมือง    1,500.00 

1196 นายสถิตย์ ศิริภาพ    1,500.00 

1197 นายเฉลิมพล สุดใจ    1,500.00 

1198 นายนําศักดิ์ ประสาร    1,500.00 

1199 นายกลม ทรงแก้ว    1,500.00 

1200 นายบุญธรรม เมฆหมอก    1,500.00 

1201 นายสมบัติ เปรมปรี    1,500.00 

1202 นายจรูญ ชมภูศรี    1,500.00 

1203 นางสุจินดา สุวรรณทับ    1,500.00 

1204 นายบุญปาง ถาวรหมื่น    1,500.00 

1205 นายประพันธ์ เกี๋ยวดํา    1,500.00 
1206 นางจงรัก ชินบุตร    1,500.00 

1207 นางรัตนา ฉิมเกิด    1,500.00 

1208 นางรัชนี จีนปิ่นเพชร    1,500.00 

1209 นายสามารถ สุมโนจิตราภรณ์   1,500.00 

1210 นายสมชาย รัตนมิ่ง    1,500.00 

1211 นายสมยา ทัศนสุวรรณ    1,500.00 

1212 นายธนัย พลบูรณ์    1,500.00 

1213 นายกุย ยอดอุทา    1,500.00 

1214 นายสุดสาคร ศักดิ์สูง    1,500.00 

1215 นางบุญสม ชํานาญภักดี    1,500.00 

1216 นายสวงค์ จงแจ้งกลาง    1,500.00 

รายละ 2,000 บาท จ ํานวน 87 คน 
1217 นายศิริ เจือวิจิตรจันทร์    2,000.00 

1218 นายจรัล ทองสถิตย์    2,000.00 

1219 นายนิมิตร โชติพานิช    2,000.00 

1220 นายวชิระ กลิ่นระคนธ์    2,000.00 
1221 นายโกมินทร์ สารพันธ์    2,000.00 

1222 นายบุญพันธ์ ปัญญารัตน์    2,000.00 

1223 นายพินิจ สุวรรณโน    2,000.00 

1224 นายสมพร ศิริพรภักดีกุล    2,000.00 

1225 นายสถิ ไชยเพ็ชร    2,000.00 

1226 นายพยุง นพสุวรรณ    2,000.00 

1227 นายสมศักดิ์ เอกะวิภาต    2,000.00 

1228 นายสันติ ภมรปฐมกุล    2,000.00 

1229 นายพยนต์ ประภาพรพิทักษ์    2,000.00 

1230 นางสิรินาฎ การะนัด    2,000.00 

1231 นางวาสนา อยู่พะเนียด    2,000.00 

1232 นายเส้ง บุญมาทัน    2,000.00 

1233 นายถวัลย์ บุญสิทธิ์    2,000.00 

1234 นายวัลลภ แวววิจิต    2,000.00 

1235 นางดาหวัน อําพนพนารัตน์    2,000.00 

1236 นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล    2,000.00 

1237 นางวารินทร์ ชลธารเฉลิม    2,000.00 

1238 นายประจักษ์ ตันสกุล    2,000.00 

1239 นายจรัส โสมทัศน์    2,000.00 

1240 นายรําเพย วงษ์เอี่ยม    2,000.00 

1241 นายศักดา บุญยเกียรติ    2,000.00 

1242 นายสุวิทย์ ทองเผ่า    2,000.00 

1243 นางศรีสุดา สิงห์ดารา    2,000.00 

1244 นางนวลสิริ มังกรดิน    2,000.00 

1245 นายสมนึก พันธุ์มณฑา    2,000.00 

1246 นายสัมพันธ์ ร่มสายหยุด    2,000.00 

1247 นายณรงค์ศักดิ์ อินทรรัสมี    2,000.00 

1248 นายปัญญา ปรีดีสนิท    2,000.00 

1249 นายปราโมทย์ อารยะพันธ์    2,000.00 

1250 นายวิโรจน์ ภุมรนิทร์    2,000.00 
1251 น.ส.ธวัลรัตน์ อินทรศุภมาตย์    2,000.00 

1252 นายอโณทัย คลังทรัพย์    2,000.00 

1253 นางไฉไล สุวรรณบริรักษ์    2,000.00 

1254 นางวิมาลย์ ประยูรทอง    2,000.00 

1255 นายสุทธิพงศ์ สนธิไทย    2,000.00 

1256 นายบัว อุรีรักษ์    2,000.00 

1257 นางวิไลวรรณ มณีวงศ์วิโรจน์    2,000.00 

1258 นายธวัชชัย วนปฏิพัทธิ์    2,000.00 

1259 นางสุริยา ศิริวัฒนกุล    2,000.00 

1260 นายเจด็จ รัตนแก้ว    2,000.00 

1261 นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์    2,000.00 

1262 นายเอกชัย โม้จ่าง    2,000.00 

1263 นายบุญมี แสงศศิธร    2,000.00 

1264 นายนิธิศ สุรชาติ    2,000.00 

1265 นายคนึง อินทรไพโรจน์    2,000.00 

1266 นายจงเจริญ กิจสําราญกุล    2,000.00 

1267 นายพิทักษ์ อยู่อําไพ    2,000.00 

1268 นางเสริมสกุล บุญทวีคุณ    2,000.00 

1269 น.ส.ประภาวรรณ บ่างวิรุฬห์รักษ ์ 2,000.00 
1270 นางสุปราณี ยิ้มเนตร    2,000.00 

1271 นายผดุง อุนจะนํา    2,000.00 

1272 นางอัมพร พวงแก้ว    2,000.00 

1273 น.ส.วรรณา กุลทอง    2,000.00 

1274 นายประสิทธิ์ กรรณสูต    2,000.00 

1275 นางสุภาพ จันทร์สุวรรณ    2,000.00 

1276 นายอรัณย์ ตันติวิสุทธิ์    2,000.00 

1277 น.ส.ศิริวรรณ โรจนศิริ    2,000.00 

1278 นายประเสริฐ วรรณาวชิรศิริ    2,000.00 
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1279 นายชัยพร ว่องสืบข่าว    2,000.00 

1280 นางบุญแก้ว สุขรอบ    2,000.00 

1281 นางฉวีวรรณ โพธิมะโน    2,000.00 

1282 นายพิสิทธิ์ โกอินต๊ะ    2,000.00 

1283 นายชัยพฤกษ์ อินทรคุปต์    2,000.00 

1284 นายรุ่งโรจน์ แม้นรอด    2,000.00 

1285 นายเที่ยง พะเนตรรัมย์    2,000.00 

1286 นายขจรศักดิ์ จรสมาน    2,000.00 

1287 นายวาสิต ชโยจ    2,000.00 

1288 นางจรัสศรี สุมาพา    2,000.00 

1289 นายธงชัย พรไพบูลย์    2,000.00 

1290 นายณรงค์ ปรีชารณเสฏฐ์    2,000.00 

1291 นายประยูร ปัญญา    2,000.00 

1292 นายอุทัย พูนเพ็ง    2,000.00 

1293 นางสมศรี ศรีโมรา    2,000.00 

1294 นายสนิท ถนอมรอด(เกษียณ)   2,000.00 

1295 นางกาญจนวรรณ วรวุธ    2,000.00 

1296 นางกัลยา ชูพินิจ    2,000.00 

1297 น.ส.มารยาท วิศยางกูร    2,000.00 

1298 นางสมจิตร ทองสุข    2,000.00 

1299 นายอุดมศักดิ์ สุพรรณพงศ์    2,000.00 

1300 นายณรงศักดิ์ ศุนวัต    2,000.00 

1301 นายสมภพ สุขวงศ์    2,000.00 

1302 นายพนัส ฤกษ์เจริญ    2,000.00 

1303 นางบุญชู สายศิริ    2,000.00 

15. รายชื่อผู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเม่ือทุพพลภาพ ประจําปี 2556
(ไม่มี) 

16. รายชื่อผู้รับเงินแสดงการไว้อาลัยในงานศพสมาชิก ประจําปี 2556
จํานวน 65 คน เป็นเงิน 97,500.00 บาท 

1 นางวิภา จันทร์แฉ่ง 

2 นายพงษ์ศักดิ์ กันจะขัติ 

3 นายประสิทธิ์ ชูเกต 

4 นายพงษ์กร บ้านคุ้ม 
5 นายทินกร ลังการ 

6 นางประทุม เจริญผ่อง 

7 นายประยุทธ ศักดิ์สุนทร 

8 นางกาญจนา รอดสุทธิ 

9 นางวไล โทนธนู 
10 นายประชุม คําไสย 

11 นายเวช สุ่มมาตย์ 

12 นายโสภณ พนัทอง 

13 นายชัยรัตน์ ศรีน้อย 

14 นายอดิศักดิ์ แดงสกุล 
15 นายเดชา เจือกโว้น 

16 นายเด่น ศรีอินทรีย์ 

17 นายธีรวัฒน์ กนกวัฒนา 

18 นายเรืองยศ ปลื้มใจ 

19 นายนรา คงเขียว 

20 นายพิทักษ์ เล็กธํารง 

21 นายสวิด จอมขวา 
22 นายสุรเดช สมบูรณ์ 

23 นายธวัชชัย เจริญกุล 

24 นายมงคล วรรณประเสริฐ 

25 นายประจักษ์ สอนพรหม 

26 นายสมชาย ชื่นอุรา 
27 นายชโนดม พิทักษ์กาญ 

28 นายทวีชัย เสนีย์ศรีสันต์ 

29 นายสฤษดิ์ วังซ้าย 

30 นายประทาน พิชิตเดช 

31 นายบุญท่วม ชัยนาท 
32 นายวิรัตน์ วันทุมมา 

33 นางทับทิม ชุมเกษียร 

34 นายวิไล วงค์จุมปู 

35 นายกุศล งวดสูงเนิน 

36 นายเจรียงโรจน์ ละอองทัพ 

37 นายสายฝน คุณะดอย 

38 นายบัวกัน หอมบุญมี 
39 นายบํารุง แสงสว่าง 

40 นายวิทยา รัตนนวล 

41 นายทนงศักดิ์ คงอุป 

42 นายสมบัติ ศรีสุระ 

43 นายวินิจ ภู่เนาวรัตน์ 
44 นายจุมพล ยุวเดชกุล 

45 นายโสภณ เล็กบรรเทิง 

46 นายช้อน โคตรพงษ ์

47 นายวินัย กวางทอง 

48 น.ส.วลาวัลย์ ยรรยงค ์
49 นายสหชาติ จันทร์สว่าง 

50 นายสุวิทย์ สร้อยทอง 

51 นายณรงค ์จิรัฎฐิติกาล 

52 นายอมร อินแถลง 

53 นายอนิรุทธ แสนชมภ ู

54 นายบุญมี อ่อนทะเล 

55 นางละมุล อภิรัฐเมธี 
56 นายสมเกียรติ กาศติ๊บ 

57 นายเมธ ีปานทอง 

58 นายห่วง มาแก้ว 

59 นายสุรสีห์ สีหะบัณฑิต 

60 นายศุภโชค ขัตติยะมาน 
61 นายรณยุทธ ภูมิคอนสาร 

62 นายชัชวาล คําตุ้ย 

63 นายจตุรงค์ วรพิพัฒน์พงศ์ 

64 นายอนันต์ ภูมิเนาว์นิล 

65 นายเอ๊ด พวงธรรม 

17. รายชื่อผู้รับเงินแสดงการไว้อาลัยในงานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก ประจําปี 2556
จํานวน 193 คน เป็นเงิน 289,500.00 บาท 

1 นายชุมพล สุทธิมาศ 

2 น.ส.พรเพ็ญ จุติวิภาวีกุล 
3 นายเคนลา อัศวภูมิ 

4 นายประมวล พุดตาลดง 

5 นางรุจา พวงทอง 

6 นางยุพิน สงฆ์ประชา 

7 นายป้าน ผาสิงห์ 
8 นายสวัสดิ์ หาพุทธา 

9 นางสมปอง ศรีจามร 

10 นางนาฏสุดา ดีอุดม 

11 นายพงศ์พันธุ์ แกน ุ

12 นางอุดม ยุติวงษ์ 
13 นางสมเพ็ชร์ ชมชื่น 

14 นายโต ปูแดง 

15 นางจําปี ผาทอง 

16 นายจันทร์ เรืองเรื่อ 

17 นางนาง ทองเปี้ย 
18 นายชริน พูลสวัสดิ์ 

19 นางข้วง แก่นจันทร์ 

20 นางนคร เณรโต 
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21 นางวัชรินทร์ ปั้นทรัพย์ 

22 นางประภา รอตฤด ี

23 นางคําขา อุนจะนํา 

24 นางสุข ถือแก้ว 

25 นางบัวคํา อุมากุล 
26 นางเตือนใจ นิลพฤกษ์ 

27 นางร่วม รัตนะ 

28 นางนวล ไม้แก้ว 

29 น.ส.จําลอง มูลละไพล 

30 นางบุญช่วย จําปาเง ิน 
31 นางสายฝน ค้าไม้ 

32 ร.ต.ต.นภดล ขําคมเขตร์ 

33 นายสมควร เพียรคงชล 

34 นางสุข ศรีวิชัย 
35 นางส้มลิ้ม คงถิ่นฐาน 

36 นางวิไล จิรอังกรกุล 

37 นายสมพงศ์ กลับฉิ้ง 

38 นายสําเนียง สนธิสุทธิ์ 

39 นางย้อน คําสุข 
40 นางพร้อม แผ้วศรี 

41 นางหมิ ราชแก้ว 

42 นายประยูร ใจหงษ ์

43 จ.ส.ต.บําเพ็ญ โพธิ์คง 

44 นายลม กอแก้ว 
45 นางจําปา ของกิ่ง 

46 นางสุดใจ สิโนทก 

47 นางปราณี คงเหมาะ 

48 นายคลื่น มีศรี 

49 นายจี๋ ไชยมงคล 
50 นางเมือง กลีเหลี่ยง 

51 นายอยู่อั้ง แซ่อั้ง 

52 นางนอบ เพชรประพันธ์ 

53 นางขันแก้ว ประวัง 
54 นายกมล บุญเสริมสุข 

55 นายสงบ เกษภิบาล 

56 นายทวี สุราราษฎร์ 

57 นางทัศนีย์ สุภาพไพบูลย์ 

58 นายจ้อย ภู่ศรี 
59 นายสําอางค์ กลีบเมฆ 

60 นางพริ้ม จีบโจง 

61 นายสวัสดิ์ ธะวิชัย 

62 นายประเสริฐ จันทร์เพ็ง 

63 นางไพจิตร ภมรบุตร 

64 นางสว่าง ปานอินทร์ 

65 นายสุภาพ แพรกทอง 

66 นางจําลอง จันทร์อินทร์ 

67 นางสายหยุด อ่วมขันธ์ 

68 นายเก่งกาจ ประจง 

69 นายอ้ัน พาลีวล 

70 นางคําผง ทะวิไชย 

71 นางฉวี สายเรี่ยม 

72 นางทองปิ่น ทับทิม 

73 นายพรหมทอง ทับทิม 

74 นายอนุกิจ แสงละออ 

75 นางสม จองจาย 

76 นางเกษม กล่อมชลธาร 

77 นายแก้ว คิดถูก 

78 นางขัน พวงมะล ิ

79 นางเชียร กุลทอง 

80 นางปาน ยะวงษา 

81 นางทองคํา เผ่าเสรพีงษ์ 

82 นางปิ่น เพ็งกลาง 

83 นายวิชิต สันติมิตร 

84 นางสหวล ขับลํา 

85 นางคิ่น คําเชื้อ 

86 นายพันธ์ ชัยศรี 

87 นางประยงค์ เขียวมาลี 

88 นางคําพอง ภูมิมะนาว 

89 นายบท ดาทอง 

90 นายเตี่ยวเซี้ยง แซ่ลิ้ม 

91 จ.ส.ต.เสริม ม่วงคง 

92 นายมี ตื้อตัน 

93 นางเกตุ นุ่นสังข์ 

94 นายคูณ เอนกนวล 

95 น.ส.นิล อยู่รักษา 

96 นางเม็ด อารินทร์ 

97 นางวาสน์ กองนอก 

98 ร.ต.อุกฤษ พิทักษ์ 

99 นายประคอง บญุประเสริฐ 

100 นายเชิด จันทรศาลกูล 

101 นายไฎรัศมี ดวงกลาง 

102 นายพร้อม หอยบาง 

103 นางนวล ขณะ 

104 นางอําไพพรรณ อินทรศุภมาตย ์

105 น.ส.รัชนีกร จันทราภาณุกร 

106 นายถวิล นิระ 

107 นายจรัล แพทย์ยาไทย 

108 นางปฐม ทองเกต ุ

109 นางเพ็ญศรี วุฒวัณณะ 

110 นางทอง ลิลิต 

111 นางศรีพร คงได้ 
112 นางประเทือง ศิริวรกุล 

113 นางหยด บุญพร้อม 

114 นายพิชญ์ พิมสาร 

115 นางชิน สิงหพันธ์ 

116 นางค่าเซี่ยม พวงภาคีศิริ 
117 นายสมเกียรติ ใจกว้าง 

118 นายณรงค ์สุทธิลักษณ์ 

119 นายจรูญ สิทธิ 

120 นายบัวลา ศรีเชียงสา 
121 นายเปลี่ยน หวานดี 

122 นางน้อม จันทร์แก้ว 

123 นางชุมเพชร คงสวัสดิ์ 

124 นางสํารวย แฉ่งสุวรรณ 

125 น.ส.นิรมล เพ็ชรจารนัย 
126 น.ส.ณัชชา สง ่าลี 

127 นายหวั่น เอียดทอง 

128 นายจินตวัฒน์ มณีทับ 

129 นายเตียง ผิวงาม 

130 นายอุ๊ด พิทักษ์ธรรมกุล 
131 นายสมบูรณ์ โกกิลารัตน์ 

132 นายประเสริฐ สุราษฎร์ 

133 นางบัวผัด ธรรมลังกา 

134 พระสุข คําผาย 

135 นายเขือง พวงพารา 
136 นายเกษมสุข โกมลมรรค 

137 นางเยื้อน นิวาสเวช 

138 นางส้มโอ เกิดนวล 

139 ร.ต.บรรจบ อยู่สุข 
140 น.ส.พิมพ์ชนก อัมพุชินีวรรณ 

141 นายประจวบ เที่ยงบุญ 

142 นายวิฑูรย์ เกษรเกิด 

143 นายผดุง พฤกษ์สุนทร 

144 นางนิตยาภรณ์ จินดารัตน์ 
145 นางอรุณ อัมพรเวช 

146 นายวิเชียร เยี่ยมสิริวุฒิ 

147 นางประสาทสุข พันธุ์เพ็ง 

148 นางซิว สมกัน 

149 นางบัวผัด เรือนคําฟู 

150 นางสมมาศ เมืองใหม่ 

151 นายอินทร ชุ่มเย็น 

152 นางจันดี ไชยชมภ ู

153 นายฉลอง คําแหง 

154 นางละเมียด ยิ้มสนิท 
155 นางสารถี สถิตย์โชติการ 

156 นายบุญมี วิจิตรไพศาล 

157 นางบุญธรรม ทองย้อย 

158 นางจําเนียร สุทธนะ 

159 นางพเยาว์ มีกิริยา 
160 นางจันทร์เพ็ญ ลิขิตวรรณวุฒิ 

161 นายบุญสม ชิยางคบุตร 

162 นางทองเจือ เพ็งดี 

163 นางบัวเขียว ค่อยประเสริฐ 
164 นายคุณานนต์ ธีระศรีปรีชา 

165 นางสุภาพร วุฒิพงศ์ 

166 นายเตียงเซี้ยง โชติศรีพันธุ์พร 

167 นางชุ่ม บุญทาวงศ์ 

168 นายแสวง เจริญสุข 
169 นายโซยเท้ง แซ่จัง 

170 นางเอมอร มาศศรี 

171 นางภัทรวรรณ อรรคดี 

172 นายอินเนตร วงศ์ษานันท์ 

173 นายประจวบ อรกิจ 
174 นางบัวคํา วิรุฬรัตน์ 

175 นายวิรัตน์ โชติ 

176 นายน้อม ศิริล้วน 

177 นางเอ้ย ต้นแก้ว 

178 นายไชยโย แซ่เล้า 
179 นายสําเนียง กสิฤกษ์ 

180 นายสาย ดอยลม 

181 นางสมบุญ บุญพิทักษ์ 

182 นายห่งหย่วน แซ่หั่น 
183 นายบุญจันทร์ ต่างสี 

184 นายพู สรรพคุณ 

185 นางพร่อง ศรียา 

186 นางริ้น เครือเตียว 

187 จ.ส.ต.รัตน์ เพชรล้อมทอง 
188 นางจันทร์ฟอง วงษา 

189 นางบุญทรัพย์ ชื่นสังข์ 

190 นายมา ศรีจันทะวงศ์ 

191 นายพุทธา ชํานาญ 

192 นายเลี้ยน ถือแก้ว 
193 นายพรหม แสงวิโรจน์ 
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18. รายชื่อผ ู้รับเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต ประจ ําปี 2556  
จํานวน 8 คน เป็นเงิน 720,000.00 บาท  

ล ําดับ ชื่อ-สกุล จ ํานวน(บาท) 
1 นางกาญจนา รอดสุทธิ      100,000.00 

2 นายทวีชัย เสนีย์ศรีสันต ์        80,000.00 

3 นางวิภา จันทร์แฉ่ง 100,000.00 

4 นายวิรัตน์ วันทุมมา      100,000.00 
5 นายกุศล งวดสูงเนิน      100,000.00 

6 นางละมุล อภิรัฐเมธี      100,000.00  

7 นายณรงค์ จิรัฎฐิติกาล        40,000.00 

8 นายศุภโชค ขัตติยะมาน 100,000.00 
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ร า ย ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ จํ า ป   2 5 5 6

1. ดานสาธารณกุศล 
ลาํดบั หนวยงาน จาํนวน(บาท)
1 หวงทอง คนดศีรสีหกรณ 4,400.00
2 เส้ือแจค็เกต็ คนดีศรสีหกรณ 10,000.00
3 ซือ้ปุยอนิทรยีใหโรงเรยีนบานคลองสง 1,660.00
4 ทาํบญุทอดผาปาการศกึษาโรงเรียนบางบวั 2,000.00
5 สมคัรสมาชกิชมรมสตรสีหกรณแหงประเทศไทย 500.00
6 สนบัสนนุบตัรคอนเสริตรวมใจภกัด์ิ รกัษปาไม 30,000.00
7 ชวยเหลอืผูประสบวาตภยัและอุทกภยั 6,000.00
8 สนบัสนนุคาอาหารกลางวนั ศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการ
 ผูสงูอาย ุสอ.บรษิทัวทิยกุารบิน 1,000.00
9 ชวยเหลอืผูประสบเพลงิไหมบานพกั โรงพยาบาล
 ครีรีฐันคิม สอ.สาธารณสุขสรุาษฎรธาน ี 1,000.00
10 สนับสนนุมลูนธิสิงเสรมิและพฒันาคนหูหนวกไทย 1,000.00
11 สนบัสนนุโครงการเสวนาวชิาการ ภาควชิาสหกรณ
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 10,000.00
12 สนับสนนุการแขงขนักอลฟการกศุล 
 สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษที ่11 , 12 , 14 10,000.00
13 สนับสนนุการแขงขนัโบวลิง่การกุศล ชมรมผูสงูอาย ุ 10,000.00
14 ชวยเหลอืเจาหนาท่ีประสบอคัคภียั สอ.กรมประมง 5,000.00
15 สนบัสนนุชมรมพฒันาชนบท มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 10,000.00
16 ชวยเหลอืนางสนุร ีจันทรโคตร 10,000.00
17 สนบัสนนุกิจกรรมตานภยัยาเสพตดิ ชมรมเพือ่นองอิม่อุน 1,000.00
18 ทําบญุทอดผาปาสรางสถานปฏบิตัธิรรม
 สอ.โรงเรยีนนายรอยตาํรวจ 1,000.00
19 สนบัสนนุสรางพนงักันดินพงั โรงเรยีนสกลวสิทุธ ิ 500.00
20 ทําบญุทอดผาปา มลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร 1,000.00
21 สนบัสนนุการจดัเสวนาทางวชิาการ
 สถาบนัการประชาสมัพนัธ 5,000.00
22 ทําบญุงานศพมารดาท่ีปรกึษา นายสมศกัดิ ์องัศโุกมทุกลุ 10,000.00
23 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน กรมตรวจบญัชสีหกรณ 1,000.00
24 ทําบญุทอดผาปาสามคัค ีโรงเรยีนปาไมอทุศิ 6 10,000.00
25 สนบัสนนุการแขงขนักอลฟการกศุล 
 กรมอทุยานแหงชาต ิสัตวปา และพนัธุพชื 10,000.00
26 สนบัสนนุหนงัสือพมิพเกลยีวเชอืก 48,000.00
27 ทาํบญุทอดผาปามหากศุล สอ.มหาวิทยาลยัมหดิล 1,000.00
28 สนบัสนนุอปุกรณการเรยีนและทนุการศึกษา
 โรงเรยีนวดัวงัตมู 500.00
29 ทาํบญุพระกฐินพระราชทาน กรมสงเสรมิสหกรณ 1,000.00
30 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน กระทรวงวฒันธรรม 500.00
31 ทาํบญุไถชวีติกระบอืโค วดัพทุธธรรมวปิสสนา 1,000.00
32 ทาํบญุทอดผาปาสามคัค ีสอ.ครกูระบี ่ 1,000.00
33 ทําบญุเทศนมหาชาต ิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 500.00

รายช่ือการจายเงินทุนสาธารณประโยชน ประจําป 2556
(รวม 1,002,148.00 บาท)

34 ทําบญุกฐนิสามคัค ีสอ.โรงพยาบาลราชวถิ ี 1,000.00
35 ทําบญุกฐนิพระราชทาน กรมอทุยานแหงชาต ิสัตวปา
 และพนัธุพชื 5,000.00
36 ซือ้หนงัสอื มลูนธิสิงเสรมิและพฒันาคนหูหนวกไทย 3,588.00
37 ทาํบญุงานศพมารดาเจาหนาท่ี นางขวญัพนติ นชุสวาท 10,000.00
38 ทาํบญุทอดผาปาสามคัค ีโรงพยาบาลหวยเมก็ 1,000.00
39 สนบัสนนุคายความรูสหกรณสูชนบท คณะเศรษฐศาสตร
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 10,000.00
40 ทําบญุทอดกฐนิสหกรณสามคัค ีสันนบิาตสหกรณ 1,000.00
41 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน ชสอ. 1,000.00
42 ทาํบญุพระกฐินพระราชทาน สอ.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 1,000.00
43 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน กรมทรพัยากรธรณ ี 1,000.00
44 ทําบญุพระกฐนิพระราชทาน 
 สาํนกังานศลิปวฒันธรรมรวมสมยั 500.00
45 สนับสนนุสรางอาคารเรียนเฉลมิพระเกยีรติ
 สาํนกังานสงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานคร พืน้ท่ี 2 1,000.00
46 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน สาํนกังานประกนัสงัคม 500.00
47 ทาํบญุพระกฐินพระราชทาน สอ.มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี 500.00
48 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน สาํนกังานปองกนัและปราบปราม
 การฟอกเงิน 500.00
49 ทําบญุพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอม 5,000.00
50 ทาํบญุทอดกฐนิสามคัค ีดร.จาํนงค โพธสิาโร 2,000.00
51  ทาํบญุพระกฐินพระราชทาน กรมปาไม 5,000.00
52 ทําบญุทอดกฐนิสามคัค ีสอ.พนกังานธนาคารออมสิน 1,000.00
53 สนับสนนุเสือ้เกราะ สอ.พนักงานการบนิไทย 1,000.00
54 ทาํบญุทอดผาปาสามคัค ีสอ.การส่ือสารแหงประเทศไทย 1,000.00
55 สนบัสนนุโครงการ แรลลีเ่พือ่การศกึษา 
 สอ.สหภาพแรงงานไทยอครลิคิไฟเบอร 1,000.00
56 ทําบญุทอดผาปาสรางศาลาปฏิบตัธิรรม
 สอ.กองบิน 1 1,000.00
57 ทําบญุทอดผาปา ภาคสีหกรณบางเขน 20,000.00
58 สนบัสนนุโลรางวลั สมาคมสถาบันคุมครอง
 สทิธปิระโยชนผูบริโภค 7,000.00
59 ทาํบญุทอดผาปาการศกึษา สอ.สุโขทยัธรรมาธริาช 1,000.00
60 สนบัสนนุการจัดงานวนัเด็กแหงชาต ิประจาํป 2557
 สอ.สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจการไฟฟานครหลวง 1,000.00
61 สนบัสนนุขบวนการภาคสีหกรณบางเขน 20,000.00
62 ชวยเหลอืสหกรณทีป่ระสบภยัพบิตัใินประเทศฟลปิปนส
 สนันบิาตสหกรณ 1,000.00
63 ซือ้การดอวยพร มลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร 2,000.00
64 สนบัสนนุการแขงขนักอลฟการกศุล
 สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษที ่1 (ปราจีนบรุ)ี 5,000.00
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2. ดานหนวยงานตนสงักดัของสมาชิก 
ลาํดบั หนวยงาน จาํนวน(บาท)
1 สนบัสนนุการขดุลอกทาํความสะอาดทอระบายนํา้
  กรมปาไม 170,000.00
2 สนบัสนนุงานวนัสถาปนา กรมปาไม 20,000.00
3 สนบัสนนุงานวนัสถาปนา กรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื 20,000.00
4 สนบัสนนุงานทาํบญุวนัขึน้ปใหม กรมปาไม 20,000.00

3. ดานทุนการศกึษา 
ลาํดบั หนวยงาน จาํนวน(บาท)
1 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรธีรรมราช 8,000.00
2 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 1 (ขอนแกน) 6,000.00
3 โรงเรียนปาไมอทุศิ 2 (นครราชสมีา) 23,000.00
4 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 3 (ชัยภมู)ิ 12,500.00
5 โรงเรียนปาไมอทุศิ 4 (ตาก) 32,500.00
6 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 6 (พษิณโุลก) 11,000.00
7 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 7 (อตุรดิตถ) 9,500.00
8 โรงเรียนปาไมอทุศิ 8 (หนองคาย) 11,000.00
9 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 9 (นนทบุร)ี 11,000.00
10 โรงเรียนปาไมอทุศิ 11 (รอยเอด็) 11,000.00
11 โรงเรยีนปาไมอทุศิ 14 (กระบ่ี) 7,500.00
12 โรงเรียนปาไมอทุศิ 15 (กาญจนบรุ)ี 23,000.00
13 มลูนธิศิรบีญุยานนท 10,000.00
14 มลูนธิสิมเพ่ิม กิตตนินท 10,000.00
15 สมาคมชาวจงัหวดัสรุาษฎรธาน ี 10,000.00
16 โรงเรียนบางบัว 27,000.00
17 โรงเรียนสารวทิยา 12,000.00
18 คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 10,000.00
19 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 10,000.00

4. ดานบุคลากรในสงักดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ลาํดบั หนวยงาน จาํนวน(บาท)
1 ครอบครวันายนริจุ คนมัน่ 5,000.00
2 ครอบครวันายอุดร จิตรุง 5,000.00
3 ครอบครวันายสามารถ ชยัมงคล 10,000.00
4 นายสรุศักด์ิ คหวงศ 5,000.00
5 ครอบครวันายปฏพิรรด์ิ โชตกิลาง 5,000.00
6 ครอบครัวนายทวศีกัด์ิ โฉมยงค 10,000.00
7 ครอบครวันายวทิย ธปูหอมละออก 10,000.00
8 ครอบครัวนายไสว ราชแกว 10,000.00
9 นายสุทนิ โยงรมัย 10,000.00
10 นายทองจันทร โสมนสั 5,000.00

11 นายวนิยั สิทธิข์อนทด 5,000.00
12 นายนรนิทร อํา่พริง้ 5,000.00
13 นายวิรณุ มาตรบตุร 5,000.00
14 นายอํานาจ ดวงสวสัด์ิ 10,000.00
15 นายบุญศิล อนิทะปญญา 10,000.00
16 นายอานทอง งามย่ิง 10,000.00
17 นายพิรยิะ เขาหลวง 5,000.00
18 นายสนัน่ องคการ 5,000.00
19 นายจตัปุกรณ บญุรอด 5,000.00
20 นายชาญณรงค วรราช 5,000.00
21 นายประสาน เครือวลัล 5,000.00
22 นายวีระ ปญญาแกว 3,000.00
23 นายพิพฒัน กลางประพนัธ 10,000.00

5. ดานสงเคราะหการศพสมาชิกสมทบ 
ลาํดบั หนวยงาน จาํนวน(บาท)
1 นายประจกัษ องมล 1,500.00
2 นายประมวล จนัทรกลางเดือน 1,500.00
3 นายกฤษณะ เรงิเขตรกรณ 1,500.00
4 นายอํานาจ บรุาณ 1,500.00
5 นางกรรณกิา ตาใจ 1,500.00
6 นายทอง อรุณพนัธุ 1,500.00
7 นายฉลอง สมบูรณรตัน 1,500.00
8 นายไสว ราชแกว 1,500.00
9 นางนอม พลูพทิกัษ 1,500.00
10 นางกองแกว โสมสทิธิ ์ 1,500.00
11 นายสมชาย ทับอนิทร 1,500.00
12 นายวิเชยีร สิงหชยั 1,500.00
13 นายเรียงจนัทร ใจวงษ 1,500.00
14 นายสุดใจ ชิดรมัย 1,500.00
15 นายธีรวฒุ ิแกวศร ี 1,500.00
16 นางสุรยิา สาระคํา 1,500.00
17 นายรว ีชาํนาญอาสา 1,500.00
18 นายบญุศลิ อนิทะปญญา 1,500.00
19 นายวณีตั ิแจงสุข 1,500.00
20 นายคริสมาส หนิโม 1,500.00
21 นายประภาส หลวงมะลิ 1,500.00
22 นายศิรพิงษ อิน่คํา 1,500.00
23 นายพรีะวมัน พจนเดชหริญั 1,500.00
24 นายสวย มุงคณุคํา 1,500.00
25 นางมณ ีกันทา 1,500.00
26 นายศริวิฒัน สธุะกาล 1,500.00
27 มารดานายประเสริฐ ชมุพล 1,500.00
28 นายสถิตย วนัทา 1,500.00
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการรายนามคณะกรรมการดําเนินการ
ตั้งแตป 2521 - 2556

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521

ชดุที ่1  ประจําป 2521

1.   นายถนอม เปรมรัศม ี ประธาน

2.   นายดเิรก สกณุาธวงศ รองประธาน

3.   นายเตม็ สมตินินัทน รองประธาน

4.   นายสมเพิม่ กิตตนินัท รองประธาน

5.   นายสนุทร โพธ์ิกัน รองประธาน

6.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน       เหรัญญกิ/ผูจดัการ

7.   นายกัสสปะ อคันทิตั กรรมการ

8.   นายอดุม บรูณกานนท กรรมการ

9.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

10. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร

ชดุที ่2  ประจําป 2522

1.   นายถนอม เปรมรัศม ี ประธาน

2.   นายเตม็ สมตินินัทน รองประธาน

3.   นายดเิรก สกณุาธวงศ รองประธาน

4.   นายสมเพิม่ กิตตนินัท รองประธาน

5.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญกิ/ผูจดัการ

6.   นายอุดม บรูณกานนท กรรมการ

7.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ

8.   นายจาํนงค โพธสิาโร กรรมการ

9.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

10. นายกสัสปะ อัคนทิตั กรรมการ

11. นายสนุทร โพธ์ิกัน กรรมการ

12. นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

13. นายสถ ิ ไชยเพชร กรรมการ

14. นายถวลัย บญุสทิธ์ิ กรรมการ

15. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร

ชดุที ่3  ประจาํป 2523

1.   นายถนอม เปรมรัศม ี ประธาน

2.   นายเตม็ สมตินินัท รองประธาน

3.   นายดเิรก สกณุาธวงศ รองประธาน

4.   นายสมเพิม่ กิตตนินัทน รองประธาน

5.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญิก/ผูจดัการ

6.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ 

7.   นายอดุม บรูณกานนท กรรมการ

8.   นายจํานงค โพธสิาโร กรรมการ

9.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

10. นายสนุทร โพธ์ิกัน กรรมการ

11. นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

12. นายสถ ิ ไชยเพชร กรรมการ

13. นายถวลัย บญุสทิธ์ิ เลขานกุาร

14. นายไพฑรูย หุนใย ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่4  ประจาํป 2524

1.   นายถนอม เปรมรัศม ี ประธาน

2.   นายเตม็ สมตินินัทน รองประธาน

3.   นายดเิรก สกณุาธวงศ รองประธาน

4.   นายสมเพิม่ กิตตนินัท รองประธาน

5.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญิก/ผูจดัการ

6.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ

7.   นายอดุม บรูณกานนท กรรมการ

8.   นายจํานงค โพธสิาโร กรรมการ

9.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

10. นายสนุทร โพธ์ิกัน กรรมการ

11. นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

12. นายสถ ิ ไชยเพชร กรรมการ

13. นายถวลัย บญุสทิธ์ิ กรรมการ

14. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร
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ชดุที ่5  ประจําป 2525

1.   นายถนอม เปรมรัศม ี ประธาน

2.   นายเตม็ สมตินินัทน รองประธาน

3.   นายดเิรก สกณุาธวงศ รองประธาน

4.   นายสมเพิม่ กิตตนินัท รองประธาน

5.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญกิ/ผูจดัการ

6.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ

7.   นายอดุม บรูณกานนท กรรมการ

8.   นายจํานงค โพธสิาโร กรรมการ

9.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

10. นายสนุทร โพธ์ิกัน กรรมการ

11. นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

12. นายสถ ิ ไชยเพชร กรรมการ

13. นายถวลัย บญุสทิธิ ์ กรรมการ

14. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร

ชดุที ่6  ประจําป 2526

1.   นายจํานงค โพธสิาโร ประธาน

2.   นายชาํน ิ บณุโยภาส รองประธาน

3.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญิก/ผูจดัการ

4.   นายอุดม บรูณกานนท กรรมการ

5.   นายสวัสด์ิ นชิรตัน กรรมการ

6.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

7.   นายอทุยั จันผกา กรรมการ

8.   นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

9.   นายสถิ ไชยเพชร กรรมการ

10. นายปรงุ โชตชิวง กรรมการ

11. นายอาํพล ลิม่วงศ กรรมการ

12. นางนวลสริ ิ มงักรดิน กรรมการ

13. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร

ชดุที ่7  ประจาํป 2527

1.   นายจํานงค โพธสิาโร ประธาน

2.   นายชาํน ิ บณุโยภาส รองประธาน

3.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญกิ/ผูจดัการ

4.   นายสมพงษ ปโชตกิาร กรรมการ

5.   นายอทุยั จนัผกา กรรมการ

6.   นายสวสัด์ิ นชิรตัน กรรมการ

7.   นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

8.   นายปรุง โชตชิวง กรรมการ

9.   นายอาํพล ลิม่วงศ กรรมการ

10. นางนวลสริ ิ มงักรดิน กรรมการ

11. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร

ชดุที ่8  ประจาํป 2528

1.   นายจํานงค โพธสิาโร ประธาน

2.   นายชาํน ิ บณุโยภาส รองประธาน

3.   นายสาํล ี อนิทรไพโรจน เหรญัญกิ/ผูจดัการ

4.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ

5.   นายสวสัด์ิ นชิรตัน กรรมการ

6.   นายผอง เลงอี ้ กรรมการ

7.   นายปรุง โชตชิวง กรรมการ

8.   นายอาํพล ลิม่วงศ กรรมการ

9.   นางนวลสิร ิ มงักรดิน กรรมการ

10. นายไพฑรูย หุนใย เลขานกุาร
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ชดุที ่9  ประจําป 2529

1.   นายชําน ิ บณุโยภาส ประธาน

2.   นายสวสัด์ิ นชิรตัน รองประธาน

3.   นายณรงค กฤดานกูุลย รองประธาน

4.   น.ส.สมุติรา ฉัว่ตระกลู เหรญัญกิ

5.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ

6.   นายถวลัย บญุสทิธิ ์ กรรมการ

7.   นางนวลสิร ิ มงักรดิน กรรมการ

7.   นายไพรชั โยธนชยัสาร กรรมการ

9.   นายไพฑรูย หุนใย กรรมการ

10. น.ส.สภุ ี โกศยัเนตร กรรมการ

11. นายอาํพล ลิม่วงศ เลขานกุาร/ผูจดัการ

ชดุที ่10  ประจําป 2530

1.   นายชําน ิ บณุโยภาส ประธาน 

2.   นายสวสัด์ิ นชิรตัน รองประธาน

3.   นายณรงค กฤตานกูุลย รองประธาน

4.   น.ส.สมุติรา ฉัว่ตระกลู เหรญัญกิ

5.   นายอุทยั จนัผกา กรรมการ

6.   นายถวลัย บญุสทิธิ ์ กรรมการ

7.   น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

8.   นายไพฑรูย หุนใย กรรมการ

9.   นายไพรชั โยธนชยัสาร กรรมการ

10. นางนวลสริ ิ มงักรดิน กรรมการ

11. นายอาํพล ลิม่วงศ เลขานกุาร/ผูจดัการ

ชดุที ่11  ประจาํป 2531

1.   นายชําน ิ บณุโยภาส ประธาน

2.   นายสวสัด์ิ นชิรตัน รองประธาน

3.   นายณรงค กฤตานกูุลย รองประธาน

4.   น.ส.สมุติรา ฉัว่ตระกลู เหรญัญิก

5.   นายถวลัย บญุสทิธิ ์ กรรมการ

6.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ กรรมการ

7.   น.ส.กานดา ลิม่ตัง้ กรรมการ

8.   นางนวลสริ ิ มงักรดิน กรรมการ

9.   น.ส.สภุ ี โกศยัเนตร กรรมการ

10. นายจรนิทร อฐิรตัน กรรมการ

11. นายอาํพล ลิม่วงศ เลขานกุาร/ผูจดัการ

ชดุที ่12  ประจาํป 2532

1.   นายทิวา สรรพกิจ ประธาน

2.   นายธาํมรงค ประกอบบญุ รองประธาน

3.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน 

4.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ เหรญัญกิ

5.   นายอําพล ลิม่วงศ ผูจดัการ

6.   นายพิณ เก้ือกลู กรรมการ

7.   นายชนะ เปลีย่นมา กรรมการ

8.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ กรรมการ

9.   นายสมศกัด์ิ วมิลศลิป กรรมการ

10. น.ส.สุภ ี โกศยัเนตร กรรมการ

11. นางนวลสริ ิ มงักรดิน เลขานกุาร
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ชดุที ่13  ประจําป 2533

1.   นายไพโรจน สวุรรณกร ประธาน

2.   นายธาํมรงค ประกอบบญุ รองประธาน

3.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

4.   นางสภุาภรณ บนุนาค เหรญัญกิ

5.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูจดัการ

6.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

7.   นายพิณ เก้ือกลู กรรมการ

8.   น.ส.สภุ ี โกศยัเนตร กรรมการ

9.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ กรรมการ

10. นางฉววีรรณ หุตะเจรญิ เลขานกุาร

11. นางนวลสริ ิ มงักรดิน ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่14  ประจําป 2534

1.   นายไพโรจน สวุรรณกร ประธาน

2.   นายปรชีา อบอาย รองประธาน 

3.   ร.ต.บรรณเลศิ รชัตกลุ รองประธาน

4.   นายธาํมรงค ประกอบบญุ รองประธาน

5.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

6.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ เหรญัญกิ

7.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญิก

8.   นายประวิทย จติตจาํนงค ผูจดัการ

9.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

10. นายจงเจริญ กิจสําราญกลุ กรรมการ 

11. นายพณิ เก้ือกลู กรรมการ

12. นางรจนา พนัธุมณ ี กรรมการ

13. นางระพนิทร เจรญิศรทีวชียั กรรมการ

14. นางนวลสริ ิ มงักรดิน เลขานกุาร

15. น.ส.ฉวีวรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่15  ประจาํป 2535

1.   นายทิวา สรรพกิจ ประธาน

2.   นายธาํมรงค ประกอบบญุ รองประธาน

3.   ร.ต.บรรณเลศิ รชัตกลุ รองประธาน

4.   นายถวลัย บญุสทิธิ ์ รองประธาน

5.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

6.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ เหรญัญกิ

7.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญกิ

8.   นายประวิทย จติตจาํนงค ผูจดัการ

9.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

10. นายจงเจริญ กิจสําราญกลุ กรรมการ

11. นายกติ ิ ศิรวิลัลภ กรรมการ

12. นายศกัด์ิพชิติ จลุฤกษ กรรมการ

13. นายพณิ เก้ือกูล กรรมการ

14. นางนวลสริ ิ มงักรดิน เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คัมภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่16  ประจาํป 2536

1.   นายผอง เลงอี ้ ประธาน

2.   ร.ต.บรรณเลศิ รชัตกลุ รองประธาน

3.   นายธาํมรงค ประกอบบญุ รองประธาน

4.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

5.   นางฉววีรรณ หุตะเจรญิ เหรญัญกิ

6.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญกิ

7.   นายวรุณ รตะพพิฒัน ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายศักด์ิพชิติ จุลฤกษ ผูชวยผูจดัการ

10. น.ส.สุภ ี โกศยัเนตร กรรมการ

11. นายกติตศิกัด์ิ ดวงรตัน กรรมการ

12. นายประวทิย จติตจาํนงค กรรมการ

13. นายจงเจริญ กิจสําราญกลุ กรรมการ

14. นางนวลสริ ิ มงักรดิน เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คัมภริานนท ผูชวยเลขานกุาร
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ชดุที ่17  ประจําป 2537

1.   นายผอง เลงอี ้ ประธาน

2.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

3.   นายวรณุ รตะพพิฒัน รองประธาน

4.   นายพณิ เก้ือกลู รองประธาน

5.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ เหรญัญกิ

6.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญิก

7.   นายศักด์ิพชิติ จลุฤกษ ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

10. นางนวลสริ ิ มงักรดิน เลขานกุาร

11. น.ส.ฉววีรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่18  ประจําป 2538

1.   นายผอง เลงอี ้ ประธาน

2.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

3.   นายวรณุ รตะพพิฒัน รองประธาน

4.   นายพณิ เก้ือกลู รองประธาน

5.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ เหรญัญกิ

6.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญิก

7.   นายศักด์ิพชิติ จลุฤกษ ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายทรงศักด์ิ วทิยอดุม ผูชวยผูจดัการ

10. น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

11. น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท กรรมการ

12. นายกิตตศิกัด์ิ ดวงรตัน กรรมการ

13. นายประวทิย จติตจาํนงค กรรมการ

14. นางนวลสริ ิ มงักรดิน เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่19  ประจาํป 2539

1.   นายยรรยง ถนอมพิชยั ประธาน

2.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

3.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ รองประธาน

4.   นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ รองประธาน

5.   นายวรณุ รตะพพิฒัน เหรญัญิก

6.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญกิ

7.   นายประวิทย จติตจาํนงค ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายวโิรจน รตันพรเจรญิ กรรมการ

10. นายพณิ เก้ือกูล กรรมการ

11. นายกติตศิกัด์ิ ดวงรตัน กรรมการ

12. น.ส.สุภ ี โกศยัเนตร กรรมการ

13. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

14. น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คัมภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่20  ประจาํป 2540

1.   นายสถิตย สวนิทร ประธาน

2.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ รองประธาน

3.   นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ รองประธาน

4.   น.ส.สภุ ี โกศยัเนตร รองประธาน

5.   นายวรณุ รตะพพิฒัน เหรญัญิก

6.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญกิ

7.   นายประวิทย จติตจาํนงค ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายพิณ เก้ือกูล กรรมการ

10. นายจรนิทร อฐิรตัน กรรมการ

11. นายจงเจริญ กิจสําราญกลุ กรรมการ

12. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

13. นายศกัด์ิพชิติ จลุฤกษ กรรมการ

14. น.ส.อารยา บุญยะศรินินัท เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คัมภริานนท ผูชวยเลขานกุาร
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ชดุที ่21  ประจําป 2541

1.   นายสถิตย สวนิทร ประธาน

2.   นายวฒันา แกวกาํเนดิ รองประธาน

3.   นายสทิธิชยั อ๊ึงภากรณ รองประธาน

4.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ รองประธาน

5.   น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท เหรญัญิก

6.   นายพิณ เก้ือกูล ผูจดัการ

7.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

8.   น.ส.สุภ ี โกศัยเนตร กรรมการ

9.   นายจรนิทร อฐิรตัน กรรมการ

10. นายสมเกียรต ิ ศรมีหาบรรณ กรรมการ

11. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

12. นายจงเจรญิ กิจสําราญกลุ กรรมการ

13. นายนาํศกัด์ิ ประสาร กรรมการ

14. นายประดษิฐ เจรญิสขุ เลขานกุาร

15. นายวชิติ สนธิวณชิ ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่22  ประจําป 2542

1.   นายวฒันา แกวกาํเนดิ ประธาน

2.   นายสิทธิชยั อ๊ึงภากรณ รองประธาน

3.   นางฉววีรรณ หุตะเจรญิ รองประธาน

4.   น.ส.สภุ ี โกศัยเนตร รองประธาน

5.   น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท เหรญัญิก

6.   นางเกตชุฎา โตตาบ ผูชวยเหรญัญิก

7.   นายวชิติ สนธิวณชิ ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายพิณ เก้ือกลู กรรมการ

10. นายจงเจรญิ กิจสําราญกลุ กรรมการ

11. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

12. นายวฑิรูย ไชยเพิม่ กรรมการ

13. นายนพรตัน นาคสถติย กรรมการ

14. นายณรงค มหรรณพ เลขานกุาร

15. น.ส.ฉวีวรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่23  ประจาํป 2543

1.   นายวฒันา แกวกาํเนดิ ประธาน

2.   นายสิทธชิยั อึง๊ภากรณ รองประธาน

3.   นางฉววีรรณ หุตะเจรญิ รองประธาน

4.   น.ส.สภุ ี โกศยัเนตร รองประธาน

5.   น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท เหรญัญกิ

6.   นายวชิติ สนธวิณชิ ผูจดัการ

7.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

8.   นายพิณ เก้ือกูล กรรมการ

9.   นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

10. นายจงเจรญิ กิจสําราญกลุ กรรมการ

11. นายวฑิรูย ไชยเพิม่ กรรมการ

12. นายสนทิ ศรสีรุะ กรรมการ

13. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ

14. นายณฐัชยั สปุน เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่24  ประจาํป 2544

1.   นายจรินทร อฐิรตัน ประธาน

2.   นางฉววีรรณ หตุะเจรญิ รองประธาน

3.   น.ส.สภุ ี โกศยัเนตร รองประธาน

4.   นายพณิ เก้ือกลู รองประธาน

5.   น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท เหรญัญกิ

6. นางศุภรตัน ชาญยทุธกูล ผูชวยเหรญัญกิ

7.   นายวชิติ สนธวิณชิ ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

10. นายจงเจรญิ กิจสําราญกลุ กรรมการ

11. นายวฑิรูย ไชยเพิม่ กรรมการ

12. นายสนทิ ศรสีรุะ กรรมการ

13. นายณฐัชยั สุปน กรรมการ

14. นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. นายอดุลย ภยูาธร ผูชวยเลขานกุาร
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ชดุที ่25  ประจําป 2545

1.   นายจรินทร อฐิรตัน ประธาน

2.   นายพณิ เก้ือกลู รองประธาน

3.   น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท รองประธาน

4.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

5.   นางเกตชุฎา   โตตาบ เหรญัญกิ

6. นายประสิทธิ ์  นิม่นวลฉว ี ผูชวยเหรญัญิก

7.   นายวชิติ สนธิวณชิ ผูจดัการ

8.   นายชนะ เปล่ียนมา ผูชวยผูจดัการ

9.   นายสนิท ศรสีรุะ กรรมการ

10. นางศภุรตัน ชาญยทุธกูล กรรมการ

11. นายณฐัชยั สุปน กรรมการ

12. นายพลูศกัด์ิ กางทอง กรรมการ

13. นายทรงศักด์ิ   วทิยอดุม กรรมการ

14. นางเปรมพิมล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. นายอดุลย ภยูาธร ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่26  ประจําป 2546

1.   นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ ประธาน

2.   นายจรนิทร อฐิรตัน รองประธาน

3.   นายสนทิ ศรสีรุะ รองประธาน

4.   นายณฐัชยั สปุน รองประธาน

5.   นางเกตชุฎา   โตตาบ เหรญัญกิ

6. นายประสิทธิ ์  นิม่นวลฉว ี ผูชวยเหรญัญิก

7.   นายณรงค มหรรณพ ผูจดัการ

8.   นางศุภรตัน ชาญยทุธกูล กรรมการ

9.   นายพลูศกัด์ิ กางทอง กรรมการ

10. นายทรงศักด์ิ วทิยอดุม กรรมการ

11. นายวฑิรูย ไชยเพิม่ กรรมการ

12. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

13. นายณรงค ทองขจร กรรมการ

14. นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. นายอดุลย ภยูาธร ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่27  ประจาํป 2547

1.   นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ ประธาน

2.   นายพณิ    เก้ือกูล รองประธาน

3.   น.ส.อารยา บญุยะศรินินัท รองประธาน

4.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

5.   นายประสทิธิ ์  นิม่นวลฉว ี เหรญัญิก

6. นายวชิติ สนธวิณชิ ผูจดัการ

7.   นางศุภรตัน ชาญยทุธกูล กรรมการ 

8.   นายวฑิรูย ไชยเพิม่ กรรมการ

9.   นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ

10. นายอดลุย ภยูาธร กรรมการ

11. นายณรงค ทองขจร กรรมการ

12. นายชยัยนัต    คําปอ กรรมการ

13. นายอนชุติ    แตงออน กรรมการ

14. นายณรงค มหรรณพ เลขานกุาร

15. นายธวชัชยั    พนัธรกัษพงษ ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่28  ประจาํป 2548

1.   นายสิทธิชยั   อ๊ึงภากรณ ประธาน

2.   นายพณิ    เก้ือกูล รองประธาน

3.   นายจงเจรญิ กิจสําราญกลุ รองประธาน

4.   น.ส.อารยา  บญุยะศรินินัท รองประธาน

5.   นายชนะ   เปลีย่นมา เหรญัญกิ

6. นายณรงค ทองขจร ผูชวยเหรญัญกิ

7. นายวชิติ   สนธวิณชิ ผูจดัการ

8. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

9. นายอนชุติ    แตงออน กรรมการ

10. นายธวชัชยั    พนัธรกัษพงษ กรรมการ

11. นายสนทิ   ศรสีรุะ กรรมการ

12. นายชยัยนัต    คําปอ กรรมการ

13. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ

14. นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. นายประสิทธิ ์  นิม่นวลฉว ี ผูชวยเลขานกุาร
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ชดุที ่29  ประจําป 2549

1.   นายสิทธชิยั   อ๊ึงภากรณ ประธาน

2.   น.ส.อารยา  บญุยะศรินินัท รองประธาน

3.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

4.   นายธนโรจน โพธสิาโร รองประธาน

5.   นายชนะ   เปลีย่นมา เหรญัญิก

6. นายณรงค   ทองขจร ผูชวยเหรญัญิก

7. นายวชิติ   สนธิวณชิ ผูจดัการ

8. นายวฑิรูย   ไชยเพิม่ กรรมการ

9. นายอนชุติ    แตงออน กรรมการ

10. นายธวชัชยั    พันธรกัษพงษ กรรมการ

11. นายสนทิ   ศรีสรุะ กรรมการ

12. นายชยัยนัต    คําปอ กรรมการ

13. นายณรงค มหรรณพ กรรมการ

14. นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. น.ส.ฉวีวรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่30  ประจําป 2550

1.   น.ส.อารยา   บุญยะศรินินัท ประธาน

2.   นายพณิ   เก้ือกูล รองประธาน

3.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

4.   นายวฑิรูย   ไชยเพิม่ รองประธาน

5.   นายชนะ   เปลีย่นมา เหรญัญิก

6. นายประสิทธ์ิ   นิม่นวลฉว ี ผูชวยเหรญัญิก

7. นายวชิติ   สนธิวณชิ ผูจดัการ

8. นายสนทิ   ศรีสรุะ กรรมการ

9. นายธวชัชยั    พันธรกัษพงษ กรรมการ

10. นายอนชุติ    แตงออน กรรมการ

11. นายนรนิทร   สายซอ กรรมการ

12. นายสภุาพ   คําแฝง กรรมการ

13. นางศภุรตัน   ชาญยุทธกูล กรรมการ

14. นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. น.ส.ฉวีวรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่31  ประจาํป 2551

1.   นายพิณ   เก้ือกูล ประธาน

2.   นายสทิธชิยั   อ๊ึงภากรณ รองประธาน

3.   นายธนโรจน โพธสิาโร รองประธาน

4.   นายวฑิรูย   ไชยเพิม่ รองประธาน

5.   นายชนะ   เปลีย่นมา เหรญัญกิ

6. นายณรงค   ทองขจร ผูชวยเหรญัญกิ

7. นายประสิทธิ ์  นิม่นวลฉว ี ผูจดัการ

8. นายสนทิ   ศรสีรุะ กรรมการ

9. นายสภุาพ   คาํแฝง กรรมการ

10. นายนรนิทร   สายซอ กรรมการ

11. นายชยัยนัต    คําปอ กรรมการ

12. นายสเุทพ   บัวจนัทร กรรมการ

13. นางศภุรตัน   ชาญยุทธกูล กรรมการ

14. นางเปรมพมิล พมิพพนัธุ เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่32  ประจาํป 2552

1.   นายสิทธชิยั   อ๊ึงภากรณ ประธาน

2.   น.ส.อารยา  บญุยะศรินินัท รองประธาน

3.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

4.   นายวฑิรูย   ไชยเพิม่ รองประธาน

5.   นายประสทิธิ ์  นิม่นวลฉว ี เหรญัญกิ

6. นายโชคชยั   เลศิเกยีรตวิงศ ผูชวยเหรญัญกิ

7. นายวชิติ   สนธวิณชิ ผูจดัการ

8. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

9. นายสภุาพ   คาํแฝง กรรมการ

10. นายณรงค   มหรรณพ กรรมการ

11. นายชยัยนัต   คําปอ กรรมการ

12. นายณรงค   ทองขจร กรรมการ

13. นายสเุทพ   บัวจนัทร กรรมการ

14. นางศุภรตัน   ชาญยุทธกูล เลขานกุาร

15. น.ส.ฉววีรรณ คมัภริานนท ผูชวยเลขานกุาร
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ชดุที ่33  ประจําป 2553

1.   นายสิทธิชยั   อ๊ึงภากรณ ประธาน

2.   น.ส.อารยา  บญุยะศรินินัท รองประธาน

3.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

4.   นายสนทิ   ศรีสรุะ รองประธาน

5.   นายประสทิธิ ์  นิม่นวลฉว ี เหรญัญกิ

6. นายโชคชยั   เลิศเกียรตวิงศ ผูชวยเหรญัญิก

7. นายวชิติ   สนธิวณชิ ผูจดัการ

8. นางเปรมพิมล   พิมพพนัธุ กรรมการ

9. นายธนโรจน โพธิสาโร กรรมการ

10. นายณรงค   มหรรณพ กรรมการ

11. นายชยัยนัต   คําปอ กรรมการ

12. นายณรงค   ทองขจร กรรมการ

13. นายชมุพล   เจยีมวไิล กรรมการ

14. นางศภุรตัน   ชาญยุทธกูล เลขานกุาร

15. นายสุภาพ   คําแฝง ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่34  ประจําป 2554

1.   นายสิทธิชยั   อ๊ึงภากรณ ประธาน

2.   น.ส.อารยา  บญุยะศรินินัท รองประธาน

3.   นายจงเจรญิ กจิสําราญกลุ รองประธาน

4.   นายสนทิ   ศรีสรุะ รองประธาน

5.   นายณรงค   มหรรณพ เหรญัญกิ

6. นายณรงค   ทองขจร ผูชวยเหรญัญกิ

7. นายวชิติ   สนธิวณชิ ผูจดัการ

8. นายธนโรจน โพธสิาโร กรรมการ

9. นายชมุพล   เจยีมวไิล กรรมการ

10. นายวฒุศิกัด์ิ   นราพนัธ กรรมการ

11. นายวฑิรูย   ไชยเพิม่ กรรมการ

12. นายสเุทพ   บวัจนัทร กรรมการ

13. นายอนชุติ   แตงออน กรรมการ

14. นางเปรมพมิล   พิมพพนัธุ เลขานกุาร

15. นายชยัยนัต   คําปอ ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่35  ประจาํป 2555

1.   นายจงเจริญ กิจสําราญกลุ ประธาน

2.   น.ส.อารยา  บญุยะศรินินัท รองประธาน

3.   นายสนทิ   ศรสีรุะ รองประธาน

4.   นายวฑิรูย   ไชยเพิม่ รองประธาน

5.   นายประสทิธิ ์  นิม่นวลฉว ี เหรญัญกิ

6. นายวชิติ   สนธวิณชิ ผูจดัการ 

7. นายณรงค   มหรรณพ กรรมการ

8. นายวฒุศิกัด์ิ   นราพนัธ กรรมการ

9. นายสุเทพ   บัวจนัทร กรรมการ

10. นายอนชุติ   แตงออน กรรมการ

11. นายแปลก   พมิลไทย กรรมการ

12. นายทวศีกัด์ิ   ธรรมนพวงศ กรรมการ

13. นายสภุาพ   คําแฝง กรรมการ

14. นางศภุรตัน   ชาญยุทธกูล เลขานกุาร

15. นางเปรมพิมล   พมิพพนัธุ ผูชวยเลขานกุาร

ชดุที ่36  ประจาํป 2556

1.   นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธาน

2.   นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน

3.   นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ รองประธาน

4.   นายวิฑูรย์ ไชยเพ่ิม รองประธาน

5.   นายอนุชิต แตงอ่อน เหรัญญิก

6. นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเหรัญญิก 

7. นายประสิทธ์ิ น่ิมนวลฉวี ผู้จัดการ 

8. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ

9. นายวุฒิศักด์ิ นราพันธ์ กรรมการ

10. นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ

11. นายแปลก พิมลไทย กรรมการ

12. นายทวีศักด์ิ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ

13. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ

14. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล เลขานุการ

15. นายสุภาพ คําแฝง ผู้ช่วยเลขานุการ
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.

.   50100

0899523481

. .  
 16 ( )

153 .  .
.   50100

0871987094

 
2/3 .3 .

.

.   51150

0869247766

 
 16 ( )

153 .  .
.   50100

0850298988

.
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. .  
 16 ( )

153 .  .
.   50100

0855228196

 
 16 ( )

153 .  .
.   50100

053276100

  (1)

 
1111/9 .1 . -

.  .
.   23000

0814299335

  (10)

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0819731625

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0862025344

. .  
 14 ( )

.  .
.   63000

0877991138

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0817402608

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0817853630

. .   
113 .  

.  .
.   63000

0816759284

 
123/9 .9 .

.

.   63000

0817278197

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0805165213

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0838708609

 
 14 ( )

.  .
.   63000

0896445262

  (1)

 
.  

/2-258 .  .
.   26000

0878205892

  (1)

 
84/2  3 .

.

.   73120

0819435089

  (1)

. .  
.  

.  .
.   48000

042511272

  (7)

 
 7 ( )

.  .  .
.   30000

0819668179

 
 7 ( )

1393 .  .
.   30000

0810629547

 
862/33 .  .

.

.   33000

0819662231

 
 7 ( )

.

.   30000

0818794025

 
574  1 . -  3

.  .
.   30000

0879619814

 
 7 ( )

1393 .  .
.   30000

0872410947

. .  
 7 ( )

1393 .  .
.   30000

0817257554

  (9)

 
 5

.  .  .
.   80000

075356134 

.

.
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 5

.  .  .
.   80000

0819704987

 
331/59 

.  .
.   80000

0819567847

 
129/12 .5 .

.

.   80000

0857928492

 
34/2 .  .

.  .
.   80000

0819585059

 
565/191 .

.5 .  .
.   80100

0813701591

 
13/4 .

.  .
.   80000

0896503519

 
.  .

.  .  .
.   80000

0878913435

 
126/43 .

.  .
.   80000

0898715840

  (3)

 
 12

.  .
.   60000

0819935638

 
134/13 .

.  .
.   60000

0862178990

 
179  10  .11

.  .
.   60000

0846186532

  (1)

 
.  .

.  .
.   11000

025800727-8

  (1)

 
.  .

  5 .
.   96000

0819902979

  (1)

 
52 .22 .

.

.   31150

0836826186

  (1)

 
100 .1 

.

.   12000

025816171

  (1)

 
20 .  .

.

.   85000

0876270743

  (1)

 
99/46 .7  9

.  .
.   21150

0817614368

  (8)

 
52/112 .  45

 
  10900

0891885670

. .  
120/84 .   3

.

.   70000

0819524486

. .  

 .1 .
.   70180

0819888054

 
21/6 .6 .

.

.   70000

0823468639

 
190/2 .10 .

.

.   70000

0812948199

. .  
 10

.  .
.   70110

0840557892
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181/17 .11 .

.

.   70110

0819443262

 
.  .

.

.   70000

0838582332

  (1)

 
98/2  9 .

.

.   15160

0806665053

  (6)

. .  
 1 .

.

.   52000

054226828

 
135/1 .  .

.

.   52000

0812873438

 
82  9 .

.

.   52130

0818825114

 
153  2 .

.

.   52000

0884336700

 
 1 .

.  .
.   52000

054226828

 
7 

.  .
.   52000

0817965629

  (1)

 
.  .

. -  .  .
.   51000

0818811045

  (1)

. .  
.  .

37/1 .  .  .
.   42000

  (1)

 
252/4  5 .

.

.   33000

0850977057

  (1)

 
.  

1876 .  .
.   47000

0874508225

  (5)

 
17 .

.

.   90180

0819565736

 
 6

.  .  .
.   90000

074311020

 
 6

.  .  .
.   90000

0812773961

 
7 .1 .

.  .
.   90110

0802866043

 
 6

.  .
.   90000

0866986659

  (1)

. .  
68 .

.  .
.   91000

074711039

  (1)

 
.  

.  .
.   10270

023952155

  (1)

 
.  

  4 .  .
.   75000

0813980485

  (1)

 . .  
.  

  4 .  .
.   74000

0822994747

  (3)

. .  
65/280 .

.

.   18120

0813855583

 
111/32  5 .

.

.   30000

0817897680

.

.

.

.
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. .  
135 .7 .

.  .
.   18000

0817019384

  (1)

 
6/1  3 .

.

.   16110

0818523831

  (1)

 
.  .

117 .  .  .
.   64000

0845936384

  (1)

 
.  

  3 .
.   72140

0863015242

  (12)

 
108/22 .

.

.   84000

0816068541

 
50/1 .1 .

.

.   84130

0812707786

 
 .8 ( )

 2 .  .
.   85000

0812721559

. .  
222/31 .  .16

.  .
.   84000

0897246599

 
 4 ( )

.  .
.   84000

0898736765

 
 4 ( )

.  .
.   84000

0815697188

 
1  1 .

.

.   84290

0815392842

 
41/2 .2 .

.

.   84160

0818935752

 
233/133 .4 .

.  .
.   84000

0810814570

 
218/131 .  .7

.  .
.   84000

0818958686

 
 4 ( )

.  .
.   84000

0836912717

 
88/32 .5  2 

.  .  .
.   84000

0872755282

  (1)

 
.  .

.

.   32000

  (1)

 
304/1139  49/1  4

 
  10210

0818090461

  (1)

 
.  

.  .  .
.   43000

0872175494

  (1)

 
.  

 .  .
.   13000

035336356

  (1)

 
.  .

.

.   45000

043519507

  (1)

 
.  

  3 .
.   39000

042316707

  (1)

 
.  .

60 .3 .  .
.   82000

076440619

.

.

.

.
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  (1)

 

90/2 .  .
.   66000

0831667333

  (6)

 
 11 ( )

.  .
.   65000

08720886885

 
 11 ( )

.  .
.   65000

0812848319

. .  
 11 ( )

.  .
.   65000

0817853658

 
346/1 .  6

.  .
.   65000

0895643259

 
777/36 .9 .

.

.   65000

0899577141

 
17/30 .

.

.   65000

0878411523

  (1)

 
.  .

.

.   76000

0896166488

  (1)

 

.  .  .
.   67000

0857305627

  (3)

 
169  6 .

.

.   54000

0866587172

 
 13 ( )

.

.   54000

0810232364

. .  
2 .  .

.

.   52000

086940433

  (1)

 
.  .

.  .
.   83000

0864705878

  (1)

. .  
.  

222 .  .
.   44000

0866604097

  (1)

. .  
.  

  3 .
.   49000

0814072686

  (1)

. . .  
.  .

.  .
.   35000

0819991025

  (1)

 
25/1 .  2 

.  .
.   95000

  (1)

. . .( )  
.  .

18 .  .
.   77000

0810195454

  (5)

 
 1 ( )

.  .
.   25000

0861121786

 

.  .  .
.   25230

0817612905

 
 1 ( )

.  .
.   25000

0852906506

. .  
 1 ( )

.  .
.   25000

0890565308

 
498/1 .  .

.

.   25000

0867062367

.

.

74-162.indd   15874-162.indd   158 26/1/2557   1:07:1226/1/2557   1:07:12



ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ก ร ม ป า ไ ม  จํ า กั ด

  (1)

 
19/22 .  2 .

.  .
.   14000

0818417616

  (9)

 
79 .  .

.

.   41000

042221725

 
51 .  .

.

.   41000

0819757860

 
 10 ( )

79 .  .  .
.   41000

0850103198

.  
225/166 . -

.  .
.   41000

0817398418

. .  
 10 ( )

79 .  .  .
.   41000

0818774230

 
79 .  .

.

.   41000

0817693833

 
 10 ( )

79 .  .  .
.   41000

042221725

 
 10 ( )

79 .  .  .
.   41000

042221725

 
 10 ( )

79 .  .  .
.   41000

0849812396

  (1)

 

19 .  .  .
.   53000

0833249897

  (6)

 
162  3 

.  .
.   34000

0862609327

 

.  .
.   49130

042638506

 
33/3 .18 .

.

.   34000

0844293311

 
 9 ( )

189 .  .  .
.   34000

045311677

 
4/2 .  2 .

.  .
.   34000

0817602977

 
 9 ( )

189 .  .  .
.   34000

0844319898

  (1)

 
.  .

 .  .
.   34000

045523236

   (1)

. .  
244/147 .3 

.  112 
  10240

0818500331

  (1)

 
114/1 .3 .

.

.   90110

0862856554

  (1)

 
304/9 .1 .

.

.   22180

0817586680

   (1)

 
 .1 ( )

127/1 .  .
.   58000

053612060

   (5)

 
274 .  10 .  4

 
  10110

0898361994
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 3 

493/29 .  .
.   76120

0818360024

 
72 .  2

.  .
.   73000

0812098862

 
 3 

54/10 .  .
.   70110

032211025

 
54/10 .

.

.   70110

0817917476

  (1)

 

 .52 .  .
.   42000

0818734865

 
 (1)

 
124 .7 .

.

.   92190

0818953815

  (2)

 

.1 .  .
.   93000

0836356791

 

.  .
.   93150

0897326894

  (2)

 

104 .  .
.   55000

0879829648

 

104 .  .
.   5500

0819505888

 3  (1)

 
113/5  8

.  .
.   92110

0817663544

  (1)

 
 7 ( )

1393 .  .
.   30000

0854790651

 16  (2)

. .  
249 .

.  .
.   50000

0896344728

 
336/54  .3

.  .
.   50210

0850361768

  (1)

 
99/6 .

.  .
.   61000

0818863773

-   (1)

 
62/1 .11 .

.

.   20210

0800152891

  (1)

 
 

61 .   
  10510

025798607

  (3)

. .  
5 .  6  2-5

  10230

025382829

 
106/606 

 
  10520

025439735

 
 

61 .   
  10900

0898808090

  (1)

 

.  .
.   65120

0817371490

  (3)

 
42/1 .8 .

.

.   58110

0861865711

 

612  6 ./ .
.   58110

0861921611
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 16 

612  6 ./ .
.   58110

0856241049

 6   (2)

 
6/2 .  .

.

.   94000

0812752630

 
8 .1 .

.  .
.   94000

0817487584

  (2)

 
 3 

493/29 .
.   76120

0812576416

 
 3 

493/29 .
.   76120

0810171852

   (2)

 
16/20 .

.  14 
  10210

025734604

 
82/77  8 

.  .
.   15000

  (1)

. .  
.  .

140 .  .
.   54000

054511638

 ( . )  (1)

. .  
 13( )

.  .
.   54000

054627677-8

 .13( )  (1)

. .  
9  4 .

.

.   54130

0819931510

  (1)

 
185  18 .

.

.   30130

0899491893

  (1)

 
(

18 .  .
.   56000

054445142

  
(1)

 
.  .

.2 .  .
.   52000

0814090426

 3   (1)

. .  
 3 

140 .  .
.   54000

054627143

( )  (2)

. .  
 3 ( )

30 .  .
.   52000

0899516700

 
 3 ( )

30 .  .
.   52000

0835824895

 ( .13 )  (1)

. .  
 13 ( )

140 .  .
.   54000

054624677-8

  (2)

 

 .26 .
.   81000

0817973982

 
170/156 .   2

.  .
.   80000

0898681584

 6 ( )  (1)

 
51 .  .

.

.   41000

0818720596

  (2)

 
58 .  17  9

 
  10250

0814235336

 
399/10 .3 

.  .
.   48000

0813203847

 1 ( )  (2)

 
 1 ( )

.  .
.   50100

0816815746
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. .  
 1 ( )

.  .
.   50100

053818239

 ( )  (2)

. .  
317/67  7  2  4

 
  10220

0892082374

 
27/280 .3 .

.   20 .  .
  10260

0851584154

 8 ( )  (2)

 
591 .7 .

.

.   30000

0819664988

 
2982/1 .  .20/6

.  .
.   30000

0892822998

 7 ( )
  (1)

 
 7 

430 .  .
.   34000

0894324516

  (2)

 
42 .  2 . -

.  .
.   80000

0848426642

. .  
 12 (

 3 . -  .
.   80000

075763367

 4 ( )  (1)

 
197/1 .11 .

.

.   64130

0895565027

  (2)

 
109/1/1  6 .

.

.   11000

0814956101

 
126/36 

.  .
.   80000

0818955653

 2 ( )  (1)

 
 2 ( )

.  .  .
.   57000

053711445

 ( .13 )  (1)

 
 13 ( )

140 .  .
.   54000

0818825999

  (3)

 
124/349 .  40 .

.  .
.   11000

0859534222

 
38/36 .  

  10500

0867773395

 
181/79 

 50 
  10220

0895004929

 13 ( )  (1)

 
 13 ( )

 1 .  .
.   90110

074205990

(
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36
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รายนามคณะกรรมการชุดตางๆรายนามคณะกรรมการชุดตางๆ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายวิฑูรย  ไชยเพิ่ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ

2. นายสุเทพ  บัวจันทร ประธานคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ

3. นายณรงค  ทองขจร กรรมการ

4. นายแปลก  พิมลไทย กรรมการ

5. นายทวีศักดิ์  ธรรมนพวงศ กรรมการ

6. นายสุภาพ  คําแฝง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการอํานวยการ
1. นายธนโรจน  โพธิสาโร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ

2. นายสนิท  ศรีสุระ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ

3. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี กรรมการ

4. นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ กรรมการ

5. นายอนุชิต แตงอ อน กรรมการ

6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกูคณะกรรมการเงินกู
1. นางเปรมพิมล พิมพพันธุ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเงินกู

2. นางศุภรัตน  ชาญยุทธกูล ประธานคณะกรรมการเงินกู

3. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ

4. นายอนุชิต แตงอ อน กรรมการ

5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ

6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ กรรมการและเลขานุการ

3

3

2

1

5

4

2

2

5

4

1

3

6

4

1

5

6

6
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นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ

ประธานกรรมการ

                       

 นายธนโรจน  โพธิสาโร         นางเปรมพิมล พิมพพันธุ                  นายวิฑ ูรย ไชยเพิ่ม

 รองประธานกรรมการคนที่ 1     รองประธานกรรมการคนที่ 2        รองประธานกรรมการคนที่ 3

 นายอนุชิต  แตงอ อน              นายณรงค ทองขจร                     นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี

 เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ

 นายสนิท  ศรีสุระ นายแปลก  พิมลไทย นายทวีศักด์ิ   ธรรมนพวงศ

 กรรมการ กรรมการ กรรมการ                         

คณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการ
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 นายวุฒิศักด์ิ  นราพันธ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ นายสุเทพ บัวจันทร

 กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

 นางศุภรัตน ชาญยุทธกูล นายสุภาพ คําแฝง

 เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท นายจงเจริญ  กิจสําราญกุล นายชนะ  กฤชเปลี่ยนมา

 ท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

 นายวิชิต  สนธิวณิช นายสมศักด์ิ  อังศุโกมุทกุล

 ท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา  
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ฝายจัดการ
1. นางวรียพรรณ  โหมดเทศ

 รองผูจัดการคนที่ 1

2. นายพิศิษฐ  จันทรคุณาภาส

 รองผูจัดการคนที่ 2

3. นางสาวพิมพลดา  เปรมจีระสิทธิ์

 รองผูจัดการคนที่ 3

ฝายบริหารทั่วไป
1. นางขวัญพนิต  นุชสวาท

 ผูจัดการฝายบริหาร

2. นางดนิตา  ขายสุวรรณ

 เจาหนาที่ธุรการ

3. นางสาวประไพศรี  ซามงค

 เจาหนาที่ธุรการ

4. นางสาวพลอยภัทรา  จันทรเดนดวง

 เจาหนาที่ธุรการ

5. นายฉัตรพล  เวชสิทธิ์   

 เจาหนาที่ทั่วไป                                                                         

ฝายการเงิน
1. นางเกวรินทร  ทิศาเลิศไพศาล

 ผูจัดการฝายการเงิน

2. นางสาววาสนา  งานทวีเลิศสิน

 เจาหนาท่ีการเงิน

3. นางจรินทร  อินประสิทธิ์

 เจาหนาที่การเงิน 

                                                    

ฝายจัดการ เจาหนาที่สหกรณฝายจัดการ เจาหนาที่สหกรณ

2

3

1

2

3
2 4

5 1

3

1
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ฝายบัญชี
1. นายพงศธร  สุวรรณภิญโญกุล

 ผูจัดการฝ ายบัญชี

2. นางรุงรัตน  พึ่งโพธ์ิสภ

เจาหนาที่บัญชี

ฝายเงินฝาก
1. นางสาวสายพิน  จิตตสมสุข

 ผูจัดการฝ ายเงินฝาก

2. นางกุลฉัตร  วรนิธิภัค

 เจาหนาท่ีเงินฝาก   

3. นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช

 เจาหนาท่ีเงินฝาก   

ฝายสหกรณเอทีเอ็ม
1. นางปริษา  เศรษฐสุข

 ผูจัดการฝ ายสหกรณเอทีเอ็ม

2. นางสาวสุภาพ  เฟองอักษร

 เจาหนาที่สหกรณเอทีเอ็ม                                                                              

2

2

1

1

1 2 3
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ฝายเงินกูฉุกเฉิน                              

นางสาวธนัชชา  นนทกิติพงษ

ผูจัดการฝายเงินกูฉุกเฉิน

      

ฝายเงินกูสามัญ
1. นางฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์

 ผูจัดการฝ ายเงินกูสามัญ

2. นางสาวสุพรรณี  ศรีสุภัจจิโรจ

    เจาหนาท่ีสินเชื่อ

3. นางสาวณาตยา  ธรรมสิริอนันต 

    เจาหนาที่สินเชื่อ                                                                

ฝายเงินกูพิเศษ
1. นายวรวิทย  รักษาแกว

 ผูจัดการฝ ายเงินกูพิเศษ

2. นายสรายุธ  บรรเทืองทิพย

 เจาหนาท่ีสินเชื่อเงินกูพิเศษ

                                                                                    

1

3 1 2

2
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีระชัย  ขายสุวรรณ

 ผูจัดการฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นางสาวสุวารี  ใยเผือก

 เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  

ฝายสมาชิกสัมพันธ     
1. นางภาราดา  หินออน

 ผูจัดการฝ ายสมาชิกสัมพันธ

2. นางรัตนพร  สิทธิกุลนันท

 เจาหนาท่ีสมาชิกสัมพันธ

3. นางสาวปฐมพร  ประกอบปราณ

 เจาหนาท่ีสมาชิกสัมพันธ

4. วาที่ ร.ต. หญิงพจนีย  พวงจันทร

 เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ

5. นางสาวกชพรรณ  แสนสิงห    

 เจาหนาท่ีสมาชิกสัมพันธ

ฝายสวัสดิการสมาชิก
1. นางณภัทร  อินสกุล

 ผูจัดการฝ ายสวัสดิการสมาชิก

2. นางลักษณา  โฉมงาม

 เจาหนาท่ีสวัสดิการสมาชิก

3. นางสาวกุลพรภัสร  พรหมจิระประวัติ

 เจาหนาที่สวัสดิการสมาชิก

4. นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี        

 เจาหนาท่ีสวัสดิการสมาชิก

4

3

3

5

2

1

1 2

1
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จรรยาบรรณ (Ethics) ถือเปนหัวใจสําคัญอย างหนึ่งขององคกร

ในปจจุบัน  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จึงกําหนดจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และสมาชิก เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สหกรณออมทรัพยกรมป าไม จํากัด เปนองคกรซ่ึงประกอบไปดวย 

คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกสหกรณ รวมทั้งยังเปน

สหกรณที่ไดรับรางวัลพระราชทานสหกรณออมทรัพยดีเด นแห งชาติ ประจําป 

2550 จึงควรมีกรอบความประพฤติ การปฏิบัติตน เพื่อรักษาไวซึ่งเกียรติภูมิ โดย

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมป าไม ไดกําหนดจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกสหกรณไวดังนี้

1. จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ
1.1 มุงม่ันและอุทิศ เพ่ือพัฒนาใหสหกรณกาวหนา โดยยึดมั่น อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณอยางเครงครัด

1.3 มุงม่ัน ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 สอดสองดูแลและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง

1.5 รวมมือรวมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณอยางสมํ่าเสมอ ในฐานะเจาของสหกรณ

1.6 รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง มั่นคง

1.7 ไมเห็นแกอามิสสินจาง ผลประโยชน หรือสัญญาตางตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกหรือกรรมการ

ดําเนินการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ

1.8 พึงใหขอมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือทําธุรกรรมอ่ืนใดกับสหกรณดวยความซ่ือสัตยสุจริต

1.9 พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดา

สมาชิกดวยกันเพ่ือประโยชนส วนรวม

1.10 ไม หาประโยชนจากสมาชิกดวยกันโดยอาศัยการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดของสหกรณ เพื่อประโยชน

สวนตน

2. จรรยาบรรณของเจาหนาที่สหกรณ
2.1 พึงปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอย างเคร งครัด ภายใต

อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ

2.2 พึงใหบริการแก สมาชิกและผูใชบริการอย างเท าเทียมกันดวยความเต็มใจ และประทับใจโดยไม เลือกปฏิบัติ

ตอผูใดผูหนึ่งเปนการเฉพาะ

2.3 พึงใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวนแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุดจากบริการของสหกรณ

2.4 พึงรักษาขอมูลสวนตัวของสมาชิกเปนความลับ และไมนําไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนหรือผูอื่น

จ รรยาบรรณ สหกรณ
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2.5 เจาหนาท่ีซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส ผูอยู ใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ 

สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม

2.6 พึงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณอย างประหยัด คุมค า มากท่ีสุด รวมถึงไม นํา

เอาไปใชเปนประโยชนส วนตน

2.7 พึงรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหว างเจาหนาท่ีสหกรณและไม กระทําตนเปนผูยุยงสรางความ

ขัดแยงปญหาหรือการกระทําอันเปนการสรางความแตกแยก

2.8 พึงใหข าวสารการดําเนินงานสหกรณที่เปนประโยชนแก สมาชิกในทุกโอกาสท่ีเอื้ออํานวย ขณะเดียวกัน

ก็รับฟงปญหา ความตองการของสมาชิกเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในโอกาสต อไป

2.9 ไม รับทรัพยสิน ประโยชนอื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพ่ือแสวงหาประโยชนส วนตน

หรือพวกพอง

2.10 ไมทําธุรกิจที่มีผลประโยชนทับซอน เปนคูแขงขัน หรือปฏิปกษกับสหกรณ

3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
3.1 มุ งม่ัน และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณใหกาวหนา ดวยความเสียสละ ซ่ือสัตย และ

สุจริต โดยยึดม่ัน อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ

3.2 พึงรักษา ปกปองผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชนสมาชิกอย างเปนธรรม

3.3 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด รวมถึงยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

3.4 พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะ

ในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ

3.5 กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไมแทรกแซงสายการบังคับบัญชา

3.6 พึงดูแล ใช และรักษาทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดแก สวนรวม

3.7 ไมอาศัย หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหน งหนาที่ในสหกรณเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน ญาติ พวกพอง

3.8 ไมกระทาํธรุกิจสวนตนทีมี่ผลประโยชนทับซอนกับสหกรณ หรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับประโยชนของสหกรณ

3.9 ไม ใหอามิสสินจาง ผลประโยชน หรือสัญญาต างตอบแทนแก สมาชิก บุคคล องคกร เพ่ือใหไดรับการ

เลือกต้ังเปนกรรมการ หรือไดมาซึ่งตําแหนงหรือผลประโยชนของตน

3.10 พึงรักษาขอมูลส วนตัวของสมาชิกไวเปนความลับและไม นําไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนหรือผูอื่น
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